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מחזור טומחזור ידמחזור יגמשנהפרקמסכת
ב אייר תש"צד אב תשפ"דד כסלו תשע"טא-בא
ג אייר תש"צה אב תשפ"דה כסלו תשע"טג-דא
ד אייר תש"צו אב תשפ"דו כסלו תשע"טא-בב
ה אייר תש"צז אב תשפ"דז כסלו תשע"טג-דב
ו אייר תש"צח אב תשפ"דח כסלו תשע"טה-וב
ז אייר תש"צט אב תשפ"דט כסלו תשע"טא-בג
ח אייר תש"צי אב תשפ"די כסלו תשע"טג-דג
ט אייר תש"ציא אב תשפ"דיא כסלו תשע"טה-וג
י אייר תש"ציב אב תשפ"דיב כסלו תשע"טז-חג
יא אייר תש"ציג אב תשפ"דיג כסלו תשע"טט-יג

יב אייר תש"ציד אב תשפ"דיד כסלו תשע"טיא-אג-ד
יג אייר תש"צטו אב תשפ"דטו כסלו תשע"טב-גד
יד אייר תש"צטז אב תשפ"דטז כסלו תשע"טד-הד
טו אייר תש"ציז אב תשפ"דיז כסלו תשע"טו-זד
טז אייר תש"ציח אב תשפ"דיח כסלו תשע"טח-טד
יז אייר תש"ציט אב תשפ"דיט כסלו תשע"טא-בה
יח אייר תש"צכ אב תשפ"דכ כסלו תשע"טג-דה
יט אייר תש"צכא אב תשפ"דכא כסלו תשע"טה-וה

כ אייר תש"צכב אב תשפ"דכב כסלו תשע"טז-אה-ו
כא אייר תש"צכג אב תשפ"דכג כסלו תשע"טב-גו
כב אייר תש"צכד אב תשפ"דכד כסלו תשע"טד-הו

כג אייר תש"צכה אב תשפ"דכה כסלו תשע"טו-או-ז
כד אייר תש"צכו אב תשפ"דכו כסלו תשע"טב-גז
כה אייר תש"צכז אב תשפ"דכז כסלו תשע"טד-הז
כו אייר תש"צכח אב תשפ"דכח כסלו תשע"טו-זז
כז אייר תש"צכט אב תשפ"דכט כסלו תשע"טא-בח
כח אייר תש"צל אב תשפ"דל כסלו תשע"טג-דח
כט אייר תש"צא אלול תשפ"דא טבת תשע"טה-וח

א סיון תש"צב אלול תשפ"דב טבת תשע"טז-אח-ט

מא א-ח
בבא ק

 הסכמות מופיעות
במסכת ברכות
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לפני הלימוד:

של  עשה  מצות  לקיים  זו(  )משנה  אלו  משניות  לומד  הריני 
לעילוי  זה  לימוד  שיהא  רצון  ויהי  תורה  תלמוד 

נשמת פב"פ.

אחר הלימוד:

הובא בספר זכרון יהודה בקבלה מהגאון מו"ה דוד דייטש זצ"ל

יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שתהא לימוד משניות שלמדתי 
משנה  כי  לנשמתה  לנשמתו /  זכות  )פב"פ(  נשמת  בשביל 

רמים  לתענוגים  ותזכה  מעלה  מעלה  שתעלה  נשמה  אותיות 

ולהנות מזיו השכינה ושתהא צרורה בצרור החיים עם נשמת 

עם  המתים  בתחיית  ולהחיותה  עדן  שבגן  וצדקניות  צדיקים 

אמן. ברחמים  ישראל  מתי  שאר  כל 

תפילה קצרה:

 בספר צבי לצדיק )מהגה"ק יהושע צבי מיכל שפירא זצ"ל מירושלים עיה"ק(
כתב )בסוף מכתב ד'( שיש אומרים אחר הלימוד רק נוסח קצר זה:

פלוני' בן  פלוני  נשמת  על  ירחם  'המרחם 

 וכתב שיש יותר תועלת באמירה קצר, דדבר קצר קל יותר לומר בכוונת הלב,
ובנוסח הזה יש בו ג"כ שמות הקודש.
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מסכת ראשונה מסדר נזיקין נקראת מסכת נזיקין, שם המסכת כשם הסדר. 
והיא כוללת שלשה חלקים והם הנקראים בבא קמא בבא מציעא ובבא בתרא. בכל 
אחת משלש מסכתות אלו יש עשרה פרקים ונמצא מסכת נזיקין כולה ל' פרקים. 
לשלשה  מחולקת  היא  גם  ובתוספתא  פרקים,  שלשים  בה  יש  כלים  מסכת  גם 

חלקים כשהראשון נקרא בבא קמא ואחריו בבא מציעא ובבא בתרא )תוי"ט(.

יכול  מי  אומר.  מהו  טיפש  ב(  יט,  ויקרא  רבה  )מדרש  המדרש  לשון  מובן  ובזה 
ללמוד את התורה, נזיקין ל' פרקים, כלים ל' פרקים! פיקח מהו אומר. הריני שונה 

שני הלכות היום שני הלכות למחר עד שאני שונה את כל התורה כולה!

ידי  שעל  בנזקין  ועוסקת  נזיקין  מסכת  של  הראשון  שער  הוא  קמא  בבא 
ממונו של אדם כגון שור בור ואש וכן בנזקין שעל ידי אדם עצמו, וההמנע מהם, 
ואין שופט רשאי להקדים דבר קודם שיסיר ההיזק מבני אדם ומפני זה הקדים 

אותה בראשונה על שאר הדינין )רמב"ם(.

ארבעה אבות נזיקין

במשנה ראשונה מפרט התנא ארבעה אבות נזיקין, ואלו הםא:

שור - הוא הרגל. והיינו מה שהבהמה מזיקה כדרכה דרך הילוכה. א[  
בור - אדם החופר או פותח בור במקום שבהמות ובני אדם הולכים. ב[  

מבעה - זה השן. והיא מה שבהמה אוכלת בשדה של חבירו. ג[  
הבער - זו הדליקה שיצאה והזיקה. ד[  

לכל אב יש תולדות והם הנזקים הדומים להם, גם עליהם חייבים לשלם אם 
הזיקו. מה שמפורש בתורה נקרא אב, והנזקים שאינם מפורשים נקראים תולדות.

שני אבות שאינם מפורשים במשנהב

קרן - והיא מה שבהמה נוגחת אדם או בהמה בקרניה, גם היא אב המזיק 

א'. וכן מבארם הרע"ב במשנה  ב:(  )דף  לפי שיטת שמואל  א. 
אלו  אין  לשמואל  אבל  אדם,  זה  ומבעה  ושן,  קרן  גם  כולל  שור  )שם(  רב  לפי  ב. 

מפורשים במשנה.
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אבל אינה מפורשת עם האבות שבמשנה כי קרן שונה משאר האבות בזה שג' 
פעמים הראשונים אינו חייב על נזקי קרן אלא חצי נזק, ורק משנעשה מועד חייב 

נזק שלם.

בכל ענין שבהמה מזיקה באופן שאינה רגילה להזיק, הוה תולדה דקרן.

אדם המזיק - גם לא נזכר במשנה כיון שהתנא לא איירי בנזקי גופו אלא 
בנזקי ממונו.

דינים ששייכים במקצת אבות

הרע"ב )סוף משנה א( מפרט כמה דינים ששייכים רק במקצת האבות, ואלו הם:

שן ורגל פטורים ברשות הרבים, מה שאין כן שן ורגל וקרן.

בור פטור על כלים שהוזקו בו ועל אדם שמת בו, מה שאין כן שאר האבות.

בגדיש פטור אם  בגדים טמונים  היו  בו התורה את הטמון, שאם  פטר  אש 
נשרפו, משא"כ בשאר אבות.

ממונו  על  ובשת,  שבת  ריפוי  צער  נזק  דברים  בחמשה  חייב  המזיק  אדם 
שהזיק אינו חייב אלא נזק.

שכמה מושגים ודינים חוזרים על עצמם בהמשך המסכת ונחוצים  מחמת 
להבנת המשניות נציג כאן כמה מהם עם ביאור קצר כדי להאיר עיני הלומדים.

אשו משום חציו או משום ממונו

נחלקו האמוראים אי טעם חיוב האש הוא משום שהוא כמזיק על ידי חץ. 
וכמו שבזרק חץ חייב שמכחו הזיק ה"ה אשו נחשב כחצו וחייב שמכחו הזיק. או 

שטעם החיוב הוא כמו שחייב על ממונו שהזיק )דף כב. תוד"ה אשו משום ממונו(.

לרבי יוחנן )דף כב.( טעם חיוב אש הוא משום חציו ונחשב כאדם המזיק.

בו  לקיש טעם חיוב האש הוא משום ממונו, כלומר, חיוב ממונו יש  לריש 
כמו בשורו שהזיק.
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יוחנן חייב בכל חמשה דברים כמו אדם המזיק, ולר"ל אינו חייב אלא  לרבי 
בנזק כמו ממונו שמזיק. יש עוד כמה נפקותות ביניהם, כמבואר בהמשך המסכת.

בור שחייבה עליו התורה מחמת הבלו או מחמת חבטו

נחלקו בזה רב ושמואל )דף נ:( לרב החיוב של הבור הוא מחמת ההבל שבו, 
ונחבל מחמת הקרקע, פטור, כי קרקע עולם הזיקו.  אבל באופן שלא שייך הבל 

לשמואל, החיוב הוא להבלו וכל שכן לחבטו.

בור שלא הפקירו

נחלקו רב ושמואל ) דף כח:( אי המניח תקלה ברשות הרבים ולא הפקירו חייב 
משום בור או משום ממונו.

לרב, אין בור אלא הפקר, ואם הניח תקלה ברשות הרבים ולא הפקירו חייב 
עליו משום ממונו שהזיק ולא מטעם בור.

לשמואל, אף כשלא הפקיר תקלתו דינו כבור.

האם חיוב הבור הוא ברשות היחיד או ברשות הרבים

נחלקו רבי עקיבא ורבי ישמעאל )דף מט:( איזהו בור האמור בתורה, ורבה ורב 
יוסף נחלקו בביאור מחלוקתם.

ברשותו  חפר  אי  אלא  נחלקו  ולא  חייב,  ברה"ר  בור  החופר  לכו"ע  לרבה 
והפקיר רשותוג ולא הפקיר בורו האם גם על זה חייב, לר"ע חייב ולרבי ישמעאל 

אין זה בור שחייבה עליו התורה.

לרב יוסף, בחופר ברה"י והפקיר רשותו ולא בורו לכו"ע חייב, ולא נחלקו אלא 
בחופר בור ברה"ר, לרבי ישמעאל חייב לרבי עקיבא פטור.

ונמצא:

בור ברשות הרבים: לרבי ישמעאל ודאי חייב, ולפי רבה גם ר"ע מחייב.

אם  אבל  המזיק,  לרשות  ליכנס  לניזק  שאין  פטור  ודאי  רשותו  הפקיר  לא  אם  ג. 
לניזק רשות  כיון שיש  דינו כהפקיר רשותו  חפר ברשותו סמוך לרשות הרבים 

)דף מט: תוד"ה ברה"ר(. ללכת שם 
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בור ברשות היחיד )הפקיר רשותו ולא הפקיר בורו(: לרבי עקיבא ודאי חייב, 
ולרב יוסף גם רבי ישמעאל מחייבד.

צרורות

שהזיקה על ידי צרורות שנתזו מתחת רגליה בשעת הילוכה, אע"פ  בהמה 
שהיא תולדה דרגל אינו חייב אלא חצי נזק, כי כן נתקבלה הלכה למשה מסיני.

תם ומועד

שור שהזיק בקרנו או בשאר אופנים שאין דרכו להזיק בהם הרי הוא תם ואין 
הבעלים משלמים אלא חצי נזק.

אם עשה כן שלש פעמים, והועד בבית דין ובפני הבעלים, נעשה מועד ואם 
חזר ונגח הרי הוא מועד וחייב נזק שלם.

הבעלים  אין  הנזק  חצי  שוה  אינו  ואם  מגופו,  אלא  משלם  אינו  תם  שור 
צריכים להשלים עד חצי הנזק מנכסיהם.

שור מועד שהזיק משלמים הבעלים מן העלייה, כלומר ממעולה שבנכסיהם, 
שאם הם בוחרים לשלם קרקע חייבים לשלם עידית שבקרקעותיהם.

צד תמות במקומה עומדת

לרבי יהודה )דף יח.( מועד שהזיק עדיין נשאר עליו דין תם לגבי חצי התשלום, 
ולדידיה מועד משלם חציו מן העלייה וחציו מגוף השור.

חצי נזק קנס או ממון

)דף טו.( חיוב חצי נזק של תם יש לו דין ממון כמו שאר כל  רב פפא  לדעת 
הנזקין, ולדעת רב הונא בריה דרב יהושה חצי נזק הוא קנסה.

לרש"י  ותוספות.  רש"י  נחלקו  בורו  והפקיר  רשותו  והפקיר  היחיד  ברשות  בור  ד. 
שכשחפר  פטור,  לכו"ע  ה"מ(  ד"ה  כח:  )דף  ולתוספות  ברה"ר.  בור  היינו  נ.(  )דף 

ובעת ההיזק אינו שלו. ברשות חפר 
בקנס  מודה  כי  פטור  קנס  למ"ד  להעידו,  עדים  שבאו  לפני  מודה  אי  ונפק"מ  ה. 

)רש"י שם(. ולמ"ד ממון חייב  פטור, 



אבות קמא ארבעה בבא א אפרק

הּׁשוֹ ר נזיקין, אבוֹ ת ארבּ עה
וה ּמ בעה  הריוהבּ וֹ ר לא  וההב ער. 

א 

קא בא  מכת
אבות  ארבעה  א פרק

    
א  ב 

     
           

         

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

נזיקין .א אבוֹ ת דּ איכּ א ארבּ עה מוּ ם ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
אב וֹ ת: להוּ  קרי ּת וֹ לד וֹ ת, מ נּ יהוּ  חד  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְלכל 

הבּ המה הּׁשוֹ ר. מה דּ הינוּ  הרגל, הוּ א ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
כּ דכתיב הלּ וּ כּה ,  דּ ר בּ רגליה ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַמזּ קת

כב ) וׁש לּ ח(ׁש מוֹ ת ותניא בּ ירה. את וׁש לּ ח  ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌
אוֹ מר  הוּ א וכן הרגל  לב )זה (יׁש יה  ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ותוֹ לדה  והחמ וֹ ר . הוֹ ר  רגל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְמׁש לּ חי
הלּ וּ כ ּה ,  דּ ר בּ ג וּ פּה  כּ ׁש הזּ יקה היא ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְדּ רגל 
כּ לים  ׁש נּ ד בּ קוּ  הלּ וּ כּה   דּ ר בּ שׂ ר ּה  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִאוֹ 
בּ ליף  אוֹ  וּ ׁש בר ּת ן. וּ גרר ּת ן ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ שׂ ר ּה 
ׁש בּ אמּת ח וֹ ת  מאוֹ י והוּ א ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש ליה,
ׁש בּ צוּ אר ּה : בּ זּ וֹ ג  אוֹ  ׁש ליה. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַוּ ב ּמ רצוּ פין

ונפל והבּ וֹ ר. הר בּ ים בּ ר ׁש וּ ת בּ וֹ ר  הּפ וֹ תח ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌
הבּ וֹ ר  אם ומת חמ וֹ ר  אוֹ  ׁש וֹ ר  ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָׁש ּמ ה
הוּ א  אם הזּ ק אוֹ  טפחים, שׂ רה ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌מק

דּ כתיב  טפחים, מ שׂ רה כא )ּפ חוֹ ת (ׁש מוֹ ת  ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌

דּ ב וֹ ר , ותוֹ לדה וג וֹ '. בּ וֹ ר  איׁש  יפּת ח  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִכּ י 
בּ ר ׁש וּ ת  ׁש נּ חוּ  לאחר  וניע וֹ  כּ יחוֹ  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְכּ גוֹ ן

והזּ יקוּ : הן,והּמ בעה.הר בּ ים, זה ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌
כּ דכתיב חבר וֹ , בּ שׂ דה בּ המּת וֹ  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש אכלה

כב ) הן (ׁש ם  ונקרא אחר . בּ שׂ דה וּ ב ר  ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
ּפ מים  מכּס ה ּפ מים ׁש הוּ א מּפ ני  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַמב ה

מצּפ ניו נבע וּ  מלּ ׁש וֹ ן א )מג לּ ה, (ע וֹ בדיה  ְ◌◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ותוֹ לדה  מטמר וֹ הי . אגּ לין ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִדּ מתר גּ מינן
להנאתּה  בּ כּ תל  כּ ׁש נּ תחכּ כה היא, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְדּ ׁש ן
את  וׁש ברה ׁש ּמ תח כּ כוֹ ת הבּ המ וֹ ת  ְכּ דר◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
כּ ׁש נּ תח כּ כה  ּפ ר וֹ ת טנּ פה אוֹ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַהכּ תל,

להנאתּה : הדּ לקה וההבער.בּ הן זוֹ  ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
כּ דכתיב  והזּ יקה, כב )ׁש יּ צאה כּ י(ׁש מוֹ ת ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌

הּק מה  אוֹ  גּ די ׁש  ונאכל  וג וֹ ' אׁש  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵּת צא

מורכבתא. תיבה  והיא נזיקין  וכתב מזיקים , אבות ארבעה  לשנות  התנא צריך היה  לעולם 
להקשות ואין ינקה . לא נקה  כי הניזק, עצמו הוא שהמזיק  להורות ומזיק, מניזק 
ועליהם  הקודש  לשון בעלי הם  ז"ל  חכמינו כי הקדש , בלשון כזו תיבה מצינו שלא

להשיב ממונו ב..(תוי"ט )אין ידי על שנעשים  הן ארבעה  יש(רמב"ם)כלומר  ולכולם  .
תולדות. נקראים  מפורשים  שאין  ואלו אבות  קרוי בתורה  שמפורש מה  ולכן תולדות 
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הרי ולא הּמ בעה, כּ הרי הּׁשוֹ ר
וזה, זה  ולא  ה ּׁשוֹ ר . כּ הרי  הּמ ב עה
הא ׁש , כּ הרי  חיּ ים, רוּ ח בּ הן  ׁש יּ ׁש 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וסכּ ינוֹ  אבנוֹ  דּ אׁש , ותוֹ לדה הדה. ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַאוֹ 
בּ ר וּ ח ונפלוּ  גּ גּ וֹ  בּ ראׁש  ׁש הנּ יחן ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַוּ מאוֹ 
ׁש הר וּ ח דּ אׁש  דּ וּ מיא והזּ יקוּ , ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְמצוּ יה
קרן  דּ ידן ּת נּ א ח ׁש יב  דּ לא והא ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִמוֹ ליכה.
מירי דּ לא מ וּ ם נזיקין, אב וֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִבּ כלל 
מּת ח לּ תן, מוּ דים ׁש הם בּ נזיקין ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א
מּת ח לּ תן, ׁש לם נזק ׁש ּמ ׁש לּ מין ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר 
קא  לא מוּ דים  ּכ ואחר  בּ תּמ ין ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲאבל 

הּמ בעה.מירי: כּ הרי  הּׁשוֹ ר  הרי  לא  ַ◌ְ◌ֵ◌
לא  ׁש וֹ ר  רחמנא כּ תב  אי  ֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר ,
רגל  אמינא דּ הוה מ נּ יּה , מב ה ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָנפיק
דּ אין  ׁש ן רחמנא, ח יּ בי ּה  מצוּ י ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְדּ הזּ קּה 
ואי רחמנא. חיּ ביּה  לא מצוּ י  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶהזּ קּה 
דּ יׁש  ׁש ן אמינא הוה ׁש ן, רחמנא ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָכּ תב 
הנאה  דּ אין רגל חיּ ב , להזּ קּה  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲהנאה
רחמנא  כּ תב  ואי  ח יּ ב . אינוֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְלהזּ קּה 
אמינא  הוה אׁש , כּ תב  ולא ורגל  ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵׁש ן
כּ ל וֹ מר  ח יּ ים, ר וּ ח בּ הן ׁש יּ ׁש  ורגל  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵׁש ן
אבל  ח יּ ב , חיּ ים, בּ לי מ כּ ח  ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶׁש בּ אים
לח יּ ב . לא חיּ ים ר וּ ח  בּ ּה  ׁש אין ◌ַ◌ַ◌ִֹ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵאׁש 

רחמנא  כּ תב  ולא ׁש לׁש ּת ן נכ ּת ב וּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְואם
ׁש דּ ר כּ ן  לח יּ ב וּ  הני  אמינא הוה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲבּ וֹ ר ,
דּ ר כּ וֹ  ׁש אין בּ וֹ ר  אבל וּ להזּ יק,  ֵליל◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌
מוּ ם  ליּה . לחיּ ב  לא וּ להזּ יק  ֵליל◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌
מּס יק  וּ ב גּ מרא כּ לּ הוּ . אצטריכוּ  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָהכי 
כּ לּ הוּ  אתוּ  מהנ וחד  בּ וֹ ר  כּ תב  ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְדּ אי 
ׁש בּ הן  הוה בּ הצּ ד  מּק רן, לבד ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְׁש אר ,
אלּ א  כּ לּ ן הצרכ וּ  ולא להזּ יק. ◌ָ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש דּ ר כּ ן
ׁש יּ ׁש  בּ הלכ וֹ תיהן, חל וּ קים ׁש הן ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִמּפ ני 
ּפ ט וּ רים  ורגל  ׁש ן בּ זה. אין מה ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָבּ זה
בּ ב וֹ ר  כּ ן אין מה הר בּ ים, ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִבּ ר ׁש וּ ת
וכלים  אדם קרא בּ י ּה  ּפ טר  בּ וֹ ר  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָואׁש .

כא )דּ כתיב  ׁש וֹ ר (ׁש מ וֹ ת  ׁש ּמ ה ונפל  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
דּ דר ׁש  חמוֹ ר , אדם,אוֹ  ולא ׁש וֹ ר  ינן ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌

בּ ׁש אר  כּ ן אין מה כּ לים, ולא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵֹ◌ְ◌ֲחמ וֹ ר 
הּט מוּ ן, את בּ וֹ  ּפ טר  אׁש  נזיקים. ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲאב וֹ ת
ּפ טוּ ר  בּ גּ די ׁש  טמוּ נים בּ גדים היוּ  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶׁש אם

דּ כתיב  כב )הּמ ב יר , הּק מה,(ׁש ם  אוֹ  ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
וּ ב ׁש אר  בּ גל וּ י . כּ ל אף בּ גל וּ י  ּק מה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַמה
הּט מוּ ן: את ּפ טר  לא נזיקים ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲאב וֹ ת

רש"י ג . ראי)ע "פ ולא ד"ה  ד. ותוספות(דף בתוי "ט. הרי)הובא לא ד"ה  ב. באופן (דף קצת  ביארו 
מבעה. של כקולתו שור  של  קולתו  אין ה "ק ולדידהו אחר ,
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וזה, זה ולא  חיּ ים. רוּ ח בּ וֹ  ׁש אין 
הבּ וֹ ר, כּ הרי וּ להזּ יק, ליל ׁש דּ רכּ ן
הּׁשוה  ה צּ ד וּ לה זּ יק. ליל דּ רכּ וֹ  ׁש אין 

עלי וּ ׁש מירתן  לה זּ יק ׁש דּ רכּ ן  .ׁש בּ הן , 
ּת ׁש לוּ מי לׁש לּ ם ה ּמ זּ יק חב  וּ כׁש הזּ יק,

הארץ: בּ מיטב נזק
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וכוּ '. ׁש בּ הן  הּׁשוה כּ ל הצּ ד  אביא אני  אף ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌
ׁש אם  ,לי וּ ׁש מירתוֹ  להזּ יק ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶׁש דּ ר כּ וֹ 
הנּ זק  ּת ׁש לוּ מי  ל ׁש לּ ם הּמ זּ יק נתחיּ ב  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִהזּ יק

הארץ.ׁש הזּ יק: ׁש בּ נכסיו,בּ מיטב מדּ ית ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
לוֹ  לּת ן בּ א אם ׁש בּ הם, הּמ ׁש בּ ח ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ִמן

דּ כתיב  נזקוֹ , בּ תׁש לוּ מי  מיטב(ׁש ם )קרקע  ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌
בּ א  אם אבל  יׁש לּ ם. כּ רמ וֹ  וּ מיטב  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָשׂ דהוּ 
מ לּ י כּ ל  לן קימא מּט לטלין, לוֹ  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִל ּת ן
מזדּ בן  הכא מזדּ בן לא דּ אי הוּ א, ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵמיטב 

דּ ב י מאי כּ ל  לי ּה  ויהיב  אחריתי, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְבּ מתא
אבל  לנזקין. מלּ י והני סבּ ין. ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌◌ִ◌ֲ◌ַואפלּ וּ 
מח יּ בינן  זוּ זי לי ּה  אית אי חוֹ ב , ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְלב ל
יהיב זוּ זי ליּה  לית ואי זוּ זי , למי ּת ן ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵלי ּה 
לי ּה  מגבּ י ואי  דּ ב י , מאי  מּט לטלי  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵלי ּה 
אפלּ וּ  ושׂ כיר , בּ בינוֹ נית. ליּה  יהיב  ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאר א
לי ּה  יהיב  מצי  לא ל ּמ שׂ כּ יר  זוּ זי ליּה  ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵלית
לזבּ וֹ ני ליּה  וּ מחיּ בינן זוּ זי , אלּ א ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְבּ אגרי ּה 
ליּה : ויהיב  זוּ זי דּ מ ׁש כּ ח ד  ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִמנּ כסיּה 

נתחייבתד. זה  שמחמת  מעשה בהם  שעשית  או  לשומרן, לך שנמסרו או  ממונך שהם  מחמת
אלאבשמירתן. בנזקיהן חייב אתה  שאין ללמד בשמירתן, חייב  ואתה אמר ולא  עליך, ושמירתן (ואמר

בהן, פשע  והוא  כראוי לשמרם  אחר לשומר שמסרתו  היכא  לאפוקי בשמירתן, ופשעת  עליך ששמירתן בזמן

פטור והזיקו , לו  הראויה בשמירה  כראוי ששמרתו  היכא  לאפוקי וכן הראשון. ולא  חייב .)(נמוק"י )שהשני
'חייב 'ה. תנא  ולא  קלילא  לישנא 'חב ' תנא  ולכן הוא  ירושלמי תנא  ו :)האי דף אין ו ..(גמרא 

צריך ואין כמוהו  דינו וממילא לאביו דומה תולדה שכל  בזה , תולדות  לרבות  התנא  כוונת
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הרי ולא הּמ בעה, כּ הרי הּׁשוֹ ר
וזה, זה  ולא  ה ּׁשוֹ ר . כּ הרי  הּמ ב עה
הא ׁש , כּ הרי  חיּ ים, רוּ ח בּ הן  ׁש יּ ׁש 
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וסכּ ינוֹ  אבנוֹ  דּ אׁש , ותוֹ לדה הדה. ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַאוֹ 
בּ ר וּ ח ונפלוּ  גּ גּ וֹ  בּ ראׁש  ׁש הנּ יחן ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַוּ מאוֹ 
ׁש הר וּ ח דּ אׁש  דּ וּ מיא והזּ יקוּ , ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְמצוּ יה
קרן  דּ ידן ּת נּ א ח ׁש יב  דּ לא והא ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִמוֹ ליכה.
מירי דּ לא מ וּ ם נזיקין, אב וֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִבּ כלל 
מּת ח לּ תן, מוּ דים ׁש הם בּ נזיקין ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א
מּת ח לּ תן, ׁש לם נזק ׁש ּמ ׁש לּ מין ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר 
קא  לא מוּ דים  ּכ ואחר  בּ תּמ ין ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲאבל 

הּמ בעה.מירי: כּ הרי  הּׁשוֹ ר  הרי  לא  ַ◌ְ◌ֵ◌
לא  ׁש וֹ ר  רחמנא כּ תב  אי  ֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר ,
רגל  אמינא דּ הוה מ נּ יּה , מב ה ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָנפיק
דּ אין  ׁש ן רחמנא, ח יּ בי ּה  מצוּ י ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְדּ הזּ קּה 
ואי רחמנא. חיּ ביּה  לא מצוּ י  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶהזּ קּה 
דּ יׁש  ׁש ן אמינא הוה ׁש ן, רחמנא ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָכּ תב 
הנאה  דּ אין רגל חיּ ב , להזּ קּה  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲהנאה
רחמנא  כּ תב  ואי  ח יּ ב . אינוֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְלהזּ קּה 
אמינא  הוה אׁש , כּ תב  ולא ורגל  ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵׁש ן
כּ ל וֹ מר  ח יּ ים, ר וּ ח בּ הן ׁש יּ ׁש  ורגל  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵׁש ן
אבל  ח יּ ב , חיּ ים, בּ לי מ כּ ח  ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶׁש בּ אים
לח יּ ב . לא חיּ ים ר וּ ח  בּ ּה  ׁש אין ◌ַ◌ַ◌ִֹ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵאׁש 

רחמנא  כּ תב  ולא ׁש לׁש ּת ן נכ ּת ב וּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְואם
ׁש דּ ר כּ ן  לח יּ ב וּ  הני  אמינא הוה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲבּ וֹ ר ,
דּ ר כּ וֹ  ׁש אין בּ וֹ ר  אבל וּ להזּ יק,  ֵליל◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌
מוּ ם  ליּה . לחיּ ב  לא וּ להזּ יק  ֵליל◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌
מּס יק  וּ ב גּ מרא כּ לּ הוּ . אצטריכוּ  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָהכי 
כּ לּ הוּ  אתוּ  מהנ וחד  בּ וֹ ר  כּ תב  ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְדּ אי 
ׁש בּ הן  הוה בּ הצּ ד  מּק רן, לבד ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְׁש אר ,
אלּ א  כּ לּ ן הצרכ וּ  ולא להזּ יק. ◌ָ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש דּ ר כּ ן
ׁש יּ ׁש  בּ הלכ וֹ תיהן, חל וּ קים ׁש הן ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִמּפ ני 
ּפ ט וּ רים  ורגל  ׁש ן בּ זה. אין מה ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָבּ זה
בּ ב וֹ ר  כּ ן אין מה הר בּ ים, ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִבּ ר ׁש וּ ת
וכלים  אדם קרא בּ י ּה  ּפ טר  בּ וֹ ר  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָואׁש .

כא )דּ כתיב  ׁש וֹ ר (ׁש מ וֹ ת  ׁש ּמ ה ונפל  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
דּ דר ׁש  חמוֹ ר , אדם,אוֹ  ולא ׁש וֹ ר  ינן ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌

בּ ׁש אר  כּ ן אין מה כּ לים, ולא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵֹ◌ְ◌ֲחמ וֹ ר 
הּט מוּ ן, את בּ וֹ  ּפ טר  אׁש  נזיקים. ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲאב וֹ ת
ּפ טוּ ר  בּ גּ די ׁש  טמוּ נים בּ גדים היוּ  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶׁש אם

דּ כתיב  כב )הּמ ב יר , הּק מה,(ׁש ם  אוֹ  ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
וּ ב ׁש אר  בּ גל וּ י . כּ ל אף בּ גל וּ י  ּק מה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַמה
הּט מוּ ן: את ּפ טר  לא נזיקים ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲאב וֹ ת

רש"י ג . ראי)ע "פ ולא ד"ה  ד. ותוספות(דף בתוי "ט. הרי)הובא לא ד"ה  ב. באופן (דף קצת  ביארו 
מבעה. של כקולתו שור  של  קולתו  אין ה "ק ולדידהו אחר ,

 י י ח ר ו ק מ

אבות קמא ארבעה בבא א ג פרק

וזה, זה ולא  חיּ ים. רוּ ח בּ וֹ  ׁש אין 
הבּ וֹ ר, כּ הרי וּ להזּ יק, ליל ׁש דּ רכּ ן
הּׁשוה  ה צּ ד וּ לה זּ יק. ליל דּ רכּ וֹ  ׁש אין 

עלי וּ ׁש מירתן  לה זּ יק ׁש דּ רכּ ן  .ׁש בּ הן , 
ּת ׁש לוּ מי לׁש לּ ם ה ּמ זּ יק חב  וּ כׁש הזּ יק,

הארץ: בּ מיטב נזק
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וכוּ '. ׁש בּ הן  הּׁשוה כּ ל הצּ ד  אביא אני  אף ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌
ׁש אם  ,לי וּ ׁש מירתוֹ  להזּ יק ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶׁש דּ ר כּ וֹ 
הנּ זק  ּת ׁש לוּ מי  ל ׁש לּ ם הּמ זּ יק נתחיּ ב  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִהזּ יק

הארץ.ׁש הזּ יק: ׁש בּ נכסיו,בּ מיטב מדּ ית ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
לוֹ  לּת ן בּ א אם ׁש בּ הם, הּמ ׁש בּ ח ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ִמן

דּ כתיב  נזקוֹ , בּ תׁש לוּ מי  מיטב(ׁש ם )קרקע  ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌
בּ א  אם אבל  יׁש לּ ם. כּ רמ וֹ  וּ מיטב  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָשׂ דהוּ 
מ לּ י כּ ל  לן קימא מּט לטלין, לוֹ  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִל ּת ן
מזדּ בן  הכא מזדּ בן לא דּ אי הוּ א, ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵמיטב 

דּ ב י מאי כּ ל  לי ּה  ויהיב  אחריתי, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְבּ מתא
אבל  לנזקין. מלּ י והני סבּ ין. ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌◌ִ◌ֲ◌ַואפלּ וּ 
מח יּ בינן  זוּ זי לי ּה  אית אי חוֹ ב , ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְלב ל
יהיב זוּ זי ליּה  לית ואי זוּ זי , למי ּת ן ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵלי ּה 
לי ּה  מגבּ י ואי  דּ ב י , מאי  מּט לטלי  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵלי ּה 
אפלּ וּ  ושׂ כיר , בּ בינוֹ נית. ליּה  יהיב  ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאר א
לי ּה  יהיב  מצי  לא ל ּמ שׂ כּ יר  זוּ זי ליּה  ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵלית
לזבּ וֹ ני ליּה  וּ מחיּ בינן זוּ זי , אלּ א ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְבּ אגרי ּה 
ליּה : ויהיב  זוּ זי דּ מ ׁש כּ ח ד  ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִמנּ כסיּה 

נתחייבתד. זה  שמחמת  מעשה בהם  שעשית  או  לשומרן, לך שנמסרו או  ממונך שהם  מחמת
אלאבשמירתן. בנזקיהן חייב אתה  שאין ללמד בשמירתן, חייב  ואתה אמר ולא  עליך, ושמירתן (ואמר

בהן, פשע  והוא  כראוי לשמרם  אחר לשומר שמסרתו  היכא  לאפוקי בשמירתן, ופשעת  עליך ששמירתן בזמן

פטור והזיקו , לו  הראויה בשמירה  כראוי ששמרתו  היכא  לאפוקי וכן הראשון. ולא  חייב .)(נמוק"י )שהשני
'חייב 'ה. תנא  ולא  קלילא  לישנא 'חב ' תנא  ולכן הוא  ירושלמי תנא  ו :)האי דף אין ו ..(גמרא 

צריך ואין כמוהו  דינו וממילא לאביו דומה תולדה שכל  בזה , תולדות  לרבות  התנא  כוונת
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אבות קמא ארבעה בבא א פרק ד

הכׁש רּת י בׁש מירתוֹ , ׁש חבּת י כּ ל
נזקוֹ , במקצת הכׁש רּת י נזקוֹ . את
כּ ל כּ הכׁש ר בתׁש לוּ מין חבּת י
מעילה, בּ הם ׁש אין נכסים נזקוֹ .
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וכוּ '.ב בׁש מירתוֹ  ׁש חבּת י  דּ בר כּ ל  כּ ל  ָ◌ָ◌ָ◌
ל ׁש מר וֹ : נזקוֹ .ׁש נּ תחיּ ב ּת י את הכׁש ר ּת י  ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌
כּ ר  ׁש מר ּת יו לא הוּ א אם אני והזּ יק, אוּ י  ִ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌

חיּ ב ואני הזּ ק, אוֹ תוֹ  וזּמ נּת י  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הכׁש ר ּת י 
ׁש וֹ טה  לחר ׁש  ׁש וֹ ר וֹ  הּמ וֹ סר  כּ גוֹ ן ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָליו.
ׁש מירת  מּט ל  היה ׁש ליו חיּ ב , ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוקטן,

ל וֹ : כּ ראוּ י  ׁש מר וֹ  לא והרי  הכׁש רּת י ׁש וֹ ר וֹ  ַ◌ֲ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌
וכוּ '. נזקוֹ  וזּמ נּת יבמקצת ּת ּק נּת י ואם ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌

זּמ נּת י ׁש א ּפ י ל אף הנּ זק, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִמקצת
כּ אלּ וּ  ליו נתח יּ ב ּת י  כּ לּ וֹ , את ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְותּק נּת י
ּת ׁש ה  בּ וֹ ר  החוֹ פר  כּ ג וֹ ן כּ לּ וֹ . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ִ◌ְ◌ַ◌ִזּמ נּת יו

והׁש לימ וֹ  אחר  וּ בא הר בּ ים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִבּ ר ׁש וּ ת
ומת, חמוֹ ר  אוֹ  ׁש וֹ ר  ׁש ּמ ה ונפל  ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַל שׂ רה,
אלּ א  ּת ּק ן ׁש א ּפ י  ל אף חיּ ב , ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָהאחר וֹ ן
כּ יון  הנּ זק, כּ ל  שׂ ה כּ אלּ וּ  הנּ זק, ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִמקצת

מיתה: ליכּ א בּ הם דּ בתׁש ה ׁש אין  נכסים  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌
לׁש לּ ם מ עילה. חיּ ב  אני נכסים איזה ול ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

בּ הם  ׁש אין נכסים ל הזּ קּת י, ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִאם
ׁש אם  הקדּ ׁש . ׁש אינן נכסים כּ גוֹ ן ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְמילה,
חיּ ב איני הקדּ ׁש  ׁש ל נכסים ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִהזּ קּת י 
ׁש ל  ׁש וֹ ר  ולא ר הוּ  ׁש וֹ ר  דּ כתיב  ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְל ׁש לּ ם,
נזקים: ׁש אר  לכל  הדּ ין והוּ א ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶהקדּ ׁש .

ובמקצתן  זה לאב דומים דברים  שבמקצת דברים  לרבות הכוונה אלא השוה, מצד ללמוד
מפורשים  שאינם אע"פ  עליהם גם  חייבים השוה  צד בהם  שיש ידי  ועל  אחרים  אבות או  לאב

האמוראים ו .)בתורה. שהניחן (דף ומשאו סכינו  אבנו  מרבה  אביי  דוגמאות. כמה מביאים 
ובור . שבאש  השוה  מצד ונלמד  והפקירן. שנחו  בתר  והזיקו  מצויה ברוח ונפלו  גגו בראש 
השוה בצד ללומדו  רק שניתן  אחר  דבר  מרבה אחד  כל ורבינא  אהבה בר  אדא  ורב רבא וכן 

אבות. בו ז.משני שאין שכל הבור  בעל פטור  ומתה , בהמה בו ונפלה עשרה בו שאין בור 
חייב. הוזקה רק אם אבל  להמית, כדי שיעור  בו אין לכו"עח.עשרה ומתה בהמה שם  נפלה

חייבים  שניהם  ולרבי חייב האחרון  רק  לרבנן התנאים, נחלקו הוזקה ואם חייב , האחרון  רק 
נא .) ברע "בט..(דף  כדאיתא הקדש , של ולא  רעהו  של דוקא  משמע  רעהו  שור  מדכתיב 
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נכסים ברית, בּ ני ׁש ל נכסים
מרׁש וּ ת  חוּ ץ מקוֹ ם וּ בכל המיחדים,
והּמ זּ יק. הנּ זּ ק וּ ר ׁש וּ ת  לּמ זּ יק המיחדת 
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ברית . בּ ני  ׁש ל ׁש הם הזּ יק נכסים ׁש אם ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌
ּפ טוּ ר: נכרי, ׁש ל  המיחדים.נכסים נכסים  ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

הזּ יק  ׁש אם  מיחדים, בּ לים להם ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש יּ ׁש 
ּפ טוּ ר: הפקר, ׁש ל מר ׁש וּ תנכסים חוּ ץ  ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

ל ּמ זּ יק. נכסיוהמיחדת  ׁש ה זּ יקוּ  מקוֹ ם בּ כל  ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
מרׁש וּ ת  חוּ ץ הּמ זּ יק, ח יּ ב חברוֹ , נכסי ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶאת

נזּ ק  ׁש וֹ ר נכנס ׁש אם ל ּמ זּ יק. ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ַהמיחדת 
ּפ טוּ ר, הּמ זּ יק, ׁש וֹ ר והזּ יק וֹ  הּמ זּ יק ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִבּ רׁש וּ ת
ודוקא  בּ י . מאי  בּ רׁש וּ תי ּת וֹ ר ליּה  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְדּ אמר

ׁש חבל צמוֹ  ה ּמ זּ יק אבל נכסיו, ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש הזּ יקוּ 

בּ רׁש וּ תוֹ , ע וֹ מד ׁש הוּ א ּפ י ל  אף ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַבּ חברוֹ ,
ל דּ אית נהי  הנּ חבּ ל ליּה  דּ אמר ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַחיּ ב,

רׁש וּ תא: ל לית לאזּ וֹ קי לא ּפ וֹ קי , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְרׁש וּ תא
והּמ זּ יק. הנּ זּ ק ל נּ זּ ק וּ רׁש וּ ת  המיחדת וּ רׁש וּ ת ְ◌ַ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌

ׁש ניהם, ׁש ל  חצר כּ גוֹ ן  ׁש וֹ רוֹ ולּמ זּ יק, והזּ יק ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌
ורגל , בּ ׁש ן חצר בּ אוֹ תּה  מהם אחד  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶׁש ל

מיחדת  חצר אוֹ תּה  ׁש ּת היה והוּ א ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָּפ טוּ ר.
מיחדת  היתה אם  אבל  כּ ן . גּ ם ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִלׁש ורים 
ורגל , בּ ׁש ן וה זּ יק לׁש ורים , ולא ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְלפרוֹ ת 

חיּ ב: נין  בּ כל בּ קרן, הזּ יק ואם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַחיּ ב.

הגמראעיי "ש . יב:)(אמנם של (דף שאינם נכסים קתני ולא מעילה  בהם  שאין נכסים מדתנן  מדייקת 

רעהו , שור ונקראים  הם בעלים ממון קלים  קדשים  שס "ל הגלילי יוסי כרבי אתיא שמשנתנו  הקדש ,

הקדש) שהוא אע"פ חייב  חברו  של שלמים  שור המזיק  מיוחדים י..ולכן שנכסים  איתא  ברע "ב
הגמרא אמנם הפקר , של נכסים לאפוקי  יג:)בא כן (דף שאם  כן  לומר  אפשר  שאי  מסיקה

תובעו אחרים .(תוי"ט )מי פירושים  ג' מביאה הגמרא  מיוחדים א). הם  שהזיקו שהנכסים
שהיו  אדם בני  שני  של שוורים שני  למעט  ובא  הם , מי  של  ספק  בהם  ואין אחד לאדם 

פטורים  שניהם  זה שבאופן  נגחו , מהם איזה ידוע ולא אחד שור  אחר  (כלקמןרודפים

מי"א) בו,ב).פ"י לזכות  יכול  אחד שכל  הפקר  ואינו  מיוחדים  בעלים  המזיק לשור  שיש 
להוציאו  יכול  אינו  אחר , בו זכה בו  לזכות  תפשו  שהניזק ולפני שנגח  הפקר  שור  אבל

ואח "כג)ממנו. נגח  למעוטי דין, גמר  שעת עד נגיחה משעת אחד  לאדם  מיוחדים  שיהיו 
הפקיר . או לשור יא.הקדיש  רשות  שאין הניזק  בשדה  אלא  חייבים אינם ורגל  שן כי

אחר . בשדה ובער  כדכתיב  שם, ליכנס  היתההמזיק אבל שניהם  של שדה  היתה אם (ולכן

אחר ) שדה  נקראת  שורו  להכניס  רשות  לו  היה  שלא  שכיון חייב , לשוורים  ולא לפירות .(תוי"ט )מיוחדת
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הכׁש רּת י בׁש מירתוֹ , ׁש חבּת י כּ ל
נזקוֹ , במקצת הכׁש רּת י נזקוֹ . את
כּ ל כּ הכׁש ר בתׁש לוּ מין חבּת י
מעילה, בּ הם ׁש אין נכסים נזקוֹ .
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וכוּ '.ב בׁש מירתוֹ  ׁש חבּת י  דּ בר כּ ל  כּ ל  ָ◌ָ◌ָ◌
ל ׁש מר וֹ : נזקוֹ .ׁש נּ תחיּ ב ּת י את הכׁש ר ּת י  ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌
כּ ר  ׁש מר ּת יו לא הוּ א אם אני והזּ יק, אוּ י  ִ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌

חיּ ב ואני הזּ ק, אוֹ תוֹ  וזּמ נּת י  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הכׁש ר ּת י 
ׁש וֹ טה  לחר ׁש  ׁש וֹ ר וֹ  הּמ וֹ סר  כּ גוֹ ן ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָליו.
ׁש מירת  מּט ל  היה ׁש ליו חיּ ב , ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוקטן,

ל וֹ : כּ ראוּ י  ׁש מר וֹ  לא והרי  הכׁש רּת י ׁש וֹ ר וֹ  ַ◌ֲ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌
וכוּ '. נזקוֹ  וזּמ נּת יבמקצת ּת ּק נּת י ואם ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌

זּמ נּת י ׁש א ּפ י ל אף הנּ זק, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִמקצת
כּ אלּ וּ  ליו נתח יּ ב ּת י  כּ לּ וֹ , את ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְותּק נּת י
ּת ׁש ה  בּ וֹ ר  החוֹ פר  כּ ג וֹ ן כּ לּ וֹ . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ִ◌ְ◌ַ◌ִזּמ נּת יו

והׁש לימ וֹ  אחר  וּ בא הר בּ ים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִבּ ר ׁש וּ ת
ומת, חמוֹ ר  אוֹ  ׁש וֹ ר  ׁש ּמ ה ונפל  ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַל שׂ רה,
אלּ א  ּת ּק ן ׁש א ּפ י  ל אף חיּ ב , ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָהאחר וֹ ן
כּ יון  הנּ זק, כּ ל  שׂ ה כּ אלּ וּ  הנּ זק, ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִמקצת

מיתה: ליכּ א בּ הם דּ בתׁש ה ׁש אין  נכסים  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌
לׁש לּ ם מ עילה. חיּ ב  אני נכסים איזה ול ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

בּ הם  ׁש אין נכסים ל הזּ קּת י, ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִאם
ׁש אם  הקדּ ׁש . ׁש אינן נכסים כּ גוֹ ן ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְמילה,
חיּ ב איני הקדּ ׁש  ׁש ל נכסים ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִהזּ קּת י 
ׁש ל  ׁש וֹ ר  ולא ר הוּ  ׁש וֹ ר  דּ כתיב  ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְל ׁש לּ ם,
נזקים: ׁש אר  לכל  הדּ ין והוּ א ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶהקדּ ׁש .

ובמקצתן  זה לאב דומים דברים  שבמקצת דברים  לרבות הכוונה אלא השוה, מצד ללמוד
מפורשים  שאינם אע"פ  עליהם גם  חייבים השוה  צד בהם  שיש ידי  ועל  אחרים  אבות או  לאב

האמוראים ו .)בתורה. שהניחן (דף ומשאו סכינו  אבנו  מרבה  אביי  דוגמאות. כמה מביאים 
ובור . שבאש  השוה  מצד ונלמד  והפקירן. שנחו  בתר  והזיקו  מצויה ברוח ונפלו  גגו בראש 
השוה בצד ללומדו  רק שניתן  אחר  דבר  מרבה אחד  כל ורבינא  אהבה בר  אדא  ורב רבא וכן 

אבות. בו ז.משני שאין שכל הבור  בעל פטור  ומתה , בהמה בו ונפלה עשרה בו שאין בור 
חייב. הוזקה רק אם אבל  להמית, כדי שיעור  בו אין לכו"עח.עשרה ומתה בהמה שם  נפלה

חייבים  שניהם  ולרבי חייב האחרון  רק  לרבנן התנאים, נחלקו הוזקה ואם חייב , האחרון  רק 
נא .) ברע "בט..(דף  כדאיתא הקדש , של ולא  רעהו  של דוקא  משמע  רעהו  שור  מדכתיב 
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נכסים ברית, בּ ני ׁש ל נכסים
מרׁש וּ ת  חוּ ץ מקוֹ ם וּ בכל המיחדים,
והּמ זּ יק. הנּ זּ ק וּ ר ׁש וּ ת  לּמ זּ יק המיחדת 
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ברית . בּ ני  ׁש ל ׁש הם הזּ יק נכסים ׁש אם ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌
ּפ טוּ ר: נכרי, ׁש ל  המיחדים.נכסים נכסים  ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

הזּ יק  ׁש אם  מיחדים, בּ לים להם ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש יּ ׁש 
ּפ טוּ ר: הפקר, ׁש ל מר ׁש וּ תנכסים חוּ ץ  ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

ל ּמ זּ יק. נכסיוהמיחדת  ׁש ה זּ יקוּ  מקוֹ ם בּ כל  ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
מרׁש וּ ת  חוּ ץ הּמ זּ יק, ח יּ ב חברוֹ , נכסי ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶאת

נזּ ק  ׁש וֹ ר נכנס ׁש אם ל ּמ זּ יק. ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ַהמיחדת 
ּפ טוּ ר, הּמ זּ יק, ׁש וֹ ר והזּ יק וֹ  הּמ זּ יק ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִבּ רׁש וּ ת
ודוקא  בּ י . מאי  בּ רׁש וּ תי ּת וֹ ר ליּה  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְדּ אמר

ׁש חבל צמוֹ  ה ּמ זּ יק אבל נכסיו, ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש הזּ יקוּ 

בּ רׁש וּ תוֹ , ע וֹ מד ׁש הוּ א ּפ י ל  אף ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַבּ חברוֹ ,
ל דּ אית נהי  הנּ חבּ ל ליּה  דּ אמר ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַחיּ ב,

רׁש וּ תא: ל לית לאזּ וֹ קי לא ּפ וֹ קי , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְרׁש וּ תא
והּמ זּ יק. הנּ זּ ק ל נּ זּ ק וּ רׁש וּ ת  המיחדת וּ רׁש וּ ת ְ◌ַ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌

ׁש ניהם, ׁש ל  חצר כּ גוֹ ן  ׁש וֹ רוֹ ולּמ זּ יק, והזּ יק ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌
ורגל , בּ ׁש ן חצר בּ אוֹ תּה  מהם אחד  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶׁש ל

מיחדת  חצר אוֹ תּה  ׁש ּת היה והוּ א ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָּפ טוּ ר.
מיחדת  היתה אם  אבל  כּ ן . גּ ם ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִלׁש ורים 
ורגל , בּ ׁש ן וה זּ יק לׁש ורים , ולא ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְלפרוֹ ת 

חיּ ב: נין  בּ כל בּ קרן, הזּ יק ואם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַחיּ ב.

הגמראעיי "ש . יב:)(אמנם של (דף שאינם נכסים קתני ולא מעילה  בהם  שאין נכסים מדתנן  מדייקת 

רעהו , שור ונקראים  הם בעלים ממון קלים  קדשים  שס "ל הגלילי יוסי כרבי אתיא שמשנתנו  הקדש ,

הקדש) שהוא אע"פ חייב  חברו  של שלמים  שור המזיק  מיוחדים י..ולכן שנכסים  איתא  ברע "ב
הגמרא אמנם הפקר , של נכסים לאפוקי  יג:)בא כן (דף שאם  כן  לומר  אפשר  שאי  מסיקה

תובעו אחרים .(תוי"ט )מי פירושים  ג' מביאה הגמרא  מיוחדים א). הם  שהזיקו שהנכסים
שהיו  אדם בני  שני  של שוורים שני  למעט  ובא  הם , מי  של  ספק  בהם  ואין אחד לאדם 

פטורים  שניהם  זה שבאופן  נגחו , מהם איזה ידוע ולא אחד שור  אחר  (כלקמןרודפים

מי"א) בו,ב).פ"י לזכות  יכול  אחד שכל  הפקר  ואינו  מיוחדים  בעלים  המזיק לשור  שיש 
להוציאו  יכול  אינו  אחר , בו זכה בו  לזכות  תפשו  שהניזק ולפני שנגח  הפקר  שור  אבל

ואח "כג)ממנו. נגח  למעוטי דין, גמר  שעת עד נגיחה משעת אחד  לאדם  מיוחדים  שיהיו 
הפקיר . או לשור יא.הקדיש  רשות  שאין הניזק  בשדה  אלא  חייבים אינם ורגל  שן כי

אחר . בשדה ובער  כדכתיב  שם, ליכנס  היתההמזיק אבל שניהם  של שדה  היתה אם (ולכן

אחר ) שדה  נקראת  שורו  להכניס  רשות  לו  היה  שלא  שכיון חייב , לשוורים  ולא לפירות .(תוי"ט )מיוחדת
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ּת ׁש לוּ מי לׁש לּ ם ה ּמ זּ יק חב  וּ כׁש הזּ יק,
הארץ: בּ מיטב נזק

דּ ין , בית  בּ פני  כסף, וׁש וה כּ סף, ׁש וּ ם ג 
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כּ סף.ג יהא ׁש וּ ם  לא נזקים ׁש ל  זה ׁש וּ ם ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ֵ◌
כּ ּמ ה  ׁש מין דּ ין בּ ית ׁש יּ הוּ  בּ כסף. ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א
הזּ יקה  ואם לוֹ . יׁש לּ ם  וכ הנּ זק ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָׁש וה
ׁש מע וֹ ן  ׁש ל ט לּ יתוֹ  ראוּ בן ׁש ל  ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָּפ רתוֹ 
וּ ׁש בר ּת וּ , הנּ זּ ק בּ ר ׁש וּ ת ליו ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש דּ רסה
ּפ רה  ׁש ל  רגל ּה  ׁש נּ ׁש בּ רה ארע   ּכ ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְואחר 
בּ ר ׁש וּ ת  ׁש מע וֹ ן ׁש ל  בּ ט לּ יתוֹ  ראוּ בן ׁש ל ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶזוֹ 
אין  הר בּ ים, בּ ר ׁש וּ ת בּ וֹ ר  נּמ י  דּ הוי ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָהר בּ ים
יצא  הזּ יק וזה הזּ יק וזה הוֹ איל ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְאוֹ מרים
ׁש מין  אלּ א זה, ׁש ל בּ הזּ קוֹ  זה ׁש ל  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶהזּ קוֹ 

לחבר וֹ  ׁש הזּ יק וּ מי  בּ דמים, הנּ זקים ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְׁש ני 
י ׁש לּ ם: כסף.יוֹ תר , וּ כׁש בּ אים ו ׁש וה ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

יפרע וּ  לא היתוֹ מים, מ נּ כסי  ההזּ ק ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְל ׁש לּ ם
ולא  כּ סף, ׁש וה ׁש הם הּק רקע וֹ ת מן ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א ◌ֹ
מידי דּ כל כּ סף. צמם ׁש הם ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִמּמ ּט לטלין
דּ אי כּ סף, הוּ א כּ אלּ וּ  חׁש וּ ב  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְדּ מ ּט לטל
אחריתי: בּ מתא מזדּ בן הכא מזדּ בן ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִֹלא

דּ ין . בּ ית ׁש ל בּ פני  והּת ׁש לוּ מין והוּ מא ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
דּ ין  בּ ית בּ פני  אלּ א יהיוּ  לא ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ָ◌ְנזקים
הדי וֹ ט וֹ ת: ׁש ל  דּ ין בּ ית בּ פני  ולא ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ממחין,

מאבותיב. הוא  קרן שגם לומר  קרן, לרבות ושנאו וחזר  א' משנה סוף  למעלה  נשנית כבר 
מתחילתה מועד שאינה  משום  להדיא  התנא  שנאה ולא  ד.)הנזיקין מועד (דף בקרן (ואיירי

מגופו  אלא משלם אינו  תם  אבל הארץ, במיטב  משלם  מ"ג )ולכן אביהם יג ..)(תוי "ט של ששור  כגון
אביהם מת כך ואחר  ומעשההזיק שמת  לפני בדין שעמד איירי  דאורייתא לאו  שעבודא (למ"ד

דמי בשטר כמלוה  ביתמי )ב"ד תוד "ה יד : לבעליד..)(דף משועבדים היתומים של מטלטלין שאין 
כאן  נמכרין  אין  שאם  ממש , כסף ומטלטלין  כסף, שוה  קרקעות כאן מכנה התנא  חוב.

אחר . במקום  שהמשנהטו .נמכרין ואע"ג  קרן. של  נזק  חצי כגון קנס , על אלא  קאי ולא
לקרנו  שור  כמ "ד  ולא  לרגלו שור  תני  כמ "ד קי"ל שהרי  בקרן , להדיא איירי הקדמהלא (עיין 

א) ברישא למשנה  בהם איירי  שלא דברים אף התנא לנו מרמז  מ "מ  פרט ), תוד"ה יד: .(דף

 י י ח ר ו ק מ

אבות קמא ארבעה בבא א ז פרק

ברית . בּ ני  חוֹ רין  בּ ני עדים ּפ י ועל
והּמ זּ יק  והנּ זּ ק הנּ זק. בּ כלל והנּ ׁש ים

בּ ּת ׁש לוּ מין :

ה בּ המה  מוּ עדין , וחמּׁשה ת ּמ ין  חמּׁשה 
ל גּ  ולא ל גּ ח  לא מוּ עדת לּׁשאינּה  ולא ף 
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ברית. וּ בני  חוֹ רין  בּ ני  עדים  ּפ י  לאפוֹ קיועל  ַ◌ֲ◌ֵ◌
ׁש ל  לד וּ ת כּ ׁש רים ׁש אינם ונכרים ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲבדים

הנּ זק.נזקין: בּ כלל ׁש הזּ יקה והנּ ׁש ים בּ ין ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌
הזּ יקוּ ה,ה  ׁש אחרים בּ ין אחרים, את יא ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌

בּ נזקין: ׁש וין האה ודין האי ׁש  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִדּ ין
בּ ּת ׁש לוּ מין . והּמ זּ יק ׁש הנּ זּ ק והנּ זּ ק ּפ מים ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌

כּ גוֹ ן  נזּ ק. ׁש ל בּ ּת ׁש ל וּ מין הּמ זּ יק ם  ַּׁש י◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌
ׁש ת  ד  מיתה מ ת הנּ בלה ּפ חתה ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִאם
הוּ א, דּ נזּ ק נבלה ׁש ּפ חת בּ דּ ין, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַהמדה
הּמ זּ יק  ׁש אין ונמצא בּ מוּ ד, בּ ין בּ תם ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵבּ ין

ׁש זּ כּ תה  נזק חצי  אוֹ תוֹ  אפלּ וּ  לוֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְמׁש לּ ם
ׁש לם  נזק אוֹ  ּת ם, הוּ א אם ּת וֹ רה ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָל וֹ 
מפסיד  הוּ א ׁש הנּ זּ ק הרי  מוּ ד, הוּ א ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִאם
הּמ זּ יק: ם הלּ ל וּ  בּ תׁש ל וּ מין  ְּוׁש י◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌

תּמ ין .ד להזּ יק,חמ ּׁשה רגילים ׁש אינם ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌
נזק: חצי  מׁש לּ מין הזּ יקוּ  וחמ ּׁשה ואם ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

וּ מ ׁש לּ מין מוּ עדין . להזּ יק, רגילין ׁש הם ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ׁש לם: ל גּ ח.נזק ל גּ בּ קרן:לא  ף.ולא  ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

דּ קרן  ּת וֹ לדה הווּ  וכלּ הוּ  הגּ וּ ף. כּ ל ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְדּ חיפת
חמה הרי נזק. חצי  ּת ּמ ין:וּ מ ׁש לּ מין ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌

נזיקיןטז. לעדות  כשרים שאינם ונכרים  עבדים עדותלאפוקי לכל פסולים  שהם  (ואע "פ 

ועוד  מהם. גם עדות  ונקבל בזה  נקל  שכיחי שניזקין כיון שס"ד כאן למעטם  שהוצרך הרמב"ם  כתב

ובטור והעכו "ם. והעבדים הארץ עמי במעמד הם  הניזקין ת "ח)שרוב שאפילו (סימן דאשמועינן כתב 

כשרים  בעדות אלא דנין  אין  ישראל של שנגח עכו "ם  עיי "ש .יז..)(תוי "ט)בשור ברע"ב , כמבואר 

 י י ח ר ו ק מ

יי



אבות קמא ארבעה בבא א פרק ו 

ּת ׁש לוּ מי לׁש לּ ם ה ּמ זּ יק חב  וּ כׁש הזּ יק,
הארץ: בּ מיטב נזק

דּ ין , בית  בּ פני  כסף, וׁש וה כּ סף, ׁש וּ ם ג 
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כּ סף.ג יהא ׁש וּ ם  לא נזקים ׁש ל  זה ׁש וּ ם ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ֵ◌
כּ ּמ ה  ׁש מין דּ ין בּ ית ׁש יּ הוּ  בּ כסף. ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א
הזּ יקה  ואם לוֹ . יׁש לּ ם  וכ הנּ זק ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָׁש וה
ׁש מע וֹ ן  ׁש ל ט לּ יתוֹ  ראוּ בן ׁש ל  ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָּפ רתוֹ 
וּ ׁש בר ּת וּ , הנּ זּ ק בּ ר ׁש וּ ת ליו ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש דּ רסה
ּפ רה  ׁש ל  רגל ּה  ׁש נּ ׁש בּ רה ארע   ּכ ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְואחר 
בּ ר ׁש וּ ת  ׁש מע וֹ ן ׁש ל  בּ ט לּ יתוֹ  ראוּ בן ׁש ל ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶזוֹ 
אין  הר בּ ים, בּ ר ׁש וּ ת בּ וֹ ר  נּמ י  דּ הוי ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָהר בּ ים
יצא  הזּ יק וזה הזּ יק וזה הוֹ איל ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְאוֹ מרים
ׁש מין  אלּ א זה, ׁש ל בּ הזּ קוֹ  זה ׁש ל  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶהזּ קוֹ 

לחבר וֹ  ׁש הזּ יק וּ מי  בּ דמים, הנּ זקים ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְׁש ני 
י ׁש לּ ם: כסף.יוֹ תר , וּ כׁש בּ אים ו ׁש וה ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

יפרע וּ  לא היתוֹ מים, מ נּ כסי  ההזּ ק ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְל ׁש לּ ם
ולא  כּ סף, ׁש וה ׁש הם הּק רקע וֹ ת מן ֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א
מידי דּ כל כּ סף. צמם ׁש הם ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִמּמ ּט לטלין
דּ אי כּ סף, הוּ א כּ אלּ וּ  חׁש וּ ב  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְדּ מ ּט לטל
אחריתי: בּ מתא מזדּ בן הכא מזדּ בן ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִֹלא

דּ ין . בּ ית ׁש ל בּ פני  והּת ׁש לוּ מין והוּ מא ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
דּ ין  בּ ית בּ פני  אלּ א יהיוּ  לא ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ָ◌ְנזקים
הדי וֹ ט וֹ ת: ׁש ל  דּ ין בּ ית בּ פני  ולא ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ממחין,

מאבותיב. הוא  קרן שגם לומר  קרן, לרבות ושנאו וחזר  א' משנה סוף  למעלה  נשנית כבר 
מתחילתה מועד שאינה  משום  להדיא  התנא  שנאה ולא  ד.)הנזיקין מועד (דף בקרן (ואיירי

מגופו  אלא משלם אינו  תם  אבל הארץ, במיטב  משלם  מ"ג )ולכן אביהם יג ..)(תוי "ט של ששור  כגון
אביהם מת כך ואחר  ומעשההזיק שמת  לפני בדין שעמד איירי  דאורייתא לאו  שעבודא (למ"ד

דמי בשטר כמלוה  ביתמי )ב"ד תוד "ה יד : לבעליד..)(דף משועבדים היתומים של מטלטלין שאין 
כאן  נמכרין  אין  שאם  ממש , כסף ומטלטלין  כסף, שוה  קרקעות כאן מכנה התנא  חוב.

אחר . במקום  שהמשנהטו .נמכרין ואע"ג  קרן. של  נזק  חצי כגון קנס , על אלא  קאי ולא
לקרנו  שור  כמ "ד  ולא  לרגלו שור  תני  כמ "ד קי"ל שהרי  בקרן , להדיא איירי הקדמהלא (עיין 

א) ברישא למשנה  בהם איירי  שלא דברים אף התנא לנו מרמז  מ "מ  פרט ), תוד"ה יד: .(דף

 י י ח ר ו ק מ

אבות קמא ארבעה בבא א ז פרק

ברית . בּ ני  חוֹ רין  בּ ני עדים ּפ י ועל
והּמ זּ יק  והנּ זּ ק הנּ זק. בּ כלל והנּ ׁש ים

בּ ּת ׁש לוּ מין :

ה בּ המה  מוּ עדין , וחמּׁשה ת ּמ ין  חמּׁשה 
ל גּ  ולא ל גּ ח  לא מוּ עדת לּׁשאינּה  ולא ף 
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ברית. וּ בני  חוֹ רין  בּ ני  עדים  ּפ י  לאפוֹ קיועל  ַ◌ֲ◌ֵ◌
ׁש ל  לד וּ ת כּ ׁש רים ׁש אינם ונכרים ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲבדים

הנּ זק.נזקין: בּ כלל ׁש הזּ יקה והנּ ׁש ים בּ ין ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌
הזּ יקוּ ה,ה  ׁש אחרים בּ ין אחרים, את יא ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌

בּ נזקין: ׁש וין האה ודין האי ׁש  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִדּ ין
בּ ּת ׁש לוּ מין . והּמ זּ יק ׁש הנּ זּ ק והנּ זּ ק ּפ מים ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌

כּ גוֹ ן  נזּ ק. ׁש ל בּ ּת ׁש ל וּ מין הּמ זּ יק ם  ַּׁש י◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌
ׁש ת  ד  מיתה מ ת הנּ בלה ּפ חתה ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִאם
הוּ א, דּ נזּ ק נבלה ׁש ּפ חת בּ דּ ין, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַהמדה
הּמ זּ יק  ׁש אין ונמצא בּ מוּ ד, בּ ין בּ תם ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵבּ ין

ׁש זּ כּ תה  נזק חצי  אוֹ תוֹ  אפלּ וּ  לוֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְמׁש לּ ם
ׁש לם  נזק אוֹ  ּת ם, הוּ א אם ּת וֹ רה ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָל וֹ 
מפסיד  הוּ א ׁש הנּ זּ ק הרי  מוּ ד, הוּ א ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִאם
הּמ זּ יק: ם הלּ ל וּ  בּ תׁש ל וּ מין  ְּוׁש י◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌

תּמ ין .ד להזּ יק,חמ ּׁשה רגילים ׁש אינם ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌
נזק: חצי  מׁש לּ מין הזּ יקוּ  וחמ ּׁשה ואם ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

וּ מ ׁש לּ מין מוּ עדין . להזּ יק, רגילין ׁש הם ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ׁש לם: ל גּ ח.נזק ל גּ בּ קרן:לא  ף.ולא  ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

דּ קרן  ּת וֹ לדה הווּ  וכלּ הוּ  הגּ וּ ף. כּ ל ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְדּ חיפת
חמה הרי נזק. חצי  ּת ּמ ין:וּ מ ׁש לּ מין ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌

נזיקיןטז. לעדות  כשרים שאינם ונכרים  עבדים עדותלאפוקי לכל פסולים  שהם  (ואע "פ 

ועוד  מהם. גם עדות  ונקבל בזה  נקל  שכיחי שניזקין כיון שס"ד כאן למעטם  שהוצרך הרמב"ם  כתב

ובטור והעכו "ם. והעבדים הארץ עמי במעמד הם  הניזקין ת "ח)שרוב שאפילו (סימן דאשמועינן כתב 

כשרים  בעדות אלא דנין  אין  ישראל של שנגח עכו "ם  עיי "ש .יז..)(תוי "ט)בשור ברע"ב , כמבואר 
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הּׁשן  לבעט. ולא  לר בּ ץ מוּ עדת ולא  
הרגל לּה , הראוּ י את לאכל
וׁש וֹ ר  הלּ וּ כ ּה , בּ דר לׁש בּ ר מוּ עדת 
ה נּ זּ ק, בּ ר ׁש וּ ת  הּמ זּ יק וׁש וֹ ר הּמ וּ עד ,
וה נּ מר  וה דּ ב  והארי ה זּ אב  והאדם.
מוּ עדין . א לּ וּ  הרי וה נּ חׁש , והבּ רדּ לס
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הּמ וּ עד. א וֹ וׁש וֹ ר  ל גּ ף  א וֹ  לגּ ח ּפ מים  ׁש לׁש  ָ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֹ
חמה  הן הרי .ל אוֹ  לבעט א וֹ  ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֲֹ◌ִֹ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִלר בּ ץ 
מוּ ד  וּ לגבּ י ׁש לם . נזק  לׁש לּ ם ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָמוּ דים 

חד: לה וּ  הנּ זּ ק.חׁש יב בּ רׁש וּ ת ה ּמ זּ יק וׁש וֹ ר  ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌
נזק לׁש לּ ם  מוּ ד הוי ּת ּמ ה , קרן ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 
מ ׁש נּ ה  דּ אמר כּ מאן  אתיא  וּ מתניתין  ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָׁש לם .
ׁש לם  נזק ׁש ּמ ׁש לּ מת  הנּ זּ ק בּ חצר  ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶקרן

הלכה : כּ ן ואין ּת ּמ ה . היא  והאדם .ואפלּ וּ  ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
ׁש לם  נזק וּ מׁש לּ ם  נּמ י , מּת חלּ תוֹ  מ וּ ד ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָהוי

ה זּ יק: וכ וּ '.אם  והארי מוּ דים הזּ אב ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌
בּ כלל  לה וּ  חׁש יב  דּ לא והא  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִמּת ח לּ תן.

א  ולהו וּ  דּ ליל מוּ דים  שׂ ר חמה  חד ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
בּ יוּ ב : ׁש כיחי לא  דּ הני  מוּ ם  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָמוּ דים ,

בּ רביבּ רדּ לס. לּה  ׁש ּק וֹ רין  אלצב"ע :חיּ ה  ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

כיון יח. ובעיטה ורביצה כשן, להזיקה הנאה שאין כיון דשן תולדה  הוה לא  נשיכה 
הן  דקרן  תולדות כולן  אלא רגל , תולדות הוו לא כרגל מצוי  היזקן  ע "פשאין (תוי"ט 

ב:) דף  הקרן יט..הגמרא תולדות  מארבעה  באחד בין  ממש  בקרנו  פעמים שלש  שהזיק בין 
ברע"ב. וכמבואר  למעלה, הניזק כ.שנשנו ברשות שקרן  שסובר  הוא  טרפון רבי זו משנה

שלם  נזק מ"ה)משלם  פ "ב  וה "ק כא..(לקמן מיחסרי חסורי הוא הגמראהמודגש  ע "פ (תוי"ט 

טז.) דלעיל.דף מועדים  עם יחד נחשבו לא למה  רע "ב ועיין  רש "יכב., ד"הלפי  טו : (דף

אלו ) אבלהרי שיזיקו, אופן  בכל מועדים והנחש)לתוספותהם ד"ה  טז. נחשב(דף  אחד כל 
הבעלים  אין אורחיה דלאו במידי הזיק אם אבל  דאורחיה, במידי הזיק אם רק כמועד

נזק . חצי אלא  משלמים

 י י ח ר ו ק מ

אבות קמא ארבעה בבא א ט פרק

בּ ני ׁש הן  בּ זמן  א וֹ מר , אליעזר רבּ י 
מוּ עד  והנּ חׁש  מוּ עדין . אינן  תר בּ וּ ת ,

בּ  מה  א לּ אלע וֹ לם. למוּ עד. ּת ם ין  
וּ מוּ עד  מגּ וּ פ וֹ , נזק חצי מׁש לּ ם ׁש ה ּת ם

העליּ ה: מן  ׁש לם  נזק מׁש לּ ם

בּ דר לׁש בּ ר מוּ עדת. הרגל כּ יצד א 
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     כה

         כו 

הרגל  כיצד   ב פרק
א  משנה

 מועדי וחמשה תמי דחמשה המשנה התנא מבאר זה בפרק
מ"ד ) .(פ "א

    
   

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וכוּ '. א וֹ מר  אלי עזר  הלכה ר בּ י  ואין ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
אלי זר : העליּ ה.כּ ר בּ י מ דּ ית מן  ְ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌

ׁש וה  הנּ וֹ גח אין ואפלּ וּ  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש בּ נכסיו.
כּ תיב  דּ במ וּ ד  הנּ זק. כא )ׁש ע וּ ר  (ׁש מוֹ ת ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌

ולא  הוֹ ר , ּת חת ׁש וֹ ר  ֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְיׁש לּ ם

יפרע : הנּ וֹ גח דּ מ גּ וּ ף בּ י ּה  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְכּ תיב 
מוּ עדת.א הרגל כּ לוֹ מר ,כּ יצד ְ◌ַ◌

וּ מׁש ני, מוּ דת. הרגל דּ בר  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְבּ איזה
היא  בּ כ הלּ וּ כ ּה   בּ דר ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְל ׁש בּ ר 
הלּ וּ כ ּה :  דּ ר כּ לים ׁש ּמ ׁש בּ רת ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶמוּ דת,

למועד,כד.רש"י .כג . תם  בין יש  מה וכי תמיהה  לשון שהוא לפרש שאין כתב התוי"ט
משלמים  הבעלים  אין בתם  כי ביניהם, דברים שני עוד ויש  ושייר , תנא לומר  אין כן  שאם 
מכופר . פטור  ותם עצמו, פי על קנס  משלם אדם ואין  קנס  נזק חצי דקי"ל עצמן  פי על 

ושייר  תנא לומר  יש ובזה בפנים , שביארנו וכמו בין אין  כמו  לפרש  שיש כתב (עייןע "כ

בין) אין תוד"ה  ח. דף שוה.כה..מגילה שהוא  מה  אלא משלם  אין הנזק , חצי  שוה אינו  ואם 
שוה. שאינו בין  שהזיק  מה  שוה  שהוא בין המזיק  מנכסי  משלם  המועד כן  שאין מה 

ברע"ב.כו . ועיי "ש א, משנה סוף לעיל כדתנן שבנכסיו עידית  לשלם חייב קרקע כשמשלם 
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הּׁשן  לבעט. ולא  לר בּ ץ מוּ עדת ולא  
הרגל לּה , הראוּ י את לאכל
וׁש וֹ ר  הלּ וּ כ ּה , בּ דר לׁש בּ ר מוּ עדת 
ה נּ זּ ק, בּ ר ׁש וּ ת  הּמ זּ יק וׁש וֹ ר הּמ וּ עד ,
וה נּ מר  וה דּ ב  והארי ה זּ אב  והאדם.
מוּ עדין . א לּ וּ  הרי וה נּ חׁש , והבּ רדּ לס
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הּמ וּ עד. א וֹ וׁש וֹ ר  ל גּ ף  א וֹ  לגּ ח ּפ מים  ׁש לׁש  ָ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֹ
חמה  הן הרי .ל אוֹ  לבעט א וֹ  ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֲֹ◌ִֹ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִלר בּ ץ 
מוּ ד  וּ לגבּ י ׁש לם . נזק  לׁש לּ ם ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָמוּ דים 

חד: לה וּ  הנּ זּ ק.חׁש יב בּ רׁש וּ ת ה ּמ זּ יק וׁש וֹ ר  ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌
נזק לׁש לּ ם  מוּ ד הוי ּת ּמ ה , קרן ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 
מ ׁש נּ ה  דּ אמר כּ מאן  אתיא  וּ מתניתין  ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָׁש לם .
ׁש לם  נזק ׁש ּמ ׁש לּ מת  הנּ זּ ק בּ חצר  ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶקרן

הלכה : כּ ן ואין ּת ּמ ה . היא  והאדם .ואפלּ וּ  ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
ׁש לם  נזק וּ מׁש לּ ם  נּמ י , מּת חלּ תוֹ  מ וּ ד ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָהוי

ה זּ יק: וכ וּ '.אם  והארי מוּ דים הזּ אב ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌
בּ כלל  לה וּ  חׁש יב  דּ לא והא  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִמּת ח לּ תן.

א  ולהו וּ  דּ ליל מוּ דים  שׂ ר חמה  חד ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
בּ יוּ ב : ׁש כיחי לא  דּ הני  מוּ ם  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָמוּ דים ,

בּ רביבּ רדּ לס. לּה  ׁש ּק וֹ רין  אלצב"ע :חיּ ה  ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

כיון יח. ובעיטה ורביצה כשן, להזיקה הנאה שאין כיון דשן תולדה  הוה לא  נשיכה 
הן  דקרן  תולדות כולן  אלא רגל , תולדות הוו לא כרגל מצוי  היזקן  ע "פשאין (תוי"ט 

ב:) דף  הקרן יט..הגמרא תולדות  מארבעה  באחד בין  ממש  בקרנו  פעמים שלש  שהזיק בין 
ברע"ב. וכמבואר  למעלה, הניזק כ.שנשנו ברשות שקרן  שסובר  הוא  טרפון רבי זו משנה

שלם  נזק מ"ה)משלם  פ "ב  וה "ק כא..(לקמן מיחסרי חסורי הוא הגמראהמודגש  ע "פ (תוי"ט 

טז.) דלעיל.דף מועדים  עם יחד נחשבו לא למה  רע "ב ועיין  רש "יכב., ד"הלפי  טו : (דף

אלו ) אבלהרי שיזיקו, אופן  בכל מועדים והנחש)לתוספותהם ד"ה  טז. נחשב(דף  אחד כל 
הבעלים  אין אורחיה דלאו במידי הזיק אם אבל  דאורחיה, במידי הזיק אם רק כמועד

נזק . חצי אלא  משלמים
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בּ ני ׁש הן  בּ זמן  א וֹ מר , אליעזר רבּ י 
מוּ עד  והנּ חׁש  מוּ עדין . אינן  תר בּ וּ ת ,

בּ  מה  א לּ אלע וֹ לם. למוּ עד. ּת ם ין  
וּ מוּ עד  מגּ וּ פ וֹ , נזק חצי מׁש לּ ם ׁש ה ּת ם

העליּ ה: מן  ׁש לם  נזק מׁש לּ ם
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מ"ד ) .(פ "א

    
   

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וכוּ '. א וֹ מר  אלי עזר  הלכה ר בּ י  ואין ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
אלי זר : העליּ ה.כּ ר בּ י מ דּ ית מן  ְ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌

ׁש וה  הנּ וֹ גח אין ואפלּ וּ  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש בּ נכסיו.
כּ תיב  דּ במ וּ ד  הנּ זק. כא )ׁש ע וּ ר  (ׁש מוֹ ת ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌

ולא  הוֹ ר , ּת חת ׁש וֹ ר  ֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְיׁש לּ ם

יפרע : הנּ וֹ גח דּ מ גּ וּ ף בּ י ּה  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְכּ תיב 
מוּ עדת.א הרגל כּ לוֹ מר ,כּ יצד ְ◌ַ◌

וּ מׁש ני, מוּ דת. הרגל דּ בר  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְבּ איזה
היא  בּ כ הלּ וּ כ ּה   בּ דר ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְל ׁש בּ ר 
הלּ וּ כ ּה :  דּ ר כּ לים ׁש ּמ ׁש בּ רת ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶמוּ דת,

למועד,כד.רש"י .כג . תם  בין יש  מה וכי תמיהה  לשון שהוא לפרש שאין כתב התוי"ט
משלמים  הבעלים  אין בתם  כי ביניהם, דברים שני עוד ויש  ושייר , תנא לומר  אין כן  שאם 
מכופר . פטור  ותם עצמו, פי על קנס  משלם אדם ואין  קנס  נזק חצי דקי"ל עצמן  פי על 

ושייר  תנא לומר  יש ובזה בפנים , שביארנו וכמו בין אין  כמו  לפרש  שיש כתב (עייןע "כ

בין) אין תוד"ה  ח. דף שוה.כה..מגילה שהוא  מה  אלא משלם  אין הנזק , חצי  שוה אינו  ואם 
שוה. שאינו בין  שהזיק  מה  שוה  שהוא בין המזיק  מנכסי  משלם  המועד כן  שאין מה 

ברע"ב.כו . ועיי "ש א, משנה סוף לעיל כדתנן שבנכסיו עידית  לשלם חייב קרקע כשמשלם 
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כּ דרכּ ּה   ּלהל מוּ עדת  הבּ המה  הלּ וּ כ ּה .
ׁש היוּ  אוֹ  מבעטת, היתה וּ לׁש בּ ר.
וׁש בּ רה  רגליה מּת חת  מנ ּת זין  צרוֹ ר וֹ ת 
על  דּ רסה  נזק. חצי  מׁש לּ ם הכּ לים, את 
וּ ׁש ברוֹ , כּ לי  על ונפל וׁש בּ רּת וֹ , הכּ לי 
ועל  ׁש לם, נזק מׁש לּ ם הרא ׁש וֹ ן  על
הּת רנג וֹ לים  נזק. חצי  מׁש לּ ם האחר וֹ ן 

כּ דרכּ ן  ּלהל וּ לׁש בּ ר.מוּ עדין 
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        ג 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מוּ עדת. אב וֹ ת,הבּ המה ּת נא ריׁש א ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌
וסיפא  בּ רגליה. ׁש דּ רסה מּמ ׁש , ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶרגל
 ּלהל מוּ דת ׁש בּ המה ּת וֹ לד וֹ ת, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָּת נא
וּ ב ליף  וּ ב שׂ ר ּה  בּ גוּ פּה  וּ ל ׁש בּ ר  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְכּ דר כּ ּה 

הלּ וּ כּה :  דּ ר מבעטת.ׁש ליה היתה ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌
 ּהלכ דּ קרן, ותוֹ לדה זה, הוּ א ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִׁש נּ וּ י 

לא: ותוּ  נזק צר וֹ ר וֹ ת חצי ׁש הי וּ  א וֹ  ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֹ
הוּ א מנּת זין . ׁש נּ וּ י דּ לאו גּ ב  ל  אף ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

כן  ּפ י  ל אף הוּ א, אוֹ רחי ּה  ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א
גּ מירא  דּ הלכתא לא, ותוּ  נזק ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲחצי 
דּ בר ׁש וּ ת  קאמר , הנּ זּ ק וּ בר ׁש וּ ת ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַל ּה .
דּ רגל  ּת וֹ לדה דּ צר וֹ ר וֹ ת ּפ ט וּ ר , ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָהר בּ ים

הר בּ ים: בּ ר ׁש וּ ת לפטרם ונפל נינהוּ  ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
אחר. כּ לי  הן על  רגל  נזקי ראׁש וֹ ן ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌

ל  והאחר וֹ ן ׁש לם. נזק ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְוּ מׁש לּ מת
נזק: חצי  ּהלכ נׁש בּ ר , צר וֹ ר וֹ ת ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְידי

שעליה א. ובמרצופין  שבאמתחות קמא)משאוי  פרק  ריש היאב..(רע "ב ברגלה מבעטת
הלכה ומ "מ  דרגל תולדה והיא  בכך דרכה  וצרורות בכך, דרכה  שאין כיון  דקרן תולדה
ולא רגל כמו  הניזק  ברשות  אלא  חייבת אינה ומ "מ  נזק , בחצי  שדינה מסיני  למשה 

קרן  כמו ברה"ר  פפאגם  לרב אבל ליה  מיבעיא לרבא  מעלייה , או  מגופה  משלם אי (ולענין

הפוסקים פסקו  וכן כרגל  העלייה מן שמשלם ליה מועדים ג ..)(תוי "ט)פשיטא נמי דעופות  קמ "ל
שן  גבי וה"ה רגל גבי ותנא  רגל. לענין בין  שן  לענין בין  בתוי"ט )מתחלתן הובא  .(נמוק "י,

 י י ח ר ו ק מ

הרגל קמא כיצד בבא ב יאפרק

ׁש היה  א וֹ  בּ רגליו, קׁש וּ ר דליל היה
מׁש לּ ם  הכּ לים, את  וּ מׁש בּ ר מהדּ ס

נזק: חצי 

הרא וּ י את  לאכל מוּ עדת . הּׁשן  כּ יצד
ּפ רוֹ ת לאכל מוּ עדת הבּ המה לּה .
מׁש לּ ם  כלים, א וֹ  כסוּ ת  אכלה  וירקוֹ ת .
אמוּ רים. דברים בּ ּמ ה נזק. חצי
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ רגלוֹ . ק ׁש וּ ר בּ רגל דּ ליל ה נּ ק ׁש ר דּ בר  כּ ל ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
דּ לי : דּ גרסי ואית דּ ליל. קרוּ י ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַה ּת רנגלת 

בּ רגליו מה דּ ס. ח וֹ פר דּ מפר ׁש י ואית  מרּק ד. ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ה ּת רנגוֹ לים:  כּ דר נזק.בּ ארץ, חצי מ ׁש לּ ם ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌

דּ ליל  דּ בא וֹ תוֹ  צר וֹ רוֹ ת, הינוּ  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִדּ דליל
נּמ י והדּ וּ ס ה כּ לים. ל  לצּ רוֹ רוֹ ת  ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַא דּ ינהוּ 
הכּ לים: ׁש בר וּ  צרוֹ רוֹ ת  וא וֹ תן ׁש ה ּת יז ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְכּ גוֹ ן

מוּ עדת.ב  הּׁשן  היא כּ יצד  דּ בר בּ איזה  ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌

ל ּה : הרא וּ י את  לאכל וּ מ ׁש ני, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶמוּ דת .
נזק. חצי  ה וּ א :מ ׁש לּ ם  דבריםדּ מ ׁש נּ ה בּ ּמ ה  ִ◌ְ◌◌ֶ◌

וכ וּ '. קאי,אמ וּ רים  ירקוֹ ת  אוֹ  ּפ ר וֹ ת  אאכלה  ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
וּ בר  דּ בינן ּפ טוּ ר  הר בּ ים  ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ בר ׁש וּ ת
וכלים  כּ סוּ ת  אכלה  אבל אחר . ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִבּ שׂ דה
דּ בדי נזק, חצי חיּ ב הרבּ ים  בּ ר ׁש וּ ת  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 
הר בּ ים  בּ ר ׁש וּ ת  וכלים  כּ סוּ ת  דּ מנחי ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִאנׁש י

והוי ׁש ה , וח יּ ב :לפי הר בּ ים  בּ רׁש וּ ת  קרן ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌

וחייבד. צרורות  זה  ואין דמי  כגופו לגופו  המחובר  דבר  עצמו  מדליל נשברו הכלים אם אבל
שלם  ובגמראה..(מלא"ש)נזק מועדת הבהמה  תנא ושוב  מועדת הרגל  תנא  א ' במשנה לעיל

פירות אכילת גם כי כן , לפרש  אפשר  אי  כאן  אבל  תולדות , תנא  והדר  אבות תנא מפרש 
ושילח דכתיב כיון דסד "א דבהמה , שן תנא והדר  דחיה  שן תנא  כאן אלא הוא , אב וירקות 

בהמה בכלל דחיה קמ"ל לא , חיה אין בהמה  בעירה יט :)את דף אינם ו ..(גמרא  אם  ואף 
הדחק  ידי  על  אלא  יט :)ראויים  תולדהז..(דף שזה שכיון  וכלים, כסות על קאי  לא  אבל 
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כּ דרכּ ּה   ּלהל מוּ עדת  הבּ המה  הלּ וּ כ ּה .
ׁש היוּ  אוֹ  מבעטת, היתה וּ לׁש בּ ר.
וׁש בּ רה  רגליה מּת חת  מנ ּת זין  צרוֹ ר וֹ ת 
על  דּ רסה  נזק. חצי  מׁש לּ ם הכּ לים, את 
וּ ׁש ברוֹ , כּ לי  על ונפל וׁש בּ רּת וֹ , הכּ לי 
ועל  ׁש לם, נזק מׁש לּ ם הרא ׁש וֹ ן  על
הּת רנג וֹ לים  נזק. חצי  מׁש לּ ם האחר וֹ ן 

כּ דרכּ ן  ּלהל וּ לׁש בּ ר.מוּ עדין 
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        ג 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מוּ עדת. אב וֹ ת,הבּ המה ּת נא ריׁש א ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌
וסיפא  בּ רגליה. ׁש דּ רסה מּמ ׁש , ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶרגל
 ּלהל מוּ דת ׁש בּ המה ּת וֹ לד וֹ ת, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָּת נא
וּ ב ליף  וּ ב שׂ ר ּה  בּ גוּ פּה  וּ ל ׁש בּ ר  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְכּ דר כּ ּה 

הלּ וּ כּה :  דּ ר מבעטת.ׁש ליה היתה ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌
 ּהלכ דּ קרן, ותוֹ לדה זה, הוּ א ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִׁש נּ וּ י 

לא: ותוּ  נזק צר וֹ ר וֹ ת חצי ׁש הי וּ  א וֹ  ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֹ
הוּ א מנּת זין . ׁש נּ וּ י דּ לאו גּ ב  ל  אף ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

כן  ּפ י  ל אף הוּ א, אוֹ רחי ּה  ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א
גּ מירא  דּ הלכתא לא, ותוּ  נזק ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲחצי 
דּ בר ׁש וּ ת  קאמר , הנּ זּ ק וּ בר ׁש וּ ת ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַל ּה .
דּ רגל  ּת וֹ לדה דּ צר וֹ ר וֹ ת ּפ ט וּ ר , ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָהר בּ ים

הר בּ ים: בּ ר ׁש וּ ת לפטרם ונפל נינהוּ  ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
אחר. כּ לי  הן על  רגל  נזקי ראׁש וֹ ן ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌

ל  והאחר וֹ ן ׁש לם. נזק ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְוּ מׁש לּ מת
נזק: חצי  ּהלכ נׁש בּ ר , צר וֹ ר וֹ ת ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְידי

שעליה א. ובמרצופין  שבאמתחות קמא)משאוי  פרק  ריש היאב..(רע "ב ברגלה מבעטת
הלכה ומ "מ  דרגל תולדה והיא  בכך דרכה  וצרורות בכך, דרכה  שאין כיון  דקרן תולדה
ולא רגל כמו  הניזק  ברשות  אלא  חייבת אינה ומ "מ  נזק , בחצי  שדינה מסיני  למשה 

קרן  כמו ברה"ר  פפאגם  לרב אבל ליה  מיבעיא לרבא  מעלייה , או  מגופה  משלם אי (ולענין

הפוסקים פסקו  וכן כרגל  העלייה מן שמשלם ליה מועדים ג ..)(תוי "ט)פשיטא נמי דעופות  קמ "ל
שן  גבי וה"ה רגל גבי ותנא  רגל. לענין בין  שן  לענין בין  בתוי"ט )מתחלתן הובא  .(נמוק "י,
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ׁש היה  א וֹ  בּ רגליו, קׁש וּ ר דליל היה
מׁש לּ ם  הכּ לים, את  וּ מׁש בּ ר מהדּ ס

נזק: חצי 

הרא וּ י את  לאכל מוּ עדת . הּׁשן  כּ יצד
ּפ רוֹ ת לאכל מוּ עדת הבּ המה לּה .
מׁש לּ ם  כלים, א וֹ  כסוּ ת  אכלה  וירקוֹ ת .
אמוּ רים. דברים בּ ּמ ה נזק. חצי
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ רגלוֹ . ק ׁש וּ ר בּ רגל דּ ליל ה נּ ק ׁש ר דּ בר  כּ ל ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
דּ לי : דּ גרסי ואית דּ ליל. קרוּ י ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַה ּת רנגלת 

בּ רגליו מה דּ ס. ח וֹ פר דּ מפר ׁש י ואית  מרּק ד. ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ה ּת רנגוֹ לים:  כּ דר נזק.בּ ארץ, חצי מ ׁש לּ ם ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌

דּ ליל  דּ בא וֹ תוֹ  צר וֹ רוֹ ת, הינוּ  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִדּ דליל
נּמ י והדּ וּ ס ה כּ לים. ל  לצּ רוֹ רוֹ ת  ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַא דּ ינהוּ 
הכּ לים: ׁש בר וּ  צרוֹ רוֹ ת  וא וֹ תן ׁש ה ּת יז ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְכּ גוֹ ן

מוּ עדת.ב  הּׁשן  היא כּ יצד  דּ בר בּ איזה  ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌

ל ּה : הרא וּ י את  לאכל וּ מ ׁש ני, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶמוּ דת .
נזק. חצי  ה וּ א :מ ׁש לּ ם  דבריםדּ מ ׁש נּ ה בּ ּמ ה  ִ◌ְ◌◌ֶ◌

וכ וּ '. קאי,אמ וּ רים  ירקוֹ ת  אוֹ  ּפ ר וֹ ת  אאכלה  ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
וּ בר  דּ בינן ּפ טוּ ר  הר בּ ים  ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ בר ׁש וּ ת
וכלים  כּ סוּ ת  אכלה  אבל אחר . ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִבּ שׂ דה
דּ בדי נזק, חצי חיּ ב הרבּ ים  בּ ר ׁש וּ ת  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 
הר בּ ים  בּ ר ׁש וּ ת  וכלים  כּ סוּ ת  דּ מנחי ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִאנׁש י

והוי ׁש ה , וח יּ ב :לפי הר בּ ים  בּ רׁש וּ ת  קרן ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌

וחייבד. צרורות  זה  ואין דמי  כגופו לגופו  המחובר  דבר  עצמו  מדליל נשברו הכלים אם אבל
שלם  ובגמראה..(מלא"ש)נזק מועדת הבהמה  תנא ושוב  מועדת הרגל  תנא  א ' במשנה לעיל

פירות אכילת גם כי כן , לפרש  אפשר  אי  כאן  אבל  תולדות , תנא  והדר  אבות תנא מפרש 
ושילח דכתיב כיון דסד "א דבהמה , שן תנא והדר  דחיה  שן תנא  כאן אלא הוא , אב וירקות 

בהמה בכלל דחיה קמ"ל לא , חיה אין בהמה  בעירה יט :)את דף אינם ו ..(גמרא  אם  ואף 
הדחק  ידי  על  אלא  יט :)ראויים  תולדהז..(דף שזה שכיון  וכלים, כסות על קאי  לא  אבל 
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הרגל קמא כיצד בבא ב פרק יב

הרבּ ים, בּ רׁש וּ ת  אבל הנּ זּ ק, בּ ר ׁש וּ ת 
ּׁשנּ הנית . מה מׁש לּ ם נהנית , אם ּפ טוּ ר .
אכלה ּׁשנּ הנית. מה מׁש לּ ם כּ יצד
ּׁשנּ הנית . מה מׁש לּ ם הרחבה ,  ֹמּת ו
ּׁשה זּ יקה. מה  מׁש לּ ם הרחבה , מצּ דּ י
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ּׁשנּ הנית. מה ּת ׁש לוּ מין מ ׁש לּ ם לאו ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ׁש דּ מיו  דּ בר  אכלה אם אלּ א ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְמלּ יתא,
שׂ ערים, הן כּ אלּ וּ  אוֹ תוֹ  ר וֹ אים ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְיקרים
בּ זוֹ ל , שׂ ערים דּ מי  אלּ א מׁש לּ ם ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְואינוֹ 
הם  מּמ ה ּפ חוֹ ת ׁש ליׁש  ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶׁש הוּ א
דּ בר  אכלה ואם בּ וּ ק. ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנמכּ רים
מ ׁש לּ ם  הערים, מן ּפ ח וּ תים ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש דּ מיו

ואם  בּ זוֹ ל . ׁש אכלה דּ בר  אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְדּ מי
ׁש אכלה  כּ ג וֹ ן לּה , ׁש הזּ יק דּ בר  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָאכלה

ּפ ט וּ ר : נהנית, ולא הוֹ איל  מצּ דּ י ח ּט ים, ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌
ּׁשהזּ יקה. מה מׁש לּ ם  הלכה הרחבה אם ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ׁש אין  בּ מקוֹ ם הרחבה בּ צדּ י  ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְומדה
ׁש  ללכת ׁש ורים  כּ ר ׁש וּ ת דּ ר לאו ם, ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌

הזּ יקה: מה וּ מ ׁש לּ מת דּ מי , ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָהר בּ ים

אומרת  הגמרא אמנם  הרבים. ברשות  אף עליו חייבים כ.)דקרן  להניח(דף הדרך היה  לא  שאם
פטור . בו ושינה אחר  ובא המשנה כל  דקי"ל  קרן, שהוא  אע"פ פטור  היה  ברה"ר  וכלים  כסות 

במה הרע"ב  נתכוין  ברה"ר .ולזה וכלים כסות דמנחי  אינשי  דעבדי  הרמב "ם ח.שכתב 
שאכל חמור  כגון לאכול, בהמה אותה  שדרך  מדבר  אכילה  אותה  שיעור  שמשלם  מפרש 
שהיה מה כפי  כתב  רש"י  אבל שעורים. ליטרים  עשרה  דמי משלם  תמרים ליטרים  עשרה 

שעורים להאכילה רוצה  היה אם  השוק  מן שעורים ליקח עשרהצריך  שאכלה יתכן (ולדידיה

שעורים) ליטרים  חמשה דמי אלא  משלם ואין תמרים זולים.(תוי"ט )ליטרים מאכלים בהמתן מאכילין (יש

בגמרא ונחלקו  משובח, יותר  שהוא  שעורים מאכילין ויש ותבן  קש כ.)כגון דמי(דף רק לשלם  צריך לרבה 

וקש)עמיר בזול (תבן שעורים דמי לשלם  צריך  לרבא  אבל עמיר, אלא מאכילה הייתי לא אני לומר שיכול

מאכל  מאכילה היה כזה  במחיר לקנות מוצא היה שאם  להניח סביר כי שבשוק  משער פחות שליש והיינו 

עמיר רק  להאכילה  שדרכו  אף לב )משובח סי' ח"ב הלוי מהרי "א בזול )(שו"ת שעורים  דמי כמ"ד פירש הרע "ב ..
והיינו ט. עיי "ש . ברע "ב, כדאיתא  דמי, כרה"ר  לאו  ולכן  שם  ללכת  שוורים  דרך שאין
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הרגל קמא כיצד בבא ב יג פרק

ּׁשנּ הנית . מה  מׁש לּ ם החנ וּ ת , מּפ תח
ּׁשה זּ יקה: מה  מׁש לּ ם החנ וּ ת ,  ֹמּת ו

הגּ ג מראׁש  ׁש קּ פצוּ  והגּ די הכּ לב ג 

     
    

   י
  יא         

     יב

ג משנה
חציו משו אשו 

יוחנ כב .)לרבי   כלומר(ד חציו.  משו הוא אש חיוב  טע
שבזרק וכמו ,ח ידי על  כמזיק נחשב  האש שהדליק   שהאד
מכחו כאלו וחייב כחציו נחשב אשו ה"ה הזיק שמכחו חייב  ח
ממונו . משו ג שחייב ס"ל  יוחנ רבי הגמרא, למסקנת הזיק.

ממונו משו אשו 
כמו בו יש ממונו חיוב כלומר, ממונו, משו אשו לקיש לריש
ג כי ממונו ,  כשאי א חייב  שבאש אע"פ שהזיק. בשורו

חייב אחר של באש ממונו)בהדליק  משו אשו תוד "ה כב.  ד).
אינו ולר"ל  המזיק, אד כמו דברי חמשה בכל חייב  יוחנ לרבי
ביניה נפקותות עוד יש שמזיק. ממונו  כמו  בנזק אלא  חייב

זו . משנה  המבואר  בדי  ומה

  יג 
   

בסוגיין  שמואל כא.)כשיטת ברה"ר (דף בעומדת אבל כרה"י , דינו  שם  עמדה אם  שרק 
ברה"ר . כאוכלת נחשבת  רה"ר , לצידי ראשה מפתח)תוספותי .ומחזרת  ד "ה כא. אףיא ..(דף

והבהמה לקנות שם  באים  רבים  החניות פתח דבצד כיון  מ"מ הרחבה, מצידי  גרע דלא
מה אלא משלמת שאינה הרחבה צידי  מתוך ואכלה הרבים  ברשות כעמדה  ה"ל שם  עומדת 

טז)שנהנית ס "ק שצ"א סי' החנותיב ..(סמ"ע  תוך כלל ראשה להושיט בהמה דרך שאין  כיון 
משם  ואכלה  בחנות עמדה כאלו  שם )ה"ל כא :)הגמראיג..(סמ "ע  התנא(דף שמדנקט מדייקת

שתחלתו  ואע"פ נפילה לגבי  הוא שאנוס  משום  פטור  נפלו  שאם  משמע נפלו  תנא  ולא קפצו 
באונס  וסופו  בפשיעה שתחילתו פטור  מקום  מכל הוא פושע קפיצה לגבי  שהרי  בפשיעה

חייב באונס  וסופו  בפשיעה תחילתו למ"ד וקשה כוותיה )פטור . מתרצת(והלכתא והגמרא .
צמודים  היו  הכלים שאם  שפטור , אופנים  יש בנפלו  כי  קפצו, התנא נקט שלכן  לומר  שיש 
וסופו  תחילתו הוי  נשברים  היו  ולא מהכלים רחוק  הקרקע על נחים  היו  קפצו ואם לכותל

חייב בודאי  קפיצה ידי  על נשברו  שאם קפצו  נקט ולכן  ופטור . נ"י)באונס  בשם .(תוי"ט 
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הרבּ ים, בּ רׁש וּ ת  אבל הנּ זּ ק, בּ ר ׁש וּ ת 
ּׁשנּ הנית . מה מׁש לּ ם נהנית , אם ּפ טוּ ר .
אכלה ּׁשנּ הנית. מה מׁש לּ ם כּ יצד
ּׁשנּ הנית . מה מׁש לּ ם הרחבה ,  ֹמּת ו
ּׁשה זּ יקה. מה  מׁש לּ ם הרחבה , מצּ דּ י
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ּׁשנּ הנית. מה ּת ׁש לוּ מין מ ׁש לּ ם לאו ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ׁש דּ מיו  דּ בר  אכלה אם אלּ א ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְמלּ יתא,
שׂ ערים, הן כּ אלּ וּ  אוֹ תוֹ  ר וֹ אים ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְיקרים
בּ זוֹ ל , שׂ ערים דּ מי  אלּ א מׁש לּ ם ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְואינוֹ 
הם  מּמ ה ּפ חוֹ ת ׁש ליׁש  ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶׁש הוּ א
דּ בר  אכלה ואם בּ וּ ק. ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנמכּ רים
מ ׁש לּ ם  הערים, מן ּפ ח וּ תים ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש דּ מיו

ואם  בּ זוֹ ל . ׁש אכלה דּ בר  אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְדּ מי
ׁש אכלה  כּ ג וֹ ן לּה , ׁש הזּ יק דּ בר  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָאכלה

ּפ ט וּ ר : נהנית, ולא הוֹ איל  מצּ דּ י ח ּט ים, ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌
ּׁשהזּ יקה. מה מׁש לּ ם  הלכה הרחבה אם ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ׁש אין  בּ מקוֹ ם הרחבה בּ צדּ י  ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְומדה
ׁש  ללכת ׁש ורים  כּ ר ׁש וּ ת דּ ר לאו ם, ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌

הזּ יקה: מה וּ מ ׁש לּ מת דּ מי , ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָהר בּ ים

אומרת  הגמרא אמנם  הרבים. ברשות  אף עליו חייבים כ.)דקרן  להניח(דף הדרך היה  לא  שאם
פטור . בו ושינה אחר  ובא המשנה כל  דקי"ל  קרן, שהוא  אע"פ פטור  היה  ברה"ר  וכלים  כסות 

במה הרע"ב  נתכוין  ברה"ר .ולזה וכלים כסות דמנחי  אינשי  דעבדי  הרמב "ם ח.שכתב 
שאכל חמור  כגון לאכול, בהמה אותה  שדרך  מדבר  אכילה  אותה  שיעור  שמשלם  מפרש 
שהיה מה כפי  כתב  רש"י  אבל שעורים. ליטרים  עשרה  דמי משלם  תמרים ליטרים  עשרה 

שעורים להאכילה רוצה  היה אם  השוק  מן שעורים ליקח עשרהצריך  שאכלה יתכן (ולדידיה

שעורים) ליטרים  חמשה דמי אלא  משלם ואין תמרים זולים.(תוי"ט )ליטרים מאכלים בהמתן מאכילין (יש

בגמרא ונחלקו  משובח, יותר  שהוא  שעורים מאכילין ויש ותבן  קש כ.)כגון דמי(דף רק לשלם  צריך לרבה 

וקש)עמיר בזול (תבן שעורים דמי לשלם  צריך  לרבא  אבל עמיר, אלא מאכילה הייתי לא אני לומר שיכול

מאכל  מאכילה היה כזה  במחיר לקנות מוצא היה שאם  להניח סביר כי שבשוק  משער פחות שליש והיינו 

עמיר רק  להאכילה  שדרכו  אף לב )משובח סי' ח"ב הלוי מהרי "א בזול )(שו"ת שעורים  דמי כמ"ד פירש הרע "ב ..
והיינו ט. עיי "ש . ברע "ב, כדאיתא  דמי, כרה"ר  לאו  ולכן  שם  ללכת  שוורים  דרך שאין

 י י ח ר ו ק מ

הרגל קמא כיצד בבא ב יג פרק

ּׁשנּ הנית . מה  מׁש לּ ם החנ וּ ת , מּפ תח
ּׁשה זּ יקה: מה  מׁש לּ ם החנ וּ ת ,  ֹמּת ו

הגּ ג מראׁש  ׁש קּ פצוּ  והגּ די הכּ לב ג 

     
    

   י
  יא         

     יב

ג משנה
חציו משו אשו 

יוחנ כב .)לרבי   כלומר(ד חציו.  משו הוא אש חיוב  טע
שבזרק וכמו ,ח ידי על  כמזיק נחשב  האש שהדליק   שהאד
מכחו כאלו וחייב כחציו נחשב אשו ה"ה הזיק שמכחו חייב  ח
ממונו . משו ג שחייב ס"ל  יוחנ רבי הגמרא, למסקנת הזיק.

ממונו משו אשו 
כמו בו יש ממונו חיוב כלומר, ממונו, משו אשו לקיש לריש
ג כי ממונו ,  כשאי א חייב  שבאש אע"פ שהזיק. בשורו

חייב אחר של באש ממונו)בהדליק  משו אשו תוד "ה כב.  ד).
אינו ולר"ל  המזיק, אד כמו דברי חמשה בכל חייב  יוחנ לרבי
ביניה נפקותות עוד יש שמזיק. ממונו  כמו  בנזק אלא  חייב

זו . משנה  המבואר  בדי  ומה

  יג 
   

בסוגיין  שמואל כא.)כשיטת ברה"ר (דף בעומדת אבל כרה"י , דינו  שם  עמדה אם  שרק 
ברה"ר . כאוכלת נחשבת  רה"ר , לצידי ראשה מפתח)תוספותי .ומחזרת  ד "ה כא. אףיא ..(דף

והבהמה לקנות שם  באים  רבים  החניות פתח דבצד כיון  מ"מ הרחבה, מצידי  גרע דלא
מה אלא משלמת שאינה הרחבה צידי  מתוך ואכלה הרבים  ברשות כעמדה  ה"ל שם  עומדת 

טז)שנהנית ס "ק שצ"א סי' החנותיב ..(סמ"ע  תוך כלל ראשה להושיט בהמה דרך שאין  כיון 
משם  ואכלה  בחנות עמדה כאלו  שם )ה"ל כא :)הגמראיג..(סמ "ע  התנא(דף שמדנקט מדייקת

שתחלתו  ואע"פ נפילה לגבי  הוא שאנוס  משום  פטור  נפלו  שאם  משמע נפלו  תנא  ולא קפצו 
באונס  וסופו  בפשיעה שתחילתו פטור  מקום  מכל הוא פושע קפיצה לגבי  שהרי  בפשיעה

חייב באונס  וסופו  בפשיעה תחילתו למ"ד וקשה כוותיה )פטור . מתרצת(והלכתא והגמרא .
צמודים  היו  הכלים שאם  שפטור , אופנים  יש בנפלו  כי  קפצו, התנא נקט שלכן  לומר  שיש 
וסופו  תחילתו הוי  נשברים  היו  ולא מהכלים רחוק  הקרקע על נחים  היו  קפצו ואם לכותל

חייב בודאי  קפיצה ידי  על נשברו  שאם קפצו  נקט ולכן  ופטור . נ"י)באונס  בשם .(תוי"ט 

 י י ח ר ו ק מ

יט



הרגל קמא כיצד בבא ב פרק יד

ׁש לם, נזק מׁש לּ ם הכּ לים, את  וׁש בּ רוּ 
חררה  ׁש נּ טל ה כּ לב  מוּ עדין . ׁש הן  מּפ ני
והדליק  החררה אכל לגּ די ׁש , והל
ׁש לם, נזק מׁש לּ ם החררה  על הגּ די ׁש ,

נזק: חצי  מׁש לּ ם הגּ די ׁש  ו על

מוּ עד. הוּ א  ואיזה  תם, הוּ א  איזה  ד

    
      

     
    

      
     יד

    
             טו 

          טז 

      
   

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מ וּ עדין.ג ׁש הן  הנּ זּ קמ ּפ ני וּ ברׁש וּ ת לק ּפ ץ . ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌
היא : דּ רגל דּ תוֹ לדה  ע וּ גה חררה .קאמר, ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌

גּ חלים: גּ בּ י  ל מ ׁש לּ ם ׁש נּ אפית החררה על  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

ׁש לם . ה נּ זּ ק:נזק בּ ר ׁש וּ ת ׁש ן ו עלדּ הוי ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌
נזק . חצי מ ׁש לּ ם  צר וֹ רוֹ ת ,ה גּ דיׁש  כּ מוֹ  דּ הוי ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ְ◌

ׁש ּמ ׁש לּ ם  ל ּה  גּ מירי נזק:דּ הלכתא  חצי ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

אלאטו .רמב"ם .יד. חייבים  אין  ורגל שן על  כי  החררה , בעל  של  הוא  שהגדיש איירי
הניזק . כב.)בגמראטז.ברשות אפשר (דף אי  ממונו משום שאשו  לקיש  שלריש איתא

איירי  כרחיך  ועל בבהמותיו. אש חיוב  מצינו  שלא הכלב של אש  על הכלב  בעל  לחייב
חייב זה  ועל כצרורות נחשב  הגחלת  ומקום הגדיש  על כדרכו שלא הגחלת זרק  שהכלב
משום  אשו  שסובר  יוחנן לרבי  אבל פטור . הגדיש  בכל האש  התפשטות על אבל  נזק, חצי 

כוותיה)חציו ואדם (והלכתא  צרורות , והיינו כלב של כחציו שנחשב לחייבו יכולים  שפיר 
כדרכו, הגחלת שהניח  איירי  שלדידיה אומרת והגמרא בהמותיו. של  צרורות  על חייב 
חצי  הגדיש  שאר  ועל כדרכו שנתנו כיון רגל  כמו  דהוי  שלם  נזק חייב הגחלת  מקום  ועל
זרק  שהכלב לומר  אין יוחנן  דלרבי כתבו תוספות צרורות . והיינו  דכלב חציו דהוי  נזק 
התפשטות יהיה כן  עשה שאם הגחלת , מקום על  גם  נזק  חצי ויחייב כדרכו  שלא  הגחלת

הטור  אבל פטור . ויהיה כחו כח  בגדיש  שצ"ב)האש כחו (סימן כח שגם וסובר  חולק 
הרע "ב מדכתב  הגחלת . בזרק  גם  יוחנן  רבי דברי לאוקים יכול היה  הגמרא ולכן  חייב 
משנתנו  לאוקים ויש  כהטור  שדעתו  התוי"ט  מדייק נזק  חצי  משלם הגדיש שעל סתמא 

נזק  חצי חייב  הגחלת מקום  על  וגם  הגדיש  כל  ועל הגחלת שם)שזרק  ופרישה תוי"ט  .(עפ"י

 י י ח ר ו ק מ

הרגל קמא כיצד בבא ב טו פרק

ימים. ׁש לׁש ה  ב וֹ  ׁש ה עיד וּ  כּ ל מוּ עד,
דּ ברי ימים, ׁש לׁש ה  בּ וֹ  מּׁשיּ חזר  ותם,
מוּ עד, א וֹ מר, מאיר ר בּ י יה וּ דה . רבּ י 
ותם, ּפ עמים. ׁש לׁש  בוֹ  ׁש העידוּ 
בּ וֹ  ממׁש מׁש ין  הּת ינ וֹ קוֹ ת  ׁש יּ ה וּ  כּ ל

נ וֹ גח: ואינ וֹ 

כּ יצד. הנּ זּ ק בּ רׁש וּ ת הּמ זּ יק ׁש וֹ ר ה 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ימים.ד ׁש לׁש ה  בּ וֹ  ׁש ורים מ ּׁשיּ חזר ׁש רוֹ אה ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌
לתּמ וּ ת וֹ : חוֹ זר נ וֹ גח, ּפ עמים.ואינוֹ  ׁש לׁש  ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌

כּ רבּ י  הלכה ואין אחד. בּ יוֹ ם ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַואפלּ וּ 
בּ וֹ  ׁש יּ ידוּ  ד  מוּ ד  הוי דּ לא ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵ[מאיר].

ימים : בּ וֹ .ׁש לׁש ה מוֹ ׁש כים ממׁש מ ׁש ים  ְ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
וּ בהא  נוֹ גח . ואינ וֹ  בּ וֹ  וּ משׂ חקים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְאוֹ תוֹ 
חוֹ זר מ וּ ד ׁש וֹ ר ׁש אין מאיר], [כּ רבּ י ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲהלכה 
בּ וֹ : מ שׂ חקים  ּת ינ וֹ קוֹ ת ׁש יּ הוּ  ד ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְלתּמ וּ תוֹ 

כד.)בגמראיז. הם (דף  יהודה רבי  שמצריך  ימים  שלשה  הני  אי  איפשיטא  דלא  איבעיא
פעמים  שלשה  בהם  שהתרו אף  כראוי שמרו  לא  אם רק  כי  הבעלים, לייעד  כדי  גם
בשלשה שנגח וכל השור , לייעד  כדי אלא אינם  ימים שהשלשה או  שלם . נזק  נתחייבו 
אם  שלם בנזק מחויבים הבעלים לפני  אחת  בבת עליהם  והעידו  עדים באו  אם  אף ימים

נגח הזכיר יח..שוב מדלא  משמע וכן  לתמותו. חזר  דמסתמא אחת בפעם  אפילו די
ג ' של חזרה ומ "מ  העדאה , גבי אלא  דסגיג"פ  פשיטא בתוי"ט )ימים הובא  אבל(רא"ש, .

משחקים  תינוקות  שיהו עד לתמותו חוזר  מועד שור  שאין כר "מ  הלכה  ובזה  הרע "ב מדכתב 
לר "מ מהני  לא ימים ג' של דחזרה  דס "ל להדיא מבואר  כתביט..(רע "א)בו, רמב"ם

שבסוגיא עליו  שהקשה  שאול מגן מתשובות הביא ברע "א  אבל זו, בנגיחה יזיקם  שלא
כד:) כתב(דף ובמלא "ש  בצ "ע . והשאיר  זה , משמוש  ידי על בהמות  נוגח  דאינו משמע

אחרים . לשוורים  לא  וגם  בו  המשמשין לתינוקות  נוגח ואינו פירוש  דקתני נוגח ואינו 

 י י ח ר ו ק מ

כ



הרגל קמא כיצד בבא ב פרק יד

ׁש לם, נזק מׁש לּ ם הכּ לים, את  וׁש בּ רוּ 
חררה  ׁש נּ טל ה כּ לב  מוּ עדין . ׁש הן  מּפ ני
והדליק  החררה אכל לגּ די ׁש , והל
ׁש לם, נזק מׁש לּ ם החררה  על הגּ די ׁש ,

נזק: חצי  מׁש לּ ם הגּ די ׁש  ו על

מוּ עד. הוּ א  ואיזה  תם, הוּ א  איזה  ד

    
      

     
    

      
     יד

    
             טו 

          טז 

      
   

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מ וּ עדין.ג ׁש הן  הנּ זּ קמ ּפ ני וּ ברׁש וּ ת לק ּפ ץ . ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌
היא : דּ רגל דּ תוֹ לדה  ע וּ גה חררה .קאמר, ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌

גּ חלים: גּ בּ י  ל מ ׁש לּ ם ׁש נּ אפית החררה על  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

ׁש לם . ה נּ זּ ק:נזק בּ ר ׁש וּ ת ׁש ן ו עלדּ הוי ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌
נזק . חצי מ ׁש לּ ם  צר וֹ רוֹ ת ,ה גּ דיׁש  כּ מוֹ  דּ הוי ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ְ◌

ׁש ּמ ׁש לּ ם  ל ּה  גּ מירי נזק:דּ הלכתא  חצי ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

אלאטו .רמב"ם .יד. חייבים  אין  ורגל שן על  כי  החררה , בעל  של  הוא  שהגדיש איירי
הניזק . כב.)בגמראטז.ברשות אפשר (דף אי  ממונו משום שאשו  לקיש  שלריש איתא

איירי  כרחיך  ועל בבהמותיו. אש חיוב  מצינו  שלא הכלב של אש  על הכלב  בעל  לחייב
חייב זה  ועל כצרורות נחשב  הגחלת  ומקום הגדיש  על כדרכו שלא הגחלת זרק  שהכלב
משום  אשו  שסובר  יוחנן לרבי  אבל פטור . הגדיש  בכל האש  התפשטות על אבל  נזק, חצי 

כוותיה)חציו ואדם (והלכתא  צרורות , והיינו כלב של כחציו שנחשב לחייבו יכולים  שפיר 
כדרכו, הגחלת שהניח  איירי  שלדידיה אומרת והגמרא בהמותיו. של  צרורות  על חייב 
חצי  הגדיש  שאר  ועל כדרכו שנתנו כיון רגל  כמו  דהוי  שלם  נזק חייב הגחלת  מקום  ועל
זרק  שהכלב לומר  אין יוחנן  דלרבי כתבו תוספות צרורות . והיינו  דכלב חציו דהוי  נזק 
התפשטות יהיה כן  עשה שאם הגחלת , מקום על  גם  נזק  חצי ויחייב כדרכו  שלא  הגחלת

הטור  אבל פטור . ויהיה כחו כח  בגדיש  שצ"ב)האש כחו (סימן כח שגם וסובר  חולק 
הרע "ב מדכתב  הגחלת . בזרק  גם  יוחנן  רבי דברי לאוקים יכול היה  הגמרא ולכן  חייב 
משנתנו  לאוקים ויש  כהטור  שדעתו  התוי"ט  מדייק נזק  חצי  משלם הגדיש שעל סתמא 

נזק  חצי חייב  הגחלת מקום  על  וגם  הגדיש  כל  ועל הגחלת שם)שזרק  ופרישה תוי"ט  .(עפ"י

 י י ח ר ו ק מ

הרגל קמא כיצד בבא ב טו פרק

ימים. ׁש לׁש ה  ב וֹ  ׁש ה עיד וּ  כּ ל מוּ עד,
דּ ברי ימים, ׁש לׁש ה  בּ וֹ  מּׁשיּ חזר  ותם,
מוּ עד, א וֹ מר, מאיר ר בּ י יה וּ דה . רבּ י 
ותם, ּפ עמים. ׁש לׁש  בוֹ  ׁש העידוּ 
בּ וֹ  ממׁש מׁש ין  הּת ינ וֹ קוֹ ת  ׁש יּ ה וּ  כּ ל

נ וֹ גח: ואינ וֹ 

כּ יצד. הנּ זּ ק בּ רׁש וּ ת הּמ זּ יק ׁש וֹ ר ה 
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ימים.ד ׁש לׁש ה  בּ וֹ  ׁש ורים מ ּׁשיּ חזר ׁש רוֹ אה ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌
לתּמ וּ ת וֹ : חוֹ זר נ וֹ גח, ּפ עמים.ואינוֹ  ׁש לׁש  ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌

כּ רבּ י  הלכה ואין אחד. בּ יוֹ ם ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַואפלּ וּ 
בּ וֹ  ׁש יּ ידוּ  ד  מוּ ד  הוי דּ לא ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵ[מאיר].

ימים : בּ וֹ .ׁש לׁש ה מוֹ ׁש כים ממׁש מ ׁש ים  ְ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
וּ בהא  נוֹ גח . ואינ וֹ  בּ וֹ  וּ משׂ חקים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְאוֹ תוֹ 
חוֹ זר מ וּ ד ׁש וֹ ר ׁש אין מאיר], [כּ רבּ י ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲהלכה 
בּ וֹ : מ שׂ חקים  ּת ינ וֹ קוֹ ת ׁש יּ הוּ  ד ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְלתּמ וּ תוֹ 

כד.)בגמראיז. הם (דף  יהודה רבי  שמצריך  ימים  שלשה  הני  אי  איפשיטא  דלא  איבעיא
פעמים  שלשה  בהם  שהתרו אף  כראוי שמרו  לא  אם רק  כי  הבעלים, לייעד  כדי  גם
בשלשה שנגח וכל השור , לייעד  כדי אלא אינם  ימים שהשלשה או  שלם . נזק  נתחייבו 
אם  שלם בנזק מחויבים הבעלים לפני  אחת  בבת עליהם  והעידו  עדים באו  אם  אף ימים

נגח הזכיר יח..שוב מדלא  משמע וכן  לתמותו. חזר  דמסתמא אחת בפעם  אפילו די
ג ' של חזרה ומ "מ  העדאה , גבי אלא  דסגיג"פ  פשיטא בתוי"ט )ימים הובא  אבל(רא"ש, .

משחקים  תינוקות  שיהו עד לתמותו חוזר  מועד שור  שאין כר "מ  הלכה  ובזה  הרע "ב מדכתב 
לר "מ מהני  לא ימים ג' של דחזרה  דס "ל להדיא מבואר  כתביט..(רע "א)בו, רמב"ם

שבסוגיא עליו  שהקשה  שאול מגן מתשובות הביא ברע "א  אבל זו, בנגיחה יזיקם  שלא
כד:) כתב(דף ובמלא "ש  בצ "ע . והשאיר  זה , משמוש  ידי על בהמות  נוגח  דאינו משמע

אחרים . לשוורים  לא  וגם  בו  המשמשין לתינוקות  נוגח ואינו פירוש  דקתני נוגח ואינו 
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הרגל קמא כיצד בבא ב פרק טז 

נג  בּ רׁש וּ ת נגח, בּ עט, רבץ, , נ ׁש ף, 
ה נּ זּ ק, בּ ר ׁש וּ ת  נזק. חצי  מׁש לּ ם הר בּ ים,
וחכמים  ׁש לם, נזק א וֹ מר  טרפ וֹ ן  רבּ י 

א נזק. חצי רבּ יאוֹ מרים להם מר 
ה ּׁשן על ׁש הקל בּ מקוֹ ם וּ מה טרפ וֹ ן ,
ׁש הוּ א הרבּ ים, בּ רׁש וּ ת הרגל ועל
ה נּ זּ ק  בּ רׁש וּ ת  עליהם החמיר פטוּ ר ,
ׁש החמיר מקוֹ ם ׁש לם, נזק לׁש לּ ם
לׁש לּ ם הרבּ ים, בּ רׁש וּ ת הקּ רן על
עליה ׁש נּ חמיר דין אינוֹ  נזק, חצי
ׁש לם. נזק לׁש לּ ם הנּ זּ ק בּ רׁש וּ ת
להיוֹ ת  ה דּ ין  מן  לבּ א  דּ יּ וֹ  לוֹ , אמרוּ 
נזק, חצי  הרבּ ים בר ׁש וּ ת  מה  כּ נּ דּ וֹ ן ,
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נג ה וכוּ '.נגח הן:ף  קרן  ּת וֹ לד וֹ ת דּ יּ וֹ כּ לּ ן ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌
כּ נּ דּ וֹ ן. להיוֹ ת  הדּ ין מן הנּ זּ ק לבּ א בּ רׁש וּ ת  קרן ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌

הרבּ ים, בּ רׁש וּ ת קרן מדּ ין  מביא ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶׁש אּת ה 
בּ רׁש וּ ת  ליה ׁש החמיר קרן  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְדּ קאמרּת 

בּ רׁש וּ ת  ליה ׁש נּ חמיר דּ ין  אינוֹ  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָהרבּ ים
בּ רׁש וּ ת ה  כּ קרן כּ נדּ וֹ ן, להיוֹ ת דּ יּ וֹ  נּ זּ ק, ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌

אלּ א  ה נּ זּ ק בּ רׁש וּ ת ח יּ ב  יהיה  ולא ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָהרבּ ים,
חיּ ב ׁש הוּ א כּ מוֹ  נזק הר בּ ים:חצי בּ ר ׁש וּ ת ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌

גופיה כ. קרן  זהו  בקרן  נגיחה  כי  ואילך, מנגח ור "ל לעילכא..(תוי"ט )רע"ב , כמבואר 
הניזק . בחצר  והיינו  אחר , בשדה ובער  מדכתיב ב' כו .)הגמרא כב.משנה ממה(דף דורשת

הרבים . ברשות חייבת  שקרן 'יחצון' דכתיב 

 י י ח ר ו ק מ

הרגל קמא כיצד בבא ב יז פרק

נזק. חצי  הנּ זּ ק בּ ר ׁש וּ ת  להם,אף אמר  
קרן אד וּ ן  אני  מקּ רן , קרן  אדוּ ן  לא  אני 
ה ּׁשן על ׁש הקל במקוֹ ם וּ מה מרגל.
החמיר  הר בּ ים, בּ רׁש וּ ת  הרגל, ועל
ועל  הּׁשן  על ׁש החמיר  מקוֹ ם בּ קּ רן ,
ׁש נּ חמיר  דין  אינ וֹ  הנּ זּ ק, בּ רׁש וּ ת  הרגל,
הדּ ין מן  לבּ א  דּ יּ וֹ  לוֹ , אמר וּ  בּ קּ רן .
הרבּ ים בּ רׁש וּ ת מה כּ נּ דּ וֹ ן, להיוֹ ת
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מ ּק רן . קרן  אדוּ ן  לא  ל יל ,אני  כּ דאמרן ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
ליו  ׁש החמיר  מקוֹ ם מרגל . קרן ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶאלּ א

בּ קרן: ׁש נּ חמיר  דּ ין אינוֹ  ורגל  דּ יּ וֹ בּ ׁש ן ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
הדּ ין . מן  קרן ל בּ א  לאו אי  סוֹ ף דּ סוֹ ף ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

קל  צד מׁש כּ חת לא הר בּ ים ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִבּ ר ׁש וּ ת
דּ ב למא  גּ ב  ל אף טרפוֹ ן ור בּ י  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ָוחמר .

דּ כתיב הוּ א, דּ מדּ אוֹ ריתא דּ יּ וֹ , ליּה  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִאית
יב ) קל (בּ מד בּ ר ימים, ׁש ב ת ּת כּ לם הלא ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌

אלּ א  י וֹ ם, שׂ ר  אר בּ ה לכינה ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ָוחמר 
 ּהלכ כּ נּ דּ וֹ ן, להי וֹ ת הדּ ין מן ל בּ א ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַדּ יּ וֹ 
מקוֹ ם  מ כּ ל לא, ותוּ  ימים ׁש ב ת ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִּת ּס גר 
לר בּ י ליּה  דּ סבירא דּ יּ וֹ , ליּה  לית ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָהכא

שרשותכג . ללמד הוא  הדין תחילת  דברים. משני  מורכב  הק "ו  כי  הדין. אסוף  דיו  והיינו
ברשות קרן  לדון  באים זה, את  שלמדנו ואחר  ורגל. משן  לומדים זה ואת חמור , יותר  הניזק 
ולומר  הדין אסוף דיו לומר  פשוט  יותר  הדין . סוף הנקרא הוא  וזה  הרבים . ברשות מקרן הניזק 

הנ  ברשות לקרן  הרבים דיו  ברשות  כקרן להיות  בתוי"ט )יזק  הובא נמוק"י טרפון כד..(ע "פ רבי
הרע"ב  כמש "כ ק "ו  דמפריך היכא דיו  אמרינן  שלא  דיו )סובר  אלא(ד"ה כאן  השיב ולא  ,

באופן  אדון אני ק "ו דמפריך היכא  אף  דיו אומרים שאתם לשיטתכם כלומר  דרבנן , לדבריהם
דיו לומר  תוכלו וחומר כה..(תוי"ט )שלא  הקל שאין כיון דיו  לומר  ניתן  דין  תחילת על  שגם 

הדין  אסוף  כמו פשוט כך  כל שאינו  אע "פ הרבים , רשות מכח  אלא  נמוק "י)מתקיים  .(ע "פ
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נג  בּ רׁש וּ ת נגח, בּ עט, רבץ, , נ ׁש ף, 
ה נּ זּ ק, בּ ר ׁש וּ ת  נזק. חצי  מׁש לּ ם הר בּ ים,
וחכמים  ׁש לם, נזק א וֹ מר  טרפ וֹ ן  רבּ י 

א נזק. חצי רבּ יאוֹ מרים להם מר 
ה ּׁשן על ׁש הקל בּ מקוֹ ם וּ מה טרפ וֹ ן ,
ׁש הוּ א הרבּ ים, בּ רׁש וּ ת הרגל ועל
ה נּ זּ ק  בּ רׁש וּ ת  עליהם החמיר פטוּ ר ,
ׁש החמיר מקוֹ ם ׁש לם, נזק לׁש לּ ם
לׁש לּ ם הרבּ ים, בּ רׁש וּ ת הקּ רן על
עליה ׁש נּ חמיר דין אינוֹ  נזק, חצי
ׁש לם. נזק לׁש לּ ם הנּ זּ ק בּ רׁש וּ ת
להיוֹ ת  ה דּ ין  מן  לבּ א  דּ יּ וֹ  לוֹ , אמרוּ 
נזק, חצי  הרבּ ים בר ׁש וּ ת  מה  כּ נּ דּ וֹ ן ,
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נג ה וכוּ '.נגח הן:ף  קרן  ּת וֹ לד וֹ ת דּ יּ וֹ כּ לּ ן ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌
כּ נּ דּ וֹ ן. להיוֹ ת  הדּ ין מן הנּ זּ ק לבּ א בּ רׁש וּ ת  קרן ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌

הרבּ ים, בּ רׁש וּ ת קרן מדּ ין  מביא ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶׁש אּת ה 
בּ רׁש וּ ת  ליה ׁש החמיר קרן  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְדּ קאמרּת 

בּ רׁש וּ ת  ליה ׁש נּ חמיר דּ ין  אינוֹ  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָהרבּ ים
בּ רׁש וּ ת ה  כּ קרן כּ נדּ וֹ ן, להיוֹ ת דּ יּ וֹ  נּ זּ ק, ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌

אלּ א  ה נּ זּ ק בּ רׁש וּ ת ח יּ ב  יהיה  ולא ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָהרבּ ים,
חיּ ב ׁש הוּ א כּ מוֹ  נזק הר בּ ים:חצי בּ ר ׁש וּ ת ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌

גופיה כ. קרן  זהו  בקרן  נגיחה  כי  ואילך, מנגח ור "ל לעילכא..(תוי"ט )רע"ב , כמבואר 
הניזק . בחצר  והיינו  אחר , בשדה ובער  מדכתיב ב' כו .)הגמרא כב.משנה ממה(דף דורשת

הרבים . ברשות חייבת  שקרן 'יחצון' דכתיב 
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נזק. חצי  הנּ זּ ק בּ ר ׁש וּ ת  להם,אף אמר  
קרן אד וּ ן  אני  מקּ רן , קרן  אדוּ ן  לא  אני 
ה ּׁשן על ׁש הקל במקוֹ ם וּ מה מרגל.
החמיר  הר בּ ים, בּ רׁש וּ ת  הרגל, ועל
ועל  הּׁשן  על ׁש החמיר  מקוֹ ם בּ קּ רן ,
ׁש נּ חמיר  דין  אינ וֹ  הנּ זּ ק, בּ רׁש וּ ת  הרגל,
הדּ ין מן  לבּ א  דּ יּ וֹ  לוֹ , אמר וּ  בּ קּ רן .
הרבּ ים בּ רׁש וּ ת מה כּ נּ דּ וֹ ן, להיוֹ ת
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מ ּק רן . קרן  אדוּ ן  לא  ל יל ,אני  כּ דאמרן ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
ליו  ׁש החמיר  מקוֹ ם מרגל . קרן ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶאלּ א

בּ קרן: ׁש נּ חמיר  דּ ין אינוֹ  ורגל  דּ יּ וֹ בּ ׁש ן ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
הדּ ין . מן  קרן ל בּ א  לאו אי  סוֹ ף דּ סוֹ ף ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

קל  צד מׁש כּ חת לא הר בּ ים ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִבּ ר ׁש וּ ת
דּ ב למא  גּ ב  ל אף טרפוֹ ן ור בּ י  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ָוחמר .

דּ כתיב הוּ א, דּ מדּ אוֹ ריתא דּ יּ וֹ , ליּה  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִאית
יב ) קל (בּ מד בּ ר ימים, ׁש ב ת ּת כּ לם הלא ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌

אלּ א  י וֹ ם, שׂ ר  אר בּ ה לכינה ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ָוחמר 
 ּהלכ כּ נּ דּ וֹ ן, להי וֹ ת הדּ ין מן ל בּ א ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַדּ יּ וֹ 
מקוֹ ם  מ כּ ל לא, ותוּ  ימים ׁש ב ת ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִּת ּס גר 
לר בּ י ליּה  דּ סבירא דּ יּ וֹ , ליּה  לית ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָהכא

שרשותכג . ללמד הוא  הדין תחילת  דברים. משני  מורכב  הק "ו  כי  הדין. אסוף  דיו  והיינו
ברשות קרן  לדון  באים זה, את  שלמדנו ואחר  ורגל. משן  לומדים זה ואת חמור , יותר  הניזק 
ולומר  הדין אסוף דיו לומר  פשוט  יותר  הדין . סוף הנקרא הוא  וזה  הרבים . ברשות מקרן הניזק 

הנ  ברשות לקרן  הרבים דיו  ברשות  כקרן להיות  בתוי"ט )יזק  הובא נמוק"י טרפון כד..(ע "פ רבי
הרע"ב  כמש "כ ק "ו  דמפריך היכא דיו  אמרינן  שלא  דיו )סובר  אלא(ד"ה כאן  השיב ולא  ,

באופן  אדון אני ק "ו דמפריך היכא  אף  דיו אומרים שאתם לשיטתכם כלומר  דרבנן , לדבריהם
דיו לומר  תוכלו וחומר כה..(תוי"ט )שלא  הקל שאין כיון דיו  לומר  ניתן  דין  תחילת על  שגם 

הדין  אסוף  כמו פשוט כך  כל שאינו  אע "פ הרבים , רשות מכח  אלא  נמוק "י)מתקיים  .(ע "פ
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נזק: חצי  ה נּ זּ ק בּ רׁש וּ ת  אף נזק, חצי 

בּ ין ׁש וֹ גג, בּ ין  לע וֹ לם, מוּ עד  אדם
את  סּמ א  יׁש ן . בּ ין  ער , בּ ין  מזיד ,
מׁש לּ ם  הכּ לים, את  וׁש בּ ר  חבר וֹ  עין 

ׁש לם: נזק

ו

      

     
       

      
      

  כו    
     

              
      כז

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מפרי דּ לא היכא דּ יּ וֹ  אמרינן דּ כי  ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַטרפוֹ ן
ימים  דּ ׁש ב ת התם כּ גוֹ ן וחמר , ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ַקל 
איתי וחמר  קל  אתא כּ תיבי, לא ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִדּ ׁש כינה
ואוֹ קי ׁש ב ה, אּפ יק דּ יּ וֹ  אתא ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַאר בּ יסר ,
להני וחמר  קל  דּ אהני  אׁש ּת כח ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִׁש ב ה,
לגמרי.  אּפ רי ולא דּ אוֹ קימנא ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִׁש ב ה
בּ ר ׁש וּ ת  בּ ין כּ תיב  נזק חצי הכא ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲאבל 
וחמר  קל  ואתא הנּ זּ ק, בּ חצר  בּ ין ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָהר בּ ים
נזק  ונשׂ ה אחרינא נזק חצי ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְואיּ תי 
אחצי ותוֹ קמי ּה  דּ יּ וֹ  דּ ר ׁש ת אי ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָׁש לם,
וחמר  קל  ליּה  אפרי כּ דמ ּק רא, ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶנזק

דּ אפלּ וּ  סברי ור בּ נן מידי . ולא אהני ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ְולא
דּ יּ וֹ . אמרינן וחמר  קל   דּ מפרי ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵהיכא

כּ חכמים: י ׁש ן .ו והלכה בּ ין  ער  בּ ין  ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
בּ צדּ וֹ , וי ׁש ן אחר  וּ בא יׁש ן היה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִאם
הזּ יק  ואם ח יּ ב . לראׁש וֹ ן, ׁש ני  ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְוהזּ יק
כּ ל  יחד , ׁש כב וּ  ואם ּפ טוּ ר . לני , ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִראׁש וֹ ן
לפי ח יּ ב , חבר וֹ  את ׁש הזּ יק מהם ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶאחד

לזה: זה מוּ דים עין ׁש ניהם את סּמ א  ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌
ל חבר וֹ . אבל  בּ נּ זק. ח יּ ב  בּ ׁש וֹ גג א אפלּ וּ  ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֹ

בּ אר בּ ה  מחיּ ב  דּ לא דּ ברים, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ אר בּ ה
למזיד : קר וֹ ב  אוֹ  מזיד, אלּ א ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְדּ ברים

ישן.כו . חייב אופנים באלו  רע "ב אףכז.עיין  לעולם  מועד  שאדם ברישא שמענו כבר 
בכלים  מה הכלים, את לשיבר  עבדו עין סימא להקיש  אלא  זו  בבבא  התנא  בא  ולא  בשוגג,
משלם  אינו בשוגג  עבדו עין בהזיק ה"ה דברים  ד' בו שייך לא  שהרי  נזק  אלא משלם  אינו

בשוגג . משלם אינו ובשת שבת ריפוי  צער  והם  דברים  הד' שאר  אבל  נזק , כתבאלא (תוי"ט 

לכלי לדמות  שבא הש"ס  למסקנת  כי בדקדוק שלא הוא בשוגג, 'אפילו ' חברו  עין את סימא הרע "ב שלשון

דברים) בה' חייב  במזיד כי בשוגג 'אלא' איירי לא  נזק  אלא  חייב .ואינו 
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קמא המניח בבא ג יט פרק

הרבּ ים בּ רׁש וּ ת הכּ ד את הּמ נּ יח
ּפ טוּ ר. וּ ׁש ברּה , בּ ּה  ונתקל אחר וּ בא 

א 

המניח   ג פרק
א  משנה

בור דיני 
לג ) כא חמר:(שמות א ר ה ונפל גו' ר אי יפח וכי

לחבטו או  להבלו 
שלא  באופ אבל  שבו, ההבל  מחמת  הוא הבור של החיוב לרב
הזיקו . עול קרקע כי פטור, הקרקע, מחמת  ונחבל  הבל שיי

לחבטו . שכ וכל להבלו הוא החיוב לשמואל ,

הפקירו שלא בור 
ושמואל רב כח:)נחלקו  ד ולא( הרבי ברשות  תקלה  המניח אי

ממונו . משו או בור משו חייב הפקירו
ולא הרבי ברשות תקלה  הניח וא הפקר, אלא בור אי לרב,

בור . מטע ולא שהזיק ממונו  משו עליו  חייב הפקירו
כבור . דינו תקלתו הפקיר כשלא א לשמואל,

בבור ואד כלי
בשור מיירי זה פסוק  .כלי ולא חמור  אד ולא שור דרשו חז"ל 
שנפל  אד על חייב  הבור בעל שאי ומכא בבור שמתו וחמור
היא זו שבירת בכלי חייב. ש הוזק  א אבל  ש ומת לבור

בבור . שהוזקו כלי על חיוב אי  ולכ , מיתת

     
      

    א

ּפ ט וּ ר.א וּ ׁש ברּה  וכוּ ' הכּ ד את בּ דּ רכים:הּמ נּ יח להתבּ וֹ נן אדם בּ ני   דּ ר ׁש אין לפי  ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אם א. מכשול מחמת  שנתקל כאן אבל מעצמו , כשנתקל  רק זה  פושע  נתקל למ "ד ואף 
המזיק באדם  אף  פטור  גמור  ואונס  הוא  אנוס  לעיוני  לו היה  תוד"הלא כז: .ושמואל )(דף

ואגב הוא מחשבות בעל  שאדם  משום הנ "י  כתב בדרכים , להבונן  אדם  בני  דרך  שאין  וטעם
נפל אם  ולכן  לעיוני  ליה איבעי  פקח  שור  אבל ומיזל, לעיוני אורחיה  לאו דלביה  טרדא

לקמן  כדאיתא  הבור  בעל  פטור  ביום  מ"ו )לבור  פ "ה ותוספות(רע"ב לפי). ששור (ד "ה  כתבו
מאדם . טפי  לעיין  צריך למטה  שעיניו 
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נזק: חצי  ה נּ זּ ק בּ רׁש וּ ת  אף נזק, חצי 

בּ ין ׁש וֹ גג, בּ ין  לע וֹ לם, מוּ עד  אדם
את  סּמ א  יׁש ן . בּ ין  ער , בּ ין  מזיד ,
מׁש לּ ם  הכּ לים, את  וׁש בּ ר  חבר וֹ  עין 

ׁש לם: נזק

ו

      

     
       

      
      

  כו    
     

              
      כז

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מפרי דּ לא היכא דּ יּ וֹ  אמרינן דּ כי  ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַטרפוֹ ן
ימים  דּ ׁש ב ת התם כּ גוֹ ן וחמר , ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ַקל 
איתי וחמר  קל  אתא כּ תיבי, לא ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִדּ ׁש כינה
ואוֹ קי ׁש ב ה, אּפ יק דּ יּ וֹ  אתא ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַאר בּ יסר ,
להני וחמר  קל  דּ אהני  אׁש ּת כח ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִׁש ב ה,
לגמרי.  אּפ רי ולא דּ אוֹ קימנא ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִׁש ב ה
בּ ר ׁש וּ ת  בּ ין כּ תיב  נזק חצי הכא ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲאבל 
וחמר  קל  ואתא הנּ זּ ק, בּ חצר  בּ ין ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָהר בּ ים
נזק  ונשׂ ה אחרינא נזק חצי ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְואיּ תי 
אחצי ותוֹ קמי ּה  דּ יּ וֹ  דּ ר ׁש ת אי ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָׁש לם,
וחמר  קל  ליּה  אפרי כּ דמ ּק רא, ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶנזק

דּ אפלּ וּ  סברי ור בּ נן מידי . ולא אהני ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ְולא
דּ יּ וֹ . אמרינן וחמר  קל   דּ מפרי ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵהיכא

כּ חכמים: י ׁש ן .ו והלכה בּ ין  ער  בּ ין  ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
בּ צדּ וֹ , וי ׁש ן אחר  וּ בא יׁש ן היה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִאם
הזּ יק  ואם ח יּ ב . לראׁש וֹ ן, ׁש ני  ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְוהזּ יק
כּ ל  יחד , ׁש כב וּ  ואם ּפ טוּ ר . לני , ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִראׁש וֹ ן
לפי ח יּ ב , חבר וֹ  את ׁש הזּ יק מהם ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶאחד

לזה: זה מוּ דים עין ׁש ניהם את סּמ א  ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌
ל חבר וֹ . אבל  בּ נּ זק. ח יּ ב  בּ ׁש וֹ גג א אפלּ וּ  ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֹ

בּ אר בּ ה  מחיּ ב  דּ לא דּ ברים, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ אר בּ ה
למזיד : קר וֹ ב  אוֹ  מזיד, אלּ א ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְדּ ברים

ישן.כו . חייב אופנים באלו  רע "ב אףכז.עיין  לעולם  מועד  שאדם ברישא שמענו כבר 
בכלים  מה הכלים, את לשיבר  עבדו עין סימא להקיש  אלא  זו  בבבא  התנא  בא  ולא  בשוגג,
משלם  אינו בשוגג  עבדו עין בהזיק ה"ה דברים  ד' בו שייך לא  שהרי  נזק  אלא משלם  אינו

בשוגג . משלם אינו ובשת שבת ריפוי  צער  והם  דברים  הד' שאר  אבל  נזק , כתבאלא (תוי"ט 

לכלי לדמות  שבא הש"ס  למסקנת  כי בדקדוק שלא הוא בשוגג, 'אפילו ' חברו  עין את סימא הרע "ב שלשון

דברים) בה' חייב  במזיד כי בשוגג 'אלא' איירי לא  נזק  אלא  חייב .ואינו 
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הרבּ ים בּ רׁש וּ ת הכּ ד את הּמ נּ יח
ּפ טוּ ר. וּ ׁש ברּה , בּ ּה  ונתקל אחר וּ בא 

א 

המניח   ג פרק
א  משנה

בור דיני 
לג ) כא חמר:(שמות א ר ה ונפל גו' ר אי יפח וכי

לחבטו או  להבלו 
שלא  באופ אבל  שבו, ההבל  מחמת  הוא הבור של החיוב לרב
הזיקו . עול קרקע כי פטור, הקרקע, מחמת  ונחבל  הבל שיי

לחבטו . שכ וכל להבלו הוא החיוב לשמואל ,

הפקירו שלא בור 
ושמואל רב כח:)נחלקו  ד ולא( הרבי ברשות  תקלה  המניח אי

ממונו . משו או בור משו חייב הפקירו
ולא הרבי ברשות תקלה  הניח וא הפקר, אלא בור אי לרב,

בור . מטע ולא שהזיק ממונו  משו עליו  חייב הפקירו
כבור . דינו תקלתו הפקיר כשלא א לשמואל,

בבור ואד כלי
בשור מיירי זה פסוק  .כלי ולא חמור  אד ולא שור דרשו חז"ל 
שנפל  אד על חייב  הבור בעל שאי ומכא בבור שמתו וחמור
היא זו שבירת בכלי חייב. ש הוזק  א אבל  ש ומת לבור

בבור . שהוזקו כלי על חיוב אי  ולכ , מיתת

     
      

    א

ּפ ט וּ ר.א וּ ׁש ברּה  וכוּ ' הכּ ד את בּ דּ רכים:הּמ נּ יח להתבּ וֹ נן אדם בּ ני   דּ ר ׁש אין לפי  ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אם א. מכשול מחמת  שנתקל כאן אבל מעצמו , כשנתקל  רק זה  פושע  נתקל למ "ד ואף 
המזיק באדם  אף  פטור  גמור  ואונס  הוא  אנוס  לעיוני  לו היה  תוד"הלא כז: .ושמואל )(דף

ואגב הוא מחשבות בעל  שאדם  משום הנ "י  כתב בדרכים , להבונן  אדם  בני  דרך  שאין  וטעם
נפל אם  ולכן  לעיוני  ליה איבעי  פקח  שור  אבל ומיזל, לעיוני אורחיה  לאו דלביה  טרדא

לקמן  כדאיתא  הבור  בעל  פטור  ביום  מ"ו )לבור  פ "ה ותוספות(רע"ב לפי). ששור (ד "ה  כתבו
מאדם . טפי  לעיין  צריך למטה  שעיניו 
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קמא המניח בבא ג פרק כ

בּ נזקוֹ . חיּ ב החבית  בּ על בּ ּה , הזּ ק ואם
והחלק  הר בּ ים, בּ רׁש וּ ת  כדּ וֹ  נ ׁש בּ רה 
חיּ ב. בחרסיה , ׁש לּ קה  א וֹ  בּ ּמ ים, אחד
בּ אינ וֹ  חיּ ב. בּ מת כּ וּ ן , א וֹ מר, יהוּ דה רבּ י 

ּפ טוּ ר: מת כּ וּ ן ,
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           ו 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

חיּ ב. החבית בּ על בּ ּה  הזּ ק ואפלּ וּ ואם ַ◌ֲ◌ִ◌
ׁש א  נזקיו הּמ פקיר  ׁש כּ ל  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִהפקיר ּה ,
כּ אלּ וּ  ל שׂ וֹ תן, מּת ח לּ ה ר ׁש וּ ת ל וֹ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָהיה

הפקירן: חיּ ב.לא בחרסיה ׁש לּ קה א וֹ  ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌
הוּ א, אנס ולאו הוּ א  ּפ וֹ ׁש נתקל  ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְדּ סבר 

חיּ ב :  חיּ ב.וּ לכ נתכּ וּ ן בּ מתכּ וּ ן  אם ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
ׁש נּ ׁש בּ רה  אחר  וּ ב ּמ ים בּ חרסיה ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִלזכּ וֹ ת
בּ וֹ ר וֹ  ליּה  דּ הוי בּ הזּ קן, ח יּ ב  ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַכ דּ וֹ ,

בּ הן, לזכּ וֹ ת נתכּ וּ ן לא ואם ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶׁש הזּ יק.
נתקל  דּ סבר  הוּ א, אנוּ ס וּק ר וֹ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִהוֹ איל
והּמ ים  החרסים הרי הוּ א,  ּפ וֹ ׁש ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָלאו
ּפ ט וּ ר .  וּ לפיכ ׁש נּ אנס, לאחר  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶהפקר 
 ּפ וֹ ׁש לאו דּ נתקל  יהוּ דה כּ ר בּ י  ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַוהלכה
נתכּ וּ ן  ולא הוּ א דּ אנוּ ס וּ מאחר  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵהוּ א.
לא  כּ אלּ וּ  הוי  וּ ב ּמ ים, בּ חרסים ֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִלזכּ וֹ ת
נזקיהם: ל  וּ פטוּ ר  ׁש לּ וֹ  מע וֹ לם ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָהיוּ 

להשמעינוב. בחבית  וסיים  בכד  פתח  ומ "מ גדולה , היא  וחבית קטן כלי הוא כד כלל בדרך 
כד  לו נותן  חבית  עמו התנה  ואפילו שירצה  איזה  לו  לתת  המוכר ביד  ורש "ישלפעמים  (גמרא

כז .) חייבג..דף  הפקירו לא אם  ולרב  הפקירו , לא  בין הפקירו בין  בור  משום  חייב  לשמואל 
ממונו. ממונוד.משום  משום  וחייב  מימיו הפקיר  בלא  איירי לרב  ושמואל . רב  בזה ונחלקו 

בקרקע, ונחבט  שהוחלק ידי על  הוזק  אם  כי ההיזק . וזהו במים  נתלכלכו  שבגדיו ואיירי שהזיק
להם, בור דין ואז  מימיו הפקיר  ואם ופטור . להיזקו גורם אלא  אינו ממונו כי  לדידיה  פטור 
כי פטור , היה בקרקע נחבט הוא  אם  וגם  בבור , חיוב אין כלים  על כי בגדיו על  פטור  היה
אף שאיירי וסובר  חולק  שמואל  אבל  חבטו. על  ולא  הבלו על רק  הוא  בור  שחיוב  סובר רב 
שחייבה בור לדעתו כי בחבטה הוזק  שהוא  ואיירי בור  משום  הוא והחיוב  מימיו שהפקיר 

לחבטו. וכ"ש  להבלו הוא  התורה  ולכןכלומה.עליו כפושע, דינו הילוכו בדרך שנתקל  מי ר
נפילה בשעת חייב . נפילה , אחר  הוזק  אם  בין והחרסית  המים  נפילת  בשעת  הלה  הוזק אם  בין
נפילת אחר הפקר הוי  כי והחרסית המים  הפקיר אם  אף חייב  נפילה  ולאחר המזיק  כאדם  חייב 

בור. משום  וחייב  אםו.פשיעה  ולכן הוא , פושע  לאו נתקל סובר  חייבשהוא הפקירם  לא
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בּ הן וה זּ ק הר בּ ים, בּ רׁש וּ ת  מים הּׁשוֹ פ
הקּ וֹ ץ, את  ה ּמ צני ע בּ נזקוֹ . חיּ ב אחר,
גּ דרוֹ  את והגּ וֹ דר הזּ כוּ כית, ואת
הרבּ ים, לרׁש וּ ת  ׁש נּ פל וגדר  בּ קוֹ צים,

חיּ ב אחרים, בהן  בּ נזקן :וה זּ קוּ  

ב    
 ז     

  ח 
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הר בּ ים.ב בּ רׁש וּ ת מים אף הּׁשוֹ פ ַ◌
בּ ימ וֹ ת  כּ ג וֹ ן קביד , דּ בר ׁש וּ ת גּ ב  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַל 
בּ ר ׁש וּ ת  מים  ל ׁש ּפ ׁש ּמ ּת ר  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהגּ ׁש מים
בּ הן  הזּ ק אם הכי  אפלּ וּ  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָהר בּ ים,

בּ נזקוֹ : חיּ ב  את אחר , הּמ צני ע ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌

וכוּ '. בּ ר ׁש וּ ת הּק וֹ ץ ׁש הצני ן וּ כגוֹ ן ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌
בּ קוֹ צים  גּ דר וֹ  הגּ וֹ דר  וכן ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָהר בּ ים.

המצ  אבל  הר בּ ים. לר ׁש וּ ת מצם והפריחן ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
ּפ ט וּ ר . אחר , בּ הן והזּ ק ׁש לּ וֹ   ְֹבּ תו◌ֶ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
בּ כּ תלים:  ּלהתחכ אדם בּ ני   דּ ר ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש אין

אחר  הפקר  הוי הפקירם אם אבל לרב, שהזיק ממונו או לשמואל שהזיק בורו ליה דהוה 
יוחנן  רבי  לפי  המשנה  ביאור  כן  ופטור . כט :)שנאנס  נחלקו .(דף  נפילה  בשעת הוזק אם  (וגם

אבל  להדיא , כן ביאר שלא  הרע"ב  על הקשה ובתוי"ט  הוא . אנוס  שלדידיה  כיון פטור יהודה לרבי כי

בזה) תלוי זה כי הוא שפשוט  לפרש הצריך לא  כי הרע "ב  על  קושיא  מזה שאין כתבו  ורע "א  .המהרי"ח
בהם ז. נטנפו אם  ולכן הוא ממונו  אלא בור  אינם ולדעתו  מימיו  הפקיר  שלא איירי לרב

גרם  רק וממונו  הזיקתו  עולם שקרקע  פטור  הוזק עצמו האדם אם  אבל  חייב . והוזקו  כלים 
שכלים  חייב  היה  לא הכלים  על  גם שא "כ מימיו, בהפקיר  לאוקמיה ליכא  ולדידיה ההיזק .
משום  חייב הפקיר  לא בין  הפקיר  ובין הוזק, שהאדם איירי  לשמואל  אבל בבור . פטורים

לחבטו. גם עליו  חייבים  בור  סובר  שהוא  הכי ח.בור , בלאו שהרחובות הגשמים בימות
הרבים לרשות החצרות מתוך שופכים  המקלחין  צינורות לפתוח  רשות יש (דףמלוכלכות ,

שם) ורש"י שנינו ו . כבר  הרי  לאשמעינן אתא  מה  שאל "כ רשות, לו  ביש  כאן איירי וע"כ  .
חייב  ברה "ר  מים שהשופך  הקודמת  ל.)במשנה דף  אףט..(גמרא חייב וזכוכית קוץ במצניע

הגודר  גמור . בור  והיינו פשיעה  נפילת אחר  מפקיר  והוי  הכותל  סתר  שהוא הפקירן , אם
הרבים רשות תוך שהפריחן  כיון  חייב  שאיןבקוצים  פטור היה שלו  תוך מצמצמם  היה  אם (אבל

בכותל ) להתחכך אדם  בני לאדרך אם  אלא חייב  אינו  אונס  נפילת  שזה  כיון כותלו , ובנפל  .
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בּ נזקוֹ . חיּ ב החבית  בּ על בּ ּה , הזּ ק ואם
והחלק  הר בּ ים, בּ רׁש וּ ת  כדּ וֹ  נ ׁש בּ רה 
חיּ ב. בחרסיה , ׁש לּ קה  א וֹ  בּ ּמ ים, אחד
בּ אינ וֹ  חיּ ב. בּ מת כּ וּ ן , א וֹ מר, יהוּ דה רבּ י 

ּפ טוּ ר: מת כּ וּ ן ,
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

חיּ ב. החבית בּ על בּ ּה  הזּ ק ואפלּ וּ ואם ַ◌ֲ◌ִ◌
ׁש א  נזקיו הּמ פקיר  ׁש כּ ל  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִהפקיר ּה ,
כּ אלּ וּ  ל שׂ וֹ תן, מּת ח לּ ה ר ׁש וּ ת ל וֹ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָהיה

הפקירן: חיּ ב.לא בחרסיה ׁש לּ קה א וֹ  ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌
הוּ א, אנס ולאו הוּ א  ּפ וֹ ׁש נתקל  ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְדּ סבר 

חיּ ב :  חיּ ב.וּ לכ נתכּ וּ ן בּ מתכּ וּ ן  אם ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
ׁש נּ ׁש בּ רה  אחר  וּ ב ּמ ים בּ חרסיה ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִלזכּ וֹ ת
בּ וֹ ר וֹ  ליּה  דּ הוי בּ הזּ קן, ח יּ ב  ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַכ דּ וֹ ,

בּ הן, לזכּ וֹ ת נתכּ וּ ן לא ואם ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶׁש הזּ יק.
נתקל  דּ סבר  הוּ א, אנוּ ס וּק ר וֹ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִהוֹ איל
והּמ ים  החרסים הרי הוּ א,  ּפ וֹ ׁש ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָלאו
ּפ ט וּ ר .  וּ לפיכ ׁש נּ אנס, לאחר  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶהפקר 
 ּפ וֹ ׁש לאו דּ נתקל  יהוּ דה כּ ר בּ י  ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַוהלכה
נתכּ וּ ן  ולא הוּ א דּ אנוּ ס וּ מאחר  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵהוּ א.
לא  כּ אלּ וּ  הוי  וּ ב ּמ ים, בּ חרסים ֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִלזכּ וֹ ת
נזקיהם: ל  וּ פטוּ ר  ׁש לּ וֹ  מע וֹ לם ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָהיוּ 

להשמעינוב. בחבית  וסיים  בכד  פתח  ומ "מ גדולה , היא  וחבית קטן כלי הוא כד כלל בדרך 
כד  לו נותן  חבית  עמו התנה  ואפילו שירצה  איזה  לו  לתת  המוכר ביד  ורש "ישלפעמים  (גמרא

כז .) חייבג..דף  הפקירו לא אם  ולרב  הפקירו , לא  בין הפקירו בין  בור  משום  חייב  לשמואל 
ממונו. ממונוד.משום  משום  וחייב  מימיו הפקיר  בלא  איירי לרב  ושמואל . רב  בזה ונחלקו 

בקרקע, ונחבט  שהוחלק ידי על  הוזק  אם  כי ההיזק . וזהו במים  נתלכלכו  שבגדיו ואיירי שהזיק
להם, בור דין ואז  מימיו הפקיר  ואם ופטור . להיזקו גורם אלא  אינו ממונו כי  לדידיה  פטור 
כי פטור , היה בקרקע נחבט הוא  אם  וגם  בבור , חיוב אין כלים  על כי בגדיו על  פטור  היה
אף שאיירי וסובר  חולק  שמואל  אבל  חבטו. על  ולא  הבלו על רק  הוא  בור  שחיוב  סובר רב 
שחייבה בור לדעתו כי בחבטה הוזק  שהוא  ואיירי בור  משום  הוא והחיוב  מימיו שהפקיר 

לחבטו. וכ"ש  להבלו הוא  התורה  ולכןכלומה.עליו כפושע, דינו הילוכו בדרך שנתקל  מי ר
נפילה בשעת חייב . נפילה , אחר  הוזק  אם  בין והחרסית  המים  נפילת  בשעת  הלה  הוזק אם  בין
נפילת אחר הפקר הוי  כי והחרסית המים  הפקיר אם  אף חייב  נפילה  ולאחר המזיק  כאדם  חייב 

בור. משום  וחייב  אםו.פשיעה  ולכן הוא , פושע  לאו נתקל סובר  חייבשהוא הפקירם  לא
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בּ הן וה זּ ק הר בּ ים, בּ רׁש וּ ת  מים הּׁשוֹ פ
הקּ וֹ ץ, את  ה ּמ צני ע בּ נזקוֹ . חיּ ב אחר,
גּ דרוֹ  את והגּ וֹ דר הזּ כוּ כית, ואת
הרבּ ים, לרׁש וּ ת  ׁש נּ פל וגדר  בּ קוֹ צים,

חיּ ב אחרים, בהן  בּ נזקן :וה זּ קוּ  

ב    
 ז     
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הר בּ ים.ב בּ רׁש וּ ת מים אף הּׁשוֹ פ ַ◌
בּ ימ וֹ ת  כּ ג וֹ ן קביד , דּ בר ׁש וּ ת גּ ב  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַל 
בּ ר ׁש וּ ת  מים  ל ׁש ּפ ׁש ּמ ּת ר  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהגּ ׁש מים
בּ הן  הזּ ק אם הכי  אפלּ וּ  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָהר בּ ים,

בּ נזקוֹ : חיּ ב  את אחר , הּמ צני ע ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌

וכוּ '. בּ ר ׁש וּ ת הּק וֹ ץ ׁש הצני ן וּ כגוֹ ן ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌
בּ קוֹ צים  גּ דר וֹ  הגּ וֹ דר  וכן ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָהר בּ ים.

המצ  אבל  הר בּ ים. לר ׁש וּ ת מצם והפריחן ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
ּפ ט וּ ר . אחר , בּ הן והזּ ק ׁש לּ וֹ   ְֹבּ תו◌ֶ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
בּ כּ תלים:  ּלהתחכ אדם בּ ני   דּ ר ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש אין

אחר  הפקר  הוי הפקירם אם אבל לרב, שהזיק ממונו או לשמואל שהזיק בורו ליה דהוה 
יוחנן  רבי  לפי  המשנה  ביאור  כן  ופטור . כט :)שנאנס  נחלקו .(דף  נפילה  בשעת הוזק אם  (וגם

אבל  להדיא , כן ביאר שלא  הרע"ב  על הקשה ובתוי"ט  הוא . אנוס  שלדידיה  כיון פטור יהודה לרבי כי

בזה) תלוי זה כי הוא שפשוט  לפרש הצריך לא  כי הרע "ב  על  קושיא  מזה שאין כתבו  ורע "א  .המהרי"ח
בהם ז. נטנפו אם  ולכן הוא ממונו  אלא בור  אינם ולדעתו  מימיו  הפקיר  שלא איירי לרב

גרם  רק וממונו  הזיקתו  עולם שקרקע  פטור  הוזק עצמו האדם אם  אבל  חייב . והוזקו  כלים 
שכלים  חייב  היה  לא הכלים  על  גם שא "כ מימיו, בהפקיר  לאוקמיה ליכא  ולדידיה ההיזק .
משום  חייב הפקיר  לא בין  הפקיר  ובין הוזק, שהאדם איירי  לשמואל  אבל בבור . פטורים

לחבטו. גם עליו  חייבים  בור  סובר  שהוא  הכי ח.בור , בלאו שהרחובות הגשמים בימות
הרבים לרשות החצרות מתוך שופכים  המקלחין  צינורות לפתוח  רשות יש (דףמלוכלכות ,

שם) ורש"י שנינו ו . כבר  הרי  לאשמעינן אתא  מה  שאל "כ רשות, לו  ביש  כאן איירי וע"כ  .
חייב  ברה "ר  מים שהשופך  הקודמת  ל.)במשנה דף  אףט..(גמרא חייב וזכוכית קוץ במצניע

הגודר  גמור . בור  והיינו פשיעה  נפילת אחר  מפקיר  והוי  הכותל  סתר  שהוא הפקירן , אם
הרבים רשות תוך שהפריחן  כיון  חייב  שאיןבקוצים  פטור היה שלו  תוך מצמצמם  היה  אם (אבל

בכותל ) להתחכך אדם  בני לאדרך אם  אלא חייב  אינו  אונס  נפילת  שזה  כיון כותלו , ובנפל  .
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לרׁש וּ ת  קּׁשוֹ  ואת  ּת בנ וֹ  את  הּמ וֹ ציא 
לזבלים  חיּ ב הר בּ ים אחר , בּ הן  וה זּ ק , 

ר בּ ן זכה . בּ הן  הקּ וֹ דם וכל בּ נזקוֹ ,
כּ ל אוֹ מר, גּ מליאל בּ ן ׁש מעוֹ ן
והזּ יקוּ , הרבּ ים בּ רׁש וּ ת המקלקלין
זכה. בּ הן  הקּ וֹ דם וכל לׁש לּ ם, חיּ בין 
הרבּ ים, בּ ר ׁש וּ ת  הגּ לל את  הה וֹ פ

בּ נזקוֹ : חיּ ב  אחר, בּ הן  וה זּ ק

ג      
    

     
      

  י  
    יא 

     
    

     
    יב  

       
  יג          

   יד           

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ונשׂ ים לזבלים.ג והּק ׁש , הּת בן ׁש יּ רקב וּ  ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
וּ כרמים: שׂ דוֹ ת לזבּ ל בּ הן זבל  הּק וֹ דם כּ ל  ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ר בּ נן:זכה. המקלקלים דּ קנסינהוּ  כּ ל ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌

הר בּ ים. בּ ר ׁש וּ ת,בּ רׁש וּ ת ע וֹ שׂ ים ואפלּ וּ  ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌
הזּ יקוּ  אם זבלים. הוֹ צאת בּ ׁש ת ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְכּ גוֹ ן

הגּ לל.ח יּ בים: את  בּ קר :ההוֹ פ צוֹ את ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌

אונס . נפילת  בשעת כהזיק  הוי  לסלק פנאי היה  לא אם אבל  לסלק, פנאי  לו והיה  הפקירן 
אונס  נפילת  אחר  שהפקיר  כיון לסלק פנאי  היה אם ואף פטור  הפקירן נמוק "י)ואם  .(עפ "י

לאדם י. מותר  יהא  זבלים  הוצאת שבשעת התנה הארץ  את הנחיל כשיהושע יהודה  רבי  לפי 
בהמה וברגלי  אדם  ברגלי נישוף שיהא כדי יום שלשים שם ולהניחו  לרה"ר  זבלו להוציא 

פא:) דף  ורש"י הגמרא (גמרא  ל.). שרבי (דף  ואע "ג הוא יהודה רבי דמשנתנו שת"ק  מסיקה
סובר  משום (בברייתא)יהודה אי ברשות , שלא שהוציא איירי כאן פטור , ברשות שהמוציא 

פנים  בשום  להוציא רשות  אין וקשו שתבנו משום אי  זבלים  הוצאת בשעת  שלא  שהיה 
מחליקין. שהם חייביא.מחמת  באונס , שלא  נזקיו דמפקיר  חייב, מ"מ כהפקר  שהן ואע"פ 

רש"י יב..(תוי"ט ) ורשב "ג. ת"ק  נחלקו במה  להדיא נתבאר  לא המשנה)בסוגיין ביאר (על
כלשון  ביאר  הרע"ב  הזיק, אם  חייב ברשות  המקלקל  אי  נחלקו השני לפירוש  אופנים, בשני

בפנים . ביארנו  וכן הזיק יג .זה  אם  שחייב  למ "ד אף ברשות  בעשו כי  תוספות , בשם  רע"א 
עשה. ברשות שהרי קנסוהו לא  כט :)הגמראיד.ודאי ולא(דף  גלל ההופך  מדקתני  מדייקת

נתבטל לא  לבוד מתורת  יצא  שלא  וכיון טפחים שלשה  הגביהו שלא שאיירי גלל , המגביה 
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זה, אחר זה  מהלּ כין  ׁש היוּ  קדּ רין  ׁש ני
הּׁשני ונתקל ונפל, הרא ׁש וֹ ן  ונתקל

ׁש ני : בּ נזקי  חיּ ב  הרא ׁש וֹ ן  בּ רא ׁש וֹ ן ,

ד

ד משנה 

פושע לאו  או פושע נתקל 
הת "ק נחלקו א' במשנה מאיר)לעיל  אד(רבי אי  יהודה ורבי

א וחייב כפושע נחשב מכשול  ש היה כשלא  בדר שנתקל 
נחשב לת "ק כאונס. אלא כפושע הוי  לא  או נפילה בשעת  הזיק 
 כמא א אתיא משנתנו פושע. לאו נתקל יהודה ולרבי כפושע,

הוא . פושע לאו נתקל דאמר

      
    

     
       טו

ה משנה 

בזה  זה  הוזקו  או  והזיקו   הרבי ברשות  ההולכי  שני  טז די.

ברשות מהר,הליכה בי לאט בי כדרכו, הרבי ברשות  ההול :
ברשו הול מקרי  ככה  ליל אד בני שדר ת.כל

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש ני .הרא ד בּ נזקי  חיּ ב ׁש היה ׁש וֹ ן  וּ כג וֹ ן ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
הוּ א.  דּ פוֹ ׁש מד , ולא ל מד  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָיכוֹ ל 

ּפ ט וּ ר , ל מד , יכוֹ ל  היה לא ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ֲאבל 
הוּ א:  ּפ וֹ ׁש לאו נתקל  לן קימא ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְדּ הא

חייב ואינו  עליו, להתחייב כבורו הוי  לא והניחו כשחזר  ולכן  הראשון, בור  שם ממנו
שלשה הגבהה  צריכים  שבעלמא למ "ד  אף כי ממונו, והוי בו לזכות שנתכוין  מחמת  אלא

בהפקר  קונה  בעלמא הבטה אף כי צריכים  אין  לכו "ע בהפקר  לקנות , כדי (רש "יטפחים 

בור שם) כעושה  דהוי בו , לזכות  נתכוין  בלא  אף חייב טפחים שלשה  הגביהו  אי אבל  .
בור . מחמת חייב  באונס  שלא נזקיו  מפקיר  וקי "ל  יהודהטו .חדש  כרבי אף  ומשנתנו 

בסוגיין  יוחנן רבי דעת והיינו לעמוד, שהות  לו שהיה דאיירי  הוא פושע  לאו  דנתקל
לא .) אפילו (דף  חייב לעמוד שהות  לו היה  לא אם  אף יצחק  בר  נחמן לרב  אבל .

היה לא  לעמוד לו היה  שלא שכיון ס "ל  יוחנן ורבי להזהיר . לו היה  כי  יהודה , לרבי 
בנפשו. טרוד שהיה להזהיר  כתבלו  הרא "ש  אבל הרי"ף , פסק וכן יוחנן כרבי מפרש (הרע "ב 

כרנב "י) לפסוק פפאטז..שיש רב  ואיתימא  רבא מאמר  על  מבוססת  זו מח.)הקדמה (דף 

פטורים . בזה  זה הוזקו חייבים זה את  זה הזיקו ברשות שלא שניהם  או  ברשות  'שניהם

שם . רש "י פי  ועל  חייב'. ברשות  שלא פטור  דברשות ברשות, שלא  ואחד ברשות אחד
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לרׁש וּ ת  קּׁשוֹ  ואת  ּת בנ וֹ  את  הּמ וֹ ציא 
לזבלים  חיּ ב הר בּ ים אחר , בּ הן  וה זּ ק , 

ר בּ ן זכה . בּ הן  הקּ וֹ דם וכל בּ נזקוֹ ,
כּ ל אוֹ מר, גּ מליאל בּ ן ׁש מעוֹ ן
והזּ יקוּ , הרבּ ים בּ רׁש וּ ת המקלקלין
זכה. בּ הן  הקּ וֹ דם וכל לׁש לּ ם, חיּ בין 
הרבּ ים, בּ ר ׁש וּ ת  הגּ לל את  הה וֹ פ

בּ נזקוֹ : חיּ ב  אחר, בּ הן  וה זּ ק

ג      
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  יג          

   יד           

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ונשׂ ים לזבלים.ג והּק ׁש , הּת בן ׁש יּ רקב וּ  ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
וּ כרמים: שׂ דוֹ ת לזבּ ל בּ הן זבל  הּק וֹ דם כּ ל  ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ר בּ נן:זכה. המקלקלים דּ קנסינהוּ  כּ ל ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌

הר בּ ים. בּ ר ׁש וּ ת,בּ רׁש וּ ת ע וֹ שׂ ים ואפלּ וּ  ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌
הזּ יקוּ  אם זבלים. הוֹ צאת בּ ׁש ת ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְכּ גוֹ ן

הגּ לל.ח יּ בים: את  בּ קר :ההוֹ פ צוֹ את ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌

אונס . נפילת  בשעת כהזיק  הוי  לסלק פנאי היה  לא אם אבל  לסלק, פנאי  לו והיה  הפקירן 
אונס  נפילת  אחר  שהפקיר  כיון לסלק פנאי  היה אם ואף פטור  הפקירן נמוק "י)ואם  .(עפ "י

לאדם י. מותר  יהא  זבלים  הוצאת שבשעת התנה הארץ  את הנחיל כשיהושע יהודה  רבי  לפי 
בהמה וברגלי  אדם  ברגלי נישוף שיהא כדי יום שלשים שם ולהניחו  לרה"ר  זבלו להוציא 

פא:) דף  ורש"י הגמרא (גמרא  ל.). שרבי (דף  ואע "ג הוא יהודה רבי דמשנתנו שת"ק  מסיקה
סובר  משום (בברייתא)יהודה אי ברשות , שלא שהוציא איירי כאן פטור , ברשות שהמוציא 

פנים  בשום  להוציא רשות  אין וקשו שתבנו משום אי  זבלים  הוצאת בשעת  שלא  שהיה 
מחליקין. שהם חייביא.מחמת  באונס , שלא  נזקיו דמפקיר  חייב, מ"מ כהפקר  שהן ואע"פ 

רש"י יב..(תוי"ט ) ורשב "ג. ת"ק  נחלקו במה  להדיא נתבאר  לא המשנה)בסוגיין ביאר (על
כלשון  ביאר  הרע"ב  הזיק, אם  חייב ברשות  המקלקל  אי  נחלקו השני לפירוש  אופנים, בשני

בפנים . ביארנו  וכן הזיק יג .זה  אם  שחייב  למ "ד אף ברשות  בעשו כי  תוספות , בשם  רע"א 
עשה. ברשות שהרי קנסוהו לא  כט :)הגמראיד.ודאי ולא(דף  גלל ההופך  מדקתני  מדייקת

נתבטל לא  לבוד מתורת  יצא  שלא  וכיון טפחים שלשה  הגביהו שלא שאיירי גלל , המגביה 
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זה, אחר זה  מהלּ כין  ׁש היוּ  קדּ רין  ׁש ני
הּׁשני ונתקל ונפל, הרא ׁש וֹ ן  ונתקל

ׁש ני : בּ נזקי  חיּ ב  הרא ׁש וֹ ן  בּ רא ׁש וֹ ן ,

ד

ד משנה 

פושע לאו  או פושע נתקל 
הת "ק נחלקו א' במשנה מאיר)לעיל  אד(רבי אי  יהודה ורבי

א וחייב כפושע נחשב מכשול  ש היה כשלא  בדר שנתקל 
נחשב לת "ק כאונס. אלא כפושע הוי  לא  או נפילה בשעת  הזיק 
 כמא א אתיא משנתנו פושע. לאו נתקל יהודה ולרבי כפושע,

הוא . פושע לאו נתקל דאמר

      
    

     
       טו

ה משנה 

בזה  זה  הוזקו  או  והזיקו   הרבי ברשות  ההולכי  שני  טז די.

ברשות מהר,הליכה בי לאט בי כדרכו, הרבי ברשות  ההול :
ברשו הול מקרי  ככה  ליל אד בני שדר ת.כל

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש ני .הרא ד בּ נזקי  חיּ ב ׁש היה ׁש וֹ ן  וּ כג וֹ ן ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
הוּ א.  דּ פוֹ ׁש מד , ולא ל מד  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָיכוֹ ל 

ּפ ט וּ ר , ל מד , יכוֹ ל  היה לא ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ֲאבל 
הוּ א:  ּפ וֹ ׁש לאו נתקל  לן קימא ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְדּ הא

חייב ואינו  עליו, להתחייב כבורו הוי  לא והניחו כשחזר  ולכן  הראשון, בור  שם ממנו
שלשה הגבהה  צריכים  שבעלמא למ "ד  אף כי ממונו, והוי בו לזכות שנתכוין  מחמת  אלא

בהפקר  קונה  בעלמא הבטה אף כי צריכים  אין  לכו "ע בהפקר  לקנות , כדי (רש "יטפחים 

בור שם) כעושה  דהוי בו , לזכות  נתכוין  בלא  אף חייב טפחים שלשה  הגביהו  אי אבל  .
בור . מחמת חייב  באונס  שלא נזקיו  מפקיר  וקי "ל  יהודהטו .חדש  כרבי אף  ומשנתנו 

בסוגיין  יוחנן רבי דעת והיינו לעמוד, שהות  לו שהיה דאיירי  הוא פושע  לאו  דנתקל
לא .) אפילו (דף  חייב לעמוד שהות  לו היה  לא אם  אף יצחק  בר  נחמן לרב  אבל .

היה לא  לעמוד לו היה  שלא שכיון ס "ל  יוחנן ורבי להזהיר . לו היה  כי  יהודה , לרבי 
בנפשו. טרוד שהיה להזהיר  כתבלו  הרא "ש  אבל הרי"ף , פסק וכן יוחנן כרבי מפרש (הרע "ב 

כרנב "י) לפסוק פפאטז..שיש רב  ואיתימא  רבא מאמר  על  מבוססת  זו מח.)הקדמה (דף 

פטורים . בזה  זה הוזקו חייבים זה את  זה הזיקו ברשות שלא שניהם  או  ברשות  'שניהם

שם . רש "י פי  ועל  חייב'. ברשות  שלא פטור  דברשות ברשות, שלא  ואחד ברשות אחד
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קמא המניח בבא ג פרק כד

נׁש בּ רה  בק וֹ רת וֹ , בּ א וזה בחבית וֹ , בּ א זה 
ּפ טוּ ר, זה , ׁש ל בּ קוֹ רת וֹ  זה  ׁש ל כדּ וֹ 
. ּלה ל רׁש וּ ת  ולזה  ּלהל רׁש וּ ת  ׁש לּ זה 
חבית  וּ בעל רא ׁש וֹ ן , קוֹ רה בעל היה
ּפ טוּ ר  בּ קּ וֹ רה, חבית  נ ׁש בּ רה אחרוֹ ן ,

ה 

ברשות: שלא שלאהליכה הול נקרא הרבי ברשות  הר
לרו)ברשות , רשות יש שאז השמשות בי בע"ש הוא .(אא"כ

מתכוי.הזיק: אי  בי מתכוי בי בידיו, חברו  שהזיק כל  נקרא

בוהוזק: הותקל  והלה במקומו  עומד היה שהמזיק  כל  נקרא
מח.)  ד (רש"י

ברשות שלא מהלכי שניה או  ברשות , מהלכי שהיו   שני
חייב חברו את  אחד פטור .יזהזיק חברו ידי על  אחד הוזק ,

ברשות שלא ואחד ברשות  אחד
חברו הזיק א  בי פטור במתכוי)הברשות  חברו(שלא א  בי

ידו . על הוזק 

הוזק חבירו  א  ובי חברו הזיק  א  בי חייב ברשות  השלא
ידו . על

      
     

        
    

    
   יח 

     
             

          

רא ה קוֹ רה בעל  ּפ ט וּ ר.היה וכוּ ' ללכת:ׁש וֹ ן  מהר  וזה כּ דר כּ וֹ   ּמהל ׁש זּ ה ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

לקמן יז. וראה המזיק , פטור  בזה , זה שפגעו כגון ההיזק , מעשה עשה הניזק  גם אם  אבל
שם . ומקו "ח הקרובה לב.)יח.משנה דף משום (גמרא  הטעם  התנא  תלה למה להקשות  אין  .

להלך  רשות  אין לשניהם אם  גם  הדין כן הלא להלך, רשות  ולזה להלך רשות (כמבואר שלזה 

המשנה) כי בהקדמת  רשות , אין  ולשני רשות  שלאחד היכא בזה  לאפוקי רצה  שהתנא  משום ,
ברשות  השלא חייב  ההיזק מעשה  עשו שניהם  אם אף  תרוייהו )אז ד"ה  לב . דף  .(תוספות 
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הקּ וֹ רה, בּ על עמד ואם הקּ וֹ רה. בּ על
עמד, החבית  לבעל אמר ואם חיּ ב .
וּ בעל  רא ׁש וֹ ן  חבית  ב על היה ּפ טוּ ר .
בּ קּ וֹ רה, חבית  נ ׁש בּ רה  אחרוֹ ן , קוֹ רה 
ּפ טוּ ר. חבית , בּ על עמד  ואם חיּ ב .
וכן חיּ ב. עמד, קוֹ רה  לב על אמר ואם

בפׁש ּת נ וֹ : וזה בנרוֹ  בא  זה 
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    כא       
         

       כב      
              

   כג

דהוי יט. אף  אלא  ברשות, שלא  שהוא  משום  פטור  כן ומחמת  רץ החבית  שבעל איירי ולא
פטור  הזיקו, הקורה  שבעל ולא הקורה בעל  ידי  על הוזק  החבית  שבעל כיון ברשות שניהם 

המשנה בהקדמת לשון.(נמוק "י)כמפורש וכן ללכת, מיהר וזה  כדרכו  מהלך שזה הרע "ב שכתב  (ומה 

כדרכו , מהלך היה שעדיין איירי כי כדין, שלא  שמיהר משום  הוא שחייב שהטעם לומר באו  לא  רש"י,

מהרגיל  יותר לאיטו  ללכת  שינה  אם  ואף  אופן בכל פטור הקורה  שבעל  תימא שלא לומר שבאו  אלא 

כדרכו , הולך  היה  הקורה  בעל אבל  מיהר החבית שבעל  שאיירי אמרו  לזה ברשות, שלא  מהלך ונמצא 

פטור סה)ולכן הערה  פט סימן משה  ואףכ..(דברות  פטור  הוא  דאורחיה הקורה , לתקן עמד אם אבל
לעיל שסובר  יוחנן רבי  שיטת כן  הודיעו , לא  קדרין)אם  כיון (בשני להזהירו לו היה שלא

להודיעו  לו היה ולא  לכתף  במשאו טרוד וה "נ בנפשו , ב)שטרוד סעיף שע "ט  סימן .(שו "ע
שינו,כא. לא  ששניהם  איירי כאן  וגם  בכה "ג. חייב  שהמזיק המשנה, בהקדמת כדאיתא 

אבל לאט  יותר  קצת הלך  שהראשון  או  בהראשון הגיע ולכן קצת  מיהר  האחרון  אלא
כדרכו. הולך נקרא שעדיין כי כב.באופן חייב, ברשות , לשלא הברשות הזיק אפילו ולכן 

פטור  בו  ושינה  אחר  ובא  המשנה  כל אמרינן לא לאשמעינן כג ..(נמוק "י)באדם  ואיצטריך 
לבעל והיה בפשתן דנר  היזיקא  וברי  נשרף  אש  בהריחו  שפשתן כיון  דתימא  מהו כי

יוזק  משלא  יזיק  שלא  ליזהר  לאדם  יש  יותר  כי ביותר , ליזהר  ולחייב)הנר  תוד"ה כג. ,(דף 
קמ"ל  הנר , בעל ליחייב .(תוי"ט )ולעולם 
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נׁש בּ רה  בק וֹ רת וֹ , בּ א וזה בחבית וֹ , בּ א זה 
ּפ טוּ ר, זה , ׁש ל בּ קוֹ רת וֹ  זה  ׁש ל כדּ וֹ 
. ּלה ל רׁש וּ ת  ולזה  ּלהל רׁש וּ ת  ׁש לּ זה 
חבית  וּ בעל רא ׁש וֹ ן , קוֹ רה בעל היה
ּפ טוּ ר  בּ קּ וֹ רה, חבית  נ ׁש בּ רה אחרוֹ ן ,

ה 

ברשות: שלא שלאהליכה הול נקרא הרבי ברשות  הר
לרו)ברשות , רשות יש שאז השמשות בי בע"ש הוא .(אא"כ

מתכוי.הזיק: אי  בי מתכוי בי בידיו, חברו  שהזיק כל  נקרא

בוהוזק: הותקל  והלה במקומו  עומד היה שהמזיק  כל  נקרא
מח.)  ד (רש"י

ברשות שלא מהלכי שניה או  ברשות , מהלכי שהיו   שני
חייב חברו את  אחד פטור .יזהזיק חברו ידי על  אחד הוזק ,

ברשות שלא ואחד ברשות  אחד
חברו הזיק א  בי פטור במתכוי)הברשות  חברו(שלא א  בי

ידו . על הוזק 

הוזק חבירו  א  ובי חברו הזיק  א  בי חייב ברשות  השלא
ידו . על
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רא ה קוֹ רה בעל  ּפ ט וּ ר.היה וכוּ ' ללכת:ׁש וֹ ן  מהר  וזה כּ דר כּ וֹ   ּמהל ׁש זּ ה ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

לקמן יז. וראה המזיק , פטור  בזה , זה שפגעו כגון ההיזק , מעשה עשה הניזק  גם אם  אבל
שם . ומקו "ח הקרובה לב.)יח.משנה דף משום (גמרא  הטעם  התנא  תלה למה להקשות  אין  .

להלך  רשות  אין לשניהם אם  גם  הדין כן הלא להלך, רשות  ולזה להלך רשות (כמבואר שלזה 

המשנה) כי בהקדמת  רשות , אין  ולשני רשות  שלאחד היכא בזה  לאפוקי רצה  שהתנא  משום ,
ברשות  השלא חייב  ההיזק מעשה  עשו שניהם  אם אף  תרוייהו )אז ד"ה  לב . דף  .(תוספות 
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קמא המניח בבא ג כה פרק

הקּ וֹ רה, בּ על עמד ואם הקּ וֹ רה. בּ על
עמד, החבית  לבעל אמר ואם חיּ ב .
וּ בעל  רא ׁש וֹ ן  חבית  ב על היה ּפ טוּ ר .
בּ קּ וֹ רה, חבית  נ ׁש בּ רה  אחרוֹ ן , קוֹ רה 
ּפ טוּ ר. חבית , בּ על עמד  ואם חיּ ב .
וכן חיּ ב. עמד, קוֹ רה  לב על אמר ואם

בפׁש ּת נ וֹ : וזה בנרוֹ  בא  זה 
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דהוי יט. אף  אלא  ברשות, שלא  שהוא  משום  פטור  כן ומחמת  רץ החבית  שבעל איירי ולא
פטור  הזיקו, הקורה  שבעל ולא הקורה בעל  ידי  על הוזק  החבית  שבעל כיון ברשות שניהם 

המשנה בהקדמת לשון.(נמוק "י)כמפורש וכן ללכת, מיהר וזה  כדרכו  מהלך שזה הרע "ב שכתב  (ומה 

כדרכו , מהלך היה שעדיין איירי כי כדין, שלא  שמיהר משום  הוא שחייב שהטעם לומר באו  לא  רש"י,

מהרגיל  יותר לאיטו  ללכת  שינה  אם  ואף  אופן בכל פטור הקורה  שבעל  תימא שלא לומר שבאו  אלא 

כדרכו , הולך  היה  הקורה  בעל אבל  מיהר החבית שבעל  שאיירי אמרו  לזה ברשות, שלא  מהלך ונמצא 

פטור סה)ולכן הערה  פט סימן משה  ואףכ..(דברות  פטור  הוא  דאורחיה הקורה , לתקן עמד אם אבל
לעיל שסובר  יוחנן רבי  שיטת כן  הודיעו , לא  קדרין)אם  כיון (בשני להזהירו לו היה שלא

להודיעו  לו היה ולא  לכתף  במשאו טרוד וה "נ בנפשו , ב)שטרוד סעיף שע "ט  סימן .(שו "ע
שינו,כא. לא  ששניהם  איירי כאן  וגם  בכה "ג. חייב  שהמזיק המשנה, בהקדמת כדאיתא 

אבל לאט  יותר  קצת הלך  שהראשון  או  בהראשון הגיע ולכן קצת  מיהר  האחרון  אלא
כדרכו. הולך נקרא שעדיין כי כב.באופן חייב, ברשות , לשלא הברשות הזיק אפילו ולכן 

פטור  בו  ושינה  אחר  ובא  המשנה  כל אמרינן לא לאשמעינן כג ..(נמוק "י)באדם  ואיצטריך 
לבעל והיה בפשתן דנר  היזיקא  וברי  נשרף  אש  בהריחו  שפשתן כיון  דתימא  מהו כי

יוזק  משלא  יזיק  שלא  ליזהר  לאדם  יש  יותר  כי ביותר , ליזהר  ולחייב)הנר  תוד"ה כג. ,(דף 
קמ"ל  הנר , בעל ליחייב .(תוי"ט )ולעולם 
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קמא המניח בבא ג פרק כו 

הרבּ ים  בּ ר ׁש וּ ת  מהלּ כין  ׁש היוּ  ׁש נים
ׁש היוּ  אוֹ  , ּמהל ואחד רץ אחד
זה, את זה והזּ יקוּ  רצים, ׁש ניהם

ּפ טוּ רין : ׁש ניהם

והזּ יק היּ חיד בּ רׁש וּ ת המבקּ ע
הרבּ ים בּ רׁש וּ ת הרבּ ים, בּ רׁש וּ ת
ה יּ חיד  בּ רׁש וּ ת  היּ חיד , בּ רׁש וּ ת  והזּ יק
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וכוּ '.ו  ּמהל ואחד רץ מתניתין אחד  ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
רץ  אחד  קתני, והכי  מחּס רא ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲחסוּ רי 
וימים  ׁש בּ תוֹ ת בּ רבי   ּמהל ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְואחד
בּ ׁש אר  רצים ׁש ניהם ׁש הי וּ  אוֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִט וֹ בים,
דּ ב רבי ּפ ט וּ רים. ׁש ניהם הנה, ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְימ וֹ ת
רץ  ׁש רץ מי  ט וֹ בים וימים ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַׁש בּ תוֹ ת

להכין  מצוה לדבר  ׁש הוֹ ל ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִבּ ר ׁש וּ ת,
הכי וּ מוּ ם טוֹ ב , וי וֹ ם ׁש בּ ת ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְלצרכי
כּ ׁש ניהם  הנה ימוֹ ת וּ ב ׁש אר  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָּפ ט וּ ר .
ׁש ניהם  מׁש נּ ים, וּ ׁש ניהם הוֹ איל ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָרצים,

בּ רׁש וּ ת צים:המבּק ע.זּפ ט וּ רים: והזּ יק ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌
אחרים:היּ חיד. היּ ח ׁש ל ׁש לּ וֹ :יד.בּ ר ׁש וּ ת ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌

ברע"ב.כד. כדאיתא  וה"ק מיחסרא  חסורי  הוא  למשנהלעילכה.המודגש  הקדמה  (מקו "ח

זהה) את זה  והזיקו ברשות שלא דשניהם יהושע, רב ואיתימא  דרבא מימרא  הובא
רש "י פטורים . איתא  וכאן  מח:)חייבים , ור "ל(דף  בלישניה דק  לא כאן שהתנא  מפרש

הרמ "ה אבל בזה. זה  שע"ח)הוזקו סימן בטור שהזיקו (הובא שם  שאמרו שמה כתב
איירי  כאן אבל כלל, סייעו  לא והניזק בידים מעשה עשה כשהמזיק  איירי חייבים

מעשה. עשו שניהם  כי  פטורים  ולכן יחד  פטור כו .שנתקלו  השמשות  בין  ובעיו"ט  בע"ש 
רץ. ברשות השמשות  בין  בע"ש  משנה הרץ  שבחול  שאע"פ לו הרץ, שנראה כתב (תוי"ט 

מקום מכל כי לשבת , בזה  עצמו  מכין היה שלא ידוע  אי אף פטור שרץ אופן בכל הרמב "ם שלפי

כתב רמ"ה  בשם  יוסף נימוקי אבל הוא . שבת  כבוד  זה וגם  פנוי כשהוא לשבת ליכנס  יוכל עי"ז

בחול ) כמו  חייב והוא  משנה  הוי רשות  לדבר שרץ ידוע אי אבל רץ, שבת  שלכבוד תולין .שבסתמא

 י י ח ר ו ק מ

קמא המניח בבא ג כז פרק

חיּ ב: אחר, היּ חיד בּ רׁש וּ ת והזּ יק

את  זה  ׁש חבלוּ  ּת ּמ ים ׁש ורים ׁש ני
נזק. חצי בּ ּמ וֹ תר מׁש לּ מים זה,
בּ ּמ וֹ תר מׁש לּ מים מוּ עדים, ׁש ניהם
מוּ עד, ואחד ּת ם אחד  ׁש לם. נזק
ׁש לם, נזק בּ ּמ וֹ תר מׁש לּ ם בּ ּת ם מוּ עד
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אחר. היּ חיד בּ רׁש וּ ת אחרים :וה זּ יק חיּ ב.ׁש ל ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌
ׁש כיחי ולא  ק ביד דּ ברׁש וּ תיּה  גּ ב ל ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְואף
אפלּ וּ  ל יּ וֹ ני, ליּה  הוה  דּ נימא  ׁש ם  ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַר בּ ים 

ח יּ ב: נזק.ח הכי חצי מה בּ ּמ וֹ תר ׁש מין ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌

וּ בא וֹ ת וֹ  זה , ׁש ל נזק וֹ  ל יוֹ תר  זה  ׁש ל ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶה זּ קוֹ 
החצי : את  יוֹ תר, ׁש ה זּ יק  מי  מ ׁש לּ ם  ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָמוֹ תר

בּ ּמ וֹ תר. מ ׁש לּ ם  בּ ּת ם  ה וּ א מ וּ עד אם כּ לוֹ מר  ְ◌ַ◌ִ◌
מ ּמ ה  יוֹ תר הּת ם  את  ּת ם:ה זּ יק  הזּ יקוֹ  ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌

אמינאכז. הוה ברה "ר  והזיק ברה "י מבקע אשמועינן דאי המקרים . לכל מצרכינן  בגמרא
ברה "ר  כשמבקע  אבל היזיקא , ושכיחי שם  מצויין שרבים  כיון טפי  ליזהר  ליה  דהוה  משום 
והזיק  ברה "ר  אשמעינן  ואי  מחייב . לא  אימא שם  מצויין  רבים שאין היחיד ברשות והזיק 
ברשות שעושה  ברה"י  מבקע  אבל חייב, עביד  קא  ברשות שלא שמשום  אמינא  הוה  ברה "י
דשלא משום והא  רבים  דשכיחי משום הא  הו"א  תרתי, הני אשמעינן  ואי מחייב . לא אימא 
קמ"ל. לא , אימא  רבים  שכיחי  ולא ברשות  שעושה  אחר  לרה"י שלו מרה "י אבל ברשות,

קתני  זו  אף זו לא  הנך, שכן שכל ונדע הא רק  לתני  תימא וכי  יוסף  נמוקי .(תוי"ט )ומסיים
נמוק "י .כח. בשם  המועדכט.תוי "ט  שכשהזיק  המשנה  על רש "י מלשון  מדייק הרא"ש 

הזיק  אם כגון המותר . אלא משלם אינו והמועד התם  שהזיק מה כל מנכין התם, מן יותר 
חייב אינו  שהתם אמרינן  ולא עשר . אלא משלם אינו  ארבעים הזיק והתם  חמשים  המועד
המותר  רק כאחת  לנגוח שהתחילו  שכיון  וטעמו שלשים. משלם  שמועד ונמצא  עשרים אלא
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הרבּ ים  בּ ר ׁש וּ ת  מהלּ כין  ׁש היוּ  ׁש נים
ׁש היוּ  אוֹ  , ּמהל ואחד רץ אחד
זה, את זה והזּ יקוּ  רצים, ׁש ניהם

ּפ טוּ רין : ׁש ניהם

והזּ יק היּ חיד בּ רׁש וּ ת המבקּ ע
הרבּ ים בּ רׁש וּ ת הרבּ ים, בּ רׁש וּ ת
ה יּ חיד  בּ רׁש וּ ת  היּ חיד , בּ רׁש וּ ת  והזּ יק
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וכוּ '.ו  ּמהל ואחד רץ מתניתין אחד  ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
רץ  אחד  קתני, והכי  מחּס רא ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲחסוּ רי 
וימים  ׁש בּ תוֹ ת בּ רבי   ּמהל ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְואחד
בּ ׁש אר  רצים ׁש ניהם ׁש הי וּ  אוֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִט וֹ בים,
דּ ב רבי ּפ ט וּ רים. ׁש ניהם הנה, ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְימ וֹ ת
רץ  ׁש רץ מי  ט וֹ בים וימים ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַׁש בּ תוֹ ת

להכין  מצוה לדבר  ׁש הוֹ ל ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִבּ ר ׁש וּ ת,
הכי וּ מוּ ם טוֹ ב , וי וֹ ם ׁש בּ ת ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְלצרכי
כּ ׁש ניהם  הנה ימוֹ ת וּ ב ׁש אר  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָּפ ט וּ ר .
ׁש ניהם  מׁש נּ ים, וּ ׁש ניהם הוֹ איל ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָרצים,

בּ רׁש וּ ת צים:המבּק ע.זּפ ט וּ רים: והזּ יק ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌
אחרים:היּ חיד. היּ ח ׁש ל ׁש לּ וֹ :יד.בּ ר ׁש וּ ת ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌

ברע"ב.כד. כדאיתא  וה"ק מיחסרא  חסורי  הוא  למשנהלעילכה.המודגש  הקדמה  (מקו "ח

זהה) את זה  והזיקו ברשות שלא דשניהם יהושע, רב ואיתימא  דרבא מימרא  הובא
רש "י פטורים . איתא  וכאן  מח:)חייבים , ור "ל(דף  בלישניה דק  לא כאן שהתנא  מפרש

הרמ "ה אבל בזה. זה  שע"ח)הוזקו סימן בטור שהזיקו (הובא שם  שאמרו שמה כתב
איירי  כאן אבל כלל, סייעו  לא והניזק בידים מעשה עשה כשהמזיק  איירי חייבים

מעשה. עשו שניהם  כי  פטורים  ולכן יחד  פטור כו .שנתקלו  השמשות  בין  ובעיו"ט  בע"ש 
רץ. ברשות השמשות  בין  בע"ש  משנה הרץ  שבחול  שאע"פ לו הרץ, שנראה כתב (תוי"ט 

מקום מכל כי לשבת , בזה  עצמו  מכין היה שלא ידוע  אי אף פטור שרץ אופן בכל הרמב "ם שלפי

כתב רמ"ה  בשם  יוסף נימוקי אבל הוא . שבת  כבוד  זה וגם  פנוי כשהוא לשבת ליכנס  יוכל עי"ז

בחול ) כמו  חייב והוא  משנה  הוי רשות  לדבר שרץ ידוע אי אבל רץ, שבת  שלכבוד תולין .שבסתמא

 י י ח ר ו ק מ

קמא המניח בבא ג כז פרק

חיּ ב: אחר, היּ חיד בּ רׁש וּ ת והזּ יק

את  זה  ׁש חבלוּ  ּת ּמ ים ׁש ורים ׁש ני
נזק. חצי בּ ּמ וֹ תר מׁש לּ מים זה,
בּ ּמ וֹ תר מׁש לּ מים מוּ עדים, ׁש ניהם
מוּ עד, ואחד ּת ם אחד  ׁש לם. נזק
ׁש לם, נזק בּ ּמ וֹ תר מׁש לּ ם בּ ּת ם מוּ עד
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אחר. היּ חיד בּ רׁש וּ ת אחרים :וה זּ יק חיּ ב.ׁש ל ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌
ׁש כיחי ולא  ק ביד דּ ברׁש וּ תיּה  גּ ב ל ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְואף
אפלּ וּ  ל יּ וֹ ני, ליּה  הוה  דּ נימא  ׁש ם  ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַר בּ ים 

ח יּ ב: נזק.ח הכי חצי מה בּ ּמ וֹ תר ׁש מין ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌

וּ בא וֹ ת וֹ  זה , ׁש ל נזק וֹ  ל יוֹ תר  זה  ׁש ל ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶה זּ קוֹ 
החצי : את  יוֹ תר, ׁש ה זּ יק  מי  מ ׁש לּ ם  ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָמוֹ תר

בּ ּמ וֹ תר. מ ׁש לּ ם  בּ ּת ם  ה וּ א מ וּ עד אם כּ לוֹ מר  ְ◌ַ◌ִ◌
מ ּמ ה  יוֹ תר הּת ם  את  ּת ם:ה זּ יק  הזּ יקוֹ  ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌

אמינאכז. הוה ברה "ר  והזיק ברה "י מבקע אשמועינן דאי המקרים . לכל מצרכינן  בגמרא
ברה "ר  כשמבקע  אבל היזיקא , ושכיחי שם  מצויין שרבים  כיון טפי  ליזהר  ליה  דהוה  משום 
והזיק  ברה "ר  אשמעינן  ואי  מחייב . לא  אימא שם  מצויין  רבים שאין היחיד ברשות והזיק 
ברשות שעושה  ברה"י  מבקע  אבל חייב, עביד  קא  ברשות שלא שמשום  אמינא  הוה  ברה "י
דשלא משום והא  רבים  דשכיחי משום הא  הו"א  תרתי, הני אשמעינן  ואי מחייב . לא אימא 
קמ"ל. לא , אימא  רבים  שכיחי  ולא ברשות  שעושה  אחר  לרה"י שלו מרה "י אבל ברשות,

קתני  זו  אף זו לא  הנך, שכן שכל ונדע הא רק  לתני  תימא וכי  יוסף  נמוקי .(תוי"ט )ומסיים
נמוק "י .כח. בשם  המועדכט.תוי "ט  שכשהזיק  המשנה  על רש "י מלשון  מדייק הרא"ש 

הזיק  אם כגון המותר . אלא משלם אינו והמועד התם  שהזיק מה כל מנכין התם, מן יותר 
חייב אינו  שהתם אמרינן  ולא עשר . אלא משלם אינו  ארבעים הזיק והתם  חמשים  המועד
המותר  רק כאחת  לנגוח שהתחילו  שכיון  וטעמו שלשים. משלם  שמועד ונמצא  עשרים אלא
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נזק. חצי  בּ ּמ וֹ תר מׁש לּ ם בּ ּמ וּ עד  ּת ם
בזה, זה ׁש חבלוּ  אנׁש ים ׁש ני וכן
אדם ׁש לם. נזק בּ ּמ וֹ תר מׁש לּ מים
בּ ּמ וֹ תר  מׁש לּ ם בּ אדם, וּ מוּ עד  בּ מוּ עד 
בּ אדם, ותם בּ תם אדם ׁש לם. נזק
ׁש לם, נזק בּ ּמ וֹ תר  מׁש לּ ם בּ תם אדם
נזק. חצי  בּ ּמ וֹ תר  מׁש לּ ם בּ אדם ּת ם
ׁש חבל  ּת ם אף א וֹ מר , עקיבא  רבּ י 

ׁש לם: נזק בּ ּמ וֹ תר  מׁש לּ ם בּ אדם,
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ׁש לם. נזק בּ ּמ וֹ תר מׁש לּ ם  בּ תם  דּ אדם אדם ְ◌ָ◌ָ◌

לעוֹ לם : חצימוּ ד בּ ּמ וֹ תר מׁש לּ ם בּ אדם ותם ָ◌ְ◌ָ◌
כא )דּ כתיב נזק. בּ ת (ׁש מוֹ ת אוֹ  י גּ ח  בּ ן אוֹ  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌

ׁש וֹ ר  כּ מ ׁש ּפ ט לוֹ , ישׂ ה הזּ ה כּ ּמ ׁש ּפ ט ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִיגּ ח

בּ ׁש וֹ ר  וֹ ר  מה בּ אדם, ׁש וֹ ר  מׁש ּפ ט   ּכ ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְבּ ׁש וֹ ר 

ׁש לם, נזק  מׁש לּ ם וּ מ וּ ד  נזק חצי  מ ׁש לּ ם ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָּת ם

וּ מוּ ד  נזק חצי  מ ׁש לּ ם ּת ם בּ אדם ׁש וֹ ר  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאף

ׁש לם: נזק ּת ם מ ׁש לּ ם אף א וֹ מר עקיבא  ר בּ י  ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌
ׁש לם. נזק בּ ּמ וֹ תר מׁש לּ ם  בּ אדם  דּ דרי ׁש ׁש חבל  ְ◌ָ◌ֵ◌

מ נּ יּה , קרא האי  דּ סליק לדינא הזּ ה, ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַכּ ּמ ׁש ּפ ט 

כּ ּמ ׁש ּפ ט  קרא , קאמר  והכי מירי . מ וּ ד  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִדּ ב ׁש וֹ ר 

ׁש לם, נזק ׁש ּמ ׁש לּ ם מוּ ד ׁש וֹ ר  ׁש ל  ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַהזּ ה

ואפלּ וּ  האדם  את ׁש נּ גח ׁש וֹ ר  לכל לוֹ  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵישׂ ה 

קיבא: כּ ר בּ י הלכה ואין ּת ם. ׁש וֹ ר  ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָהוּ א

כחבלה. והנ"י)נחשב הרא"ש שכתבו  כמו  כלום , חייב השני אין כאחת התחילו  לא  אם  אמנם (כי .
במשנתנו  דין  חידוש למצוא התקשו ולכן כן  סוברים  אינם שוורים )תוספות שני ד"ה  לג. .(דף

הרא"ש. כמש "כ המותר  כל שמשלם  בפנים ביארנו ולכן  רש"י , כלשון הוא הרע"ב לשון
הנ "לל . ותוספות רש"י  יחלוקו  בזה הקודמת )גם  כהיזק (הערה נחשב ההבדל רק  לרש"י כי .

המועד שהזיק  מה וכל כהיזק  נחשב התם  שהזיק  מה כל ולתוספות חצי . לשלם  צריך ומזה
ומזה ששים  הוא ההיזק  לרש "י  ארבעים , הזיק  והמועד מאה הזיק  התם  אם  כגון  כהיזק . נחשב
ארבעים  משלם  והמועד חמשים  משלם  התם  לתוספות אבל שלשים . דהיינו  חצי  התם  משלם 

עשרה. אלא התם שילם  שלא רבילא .נמצא מגופו . אלא  משלם  אינו מקום מכל עקיבאאבל
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מנה  ׁש וה  מאתים,ׁש וֹ ר  ׁש וה ׁש וֹ ר ׁש נּ גח 
את  נ וֹ טל כלוּ ם, יפה הנּ בלה ואין 
ׁש וֹ ר  ׁש נּ גח מאתים ׁש וה ׁש וֹ ר  הּׁשוֹ ר.
כלוּ ם, יפה  הנּ בלה ואין  מאתים, ׁש וה 

נאמר  זה  על מאיר, ר בּ י כא)אמר (שמות 
את וחצוּ  החי הּׁשוֹ ר את וּ מכרוּ 
הלכה, וכן  יהוּ דה, ר בּ י לוֹ  אמר  כּ סּפ וֹ .
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הלכה.ט דּ מנה וכן  הלכה כּ ן ודּ אי ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
זה  אין אבל  נזק. חצי דּ הינוּ  לוֹ  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵנוֹ תן
את  וּ מכר וּ  דּ קיּ מ ּת  בּ ּת וֹ רה, האמ וּ ר  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָׁש וֹ ר 
מאיר  דּ ר בּ י  וּ פלגּת א וגוֹ '. החי ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַהוֹ ר 
כּ גוֹ ן  נבלה, בּ ׁש בח  הוּ א יהוּ דה ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְור בּ י
כּ ל וּ ם, ׁש וה היתה לא מיתה ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש בּ ׁש ת
להאכילּה  ׁש וה והיא  ּכ אחר  ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְונתיּק רה
מאיר  ר בּ י לנּ כרי , למכר ּה  אוֹ  ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַל כּ לבים
ׁש קיל  ולא הוי, דּ נזּ ק נבלה ׁש בח  ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָסבר 
נזקוֹ , חצי  לוֹ  נוֹ תן אלּ א כּ לוּ ם מזּ יק ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָבּ ּה 
נאמר  זה ל  מאיר  ר בּ י דּ קאמר  ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְוהינוּ 
כּ סּפ וֹ , את וחצוּ  החי הוֹ ר  את ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָוּ מכר וּ 

נזקוֹ  חצי דּ מי לוֹ  ל ּת ן ׁש צּ רי ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר 
כּ לוּ ם  ל וֹ  מנכּ ה ואינוֹ  החי ׁש וֹ ר  ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִמדּ מי 
ור בּ י הנּ בלה. ׁש הׁש בּ יחה הבח ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַבּ ב וּ ר 
דּ מ זּ יק  נבלה ׁש בח  דּ חצי  סבר  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְיהוּ דה
חצי דּ מי  ל נּ זּ ק לׁש לּ ם מ זּ יק וּ כ ׁש בּ א ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָהוי,
ׁש הׁש בּ יחה  ׁש בח חצי ל וֹ  מנכּ ה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִנזקוֹ ,
המדה  ׁש ת ד מיתה מ ת ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַהנּ בלה
לר בּ י יהוּ דה ר בּ י דּ קאמר  והינוּ  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַבּ דּ ין,
ולא  החי הוֹ ר  את וּ מכר וּ  קיּ מ ּת  ֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵמאיר 
ׁש צּ רי יחצוּ ן, הּמ ת את וגם ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִקיּ מ ּת 
וׁש קל  הּמ ת, ׁש הׁש בּ יח הבח  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ֲ◌ַלחלק
יהוּ דה: כּ ר בּ י והלכה ּפ ל גּ א. מ זּ יק ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵלי ּה 

דכתיב במה  נחלקו לא)וחכמים  כב  לחכמים (שמות  כי לּ וֹ : ישׂ ה  ה זּ ה  כּ ּמ ׁש ּפ ט  י גּ ח  בת  א וֹ  יגּ ח  בן ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵא וֹ 
הזה  דרשינן אחר)לא  דבר על קאי  לדידהו הוא (כי  אם  ותלוי שור שנגח  שור כמשפט  ר"ל וכמשפט 

למעלה . בפרשה  המוזכר השור  שהוא  מועד שור כמשפט  ור"ל  הזה  דרשינן  ולר"ע מועד, או תם 
ישמעא לב. ורבי עקיבא  רבי  לשלם נחלקו המזיק ומחייבין השור לשום  צריכים  ב"ד אי ל

עקיבא  לרבי בו. שותפים  נעשים  והם  הניזק  לרשות  מעצמו עובר המזיק שור שחצי  או  חציו,
אתיא  משנתנו  הנזק. חצי מדמיה  משלם  ומזיק השור  שמין ישמעאל לרבי  לניזק, השור  הוחלט 

השור. את  נוטל תני ולכן  לניזק , השור שהוחלט  עקיבא  פ"ד)כרבי למ"א הקדמה ראה  .(להרחבה
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נזק. חצי  בּ ּמ וֹ תר מׁש לּ ם בּ ּמ וּ עד  ּת ם
בזה, זה ׁש חבלוּ  אנׁש ים ׁש ני וכן
אדם ׁש לם. נזק בּ ּמ וֹ תר מׁש לּ מים
בּ ּמ וֹ תר  מׁש לּ ם בּ אדם, וּ מוּ עד  בּ מוּ עד 
בּ אדם, ותם בּ תם אדם ׁש לם. נזק
ׁש לם, נזק בּ ּמ וֹ תר  מׁש לּ ם בּ תם אדם
נזק. חצי  בּ ּמ וֹ תר  מׁש לּ ם בּ אדם ּת ם
ׁש חבל  ּת ם אף א וֹ מר , עקיבא  רבּ י 

ׁש לם: נזק בּ ּמ וֹ תר  מׁש לּ ם בּ אדם,
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ׁש לם. נזק בּ ּמ וֹ תר מׁש לּ ם  בּ תם  דּ אדם אדם ְ◌ָ◌ָ◌

לעוֹ לם : חצימוּ ד בּ ּמ וֹ תר מׁש לּ ם בּ אדם ותם ָ◌ְ◌ָ◌
כא )דּ כתיב נזק. בּ ת (ׁש מוֹ ת אוֹ  י גּ ח  בּ ן אוֹ  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌

ׁש וֹ ר  כּ מ ׁש ּפ ט לוֹ , ישׂ ה הזּ ה כּ ּמ ׁש ּפ ט ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִיגּ ח

בּ ׁש וֹ ר  וֹ ר  מה בּ אדם, ׁש וֹ ר  מׁש ּפ ט   ּכ ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְבּ ׁש וֹ ר 

ׁש לם, נזק  מׁש לּ ם וּ מ וּ ד  נזק חצי  מ ׁש לּ ם ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָּת ם

וּ מוּ ד  נזק חצי  מ ׁש לּ ם ּת ם בּ אדם ׁש וֹ ר  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאף

ׁש לם: נזק ּת ם מ ׁש לּ ם אף א וֹ מר עקיבא  ר בּ י  ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌
ׁש לם. נזק בּ ּמ וֹ תר מׁש לּ ם  בּ אדם  דּ דרי ׁש ׁש חבל  ְ◌ָ◌ֵ◌

מ נּ יּה , קרא האי  דּ סליק לדינא הזּ ה, ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַכּ ּמ ׁש ּפ ט 

כּ ּמ ׁש ּפ ט  קרא , קאמר  והכי מירי . מ וּ ד  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִדּ ב ׁש וֹ ר 

ׁש לם, נזק ׁש ּמ ׁש לּ ם מוּ ד ׁש וֹ ר  ׁש ל  ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַהזּ ה

ואפלּ וּ  האדם  את ׁש נּ גח ׁש וֹ ר  לכל לוֹ  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵישׂ ה 

קיבא: כּ ר בּ י הלכה ואין ּת ם. ׁש וֹ ר  ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָהוּ א

כחבלה. והנ"י)נחשב הרא"ש שכתבו  כמו  כלום , חייב השני אין כאחת התחילו  לא  אם  אמנם (כי .
במשנתנו  דין  חידוש למצוא התקשו ולכן כן  סוברים  אינם שוורים )תוספות שני ד"ה  לג. .(דף

הרא"ש. כמש "כ המותר  כל שמשלם  בפנים ביארנו ולכן  רש"י , כלשון הוא הרע"ב לשון
הנ "לל . ותוספות רש"י  יחלוקו  בזה הקודמת )גם  כהיזק (הערה נחשב ההבדל רק  לרש"י כי .

המועד שהזיק  מה וכל כהיזק  נחשב התם  שהזיק  מה כל ולתוספות חצי . לשלם  צריך ומזה
ומזה ששים  הוא ההיזק  לרש "י  ארבעים , הזיק  והמועד מאה הזיק  התם  אם  כגון  כהיזק . נחשב
ארבעים  משלם  והמועד חמשים  משלם  התם  לתוספות אבל שלשים . דהיינו  חצי  התם  משלם 

עשרה. אלא התם שילם  שלא רבילא .נמצא מגופו . אלא  משלם  אינו מקום מכל עקיבאאבל
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מנה  ׁש וה  מאתים,ׁש וֹ ר  ׁש וה ׁש וֹ ר ׁש נּ גח 
את  נ וֹ טל כלוּ ם, יפה הנּ בלה ואין 
ׁש וֹ ר  ׁש נּ גח מאתים ׁש וה ׁש וֹ ר  הּׁשוֹ ר.
כלוּ ם, יפה  הנּ בלה ואין  מאתים, ׁש וה 

נאמר  זה  על מאיר, ר בּ י כא)אמר (שמות 
את וחצוּ  החי הּׁשוֹ ר את וּ מכרוּ 
הלכה, וכן  יהוּ דה, ר בּ י לוֹ  אמר  כּ סּפ וֹ .
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הלכה.ט דּ מנה וכן  הלכה כּ ן ודּ אי ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
זה  אין אבל  נזק. חצי דּ הינוּ  לוֹ  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵנוֹ תן
את  וּ מכר וּ  דּ קיּ מ ּת  בּ ּת וֹ רה, האמ וּ ר  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָׁש וֹ ר 
מאיר  דּ ר בּ י  וּ פלגּת א וגוֹ '. החי ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַהוֹ ר 
כּ גוֹ ן  נבלה, בּ ׁש בח  הוּ א יהוּ דה ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְור בּ י
כּ ל וּ ם, ׁש וה היתה לא מיתה ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש בּ ׁש ת
להאכילּה  ׁש וה והיא  ּכ אחר  ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְונתיּק רה
מאיר  ר בּ י לנּ כרי , למכר ּה  אוֹ  ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַל כּ לבים
ׁש קיל  ולא הוי, דּ נזּ ק נבלה ׁש בח  ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָסבר 
נזקוֹ , חצי  לוֹ  נוֹ תן אלּ א כּ לוּ ם מזּ יק ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָבּ ּה 
נאמר  זה ל  מאיר  ר בּ י דּ קאמר  ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְוהינוּ 
כּ סּפ וֹ , את וחצוּ  החי הוֹ ר  את ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָוּ מכר וּ 

נזקוֹ  חצי דּ מי לוֹ  ל ּת ן ׁש צּ רי ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר 
כּ לוּ ם  ל וֹ  מנכּ ה ואינוֹ  החי ׁש וֹ ר  ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִמדּ מי 
ור בּ י הנּ בלה. ׁש הׁש בּ יחה הבח ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַבּ ב וּ ר 
דּ מ זּ יק  נבלה ׁש בח  דּ חצי  סבר  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְיהוּ דה
חצי דּ מי  ל נּ זּ ק לׁש לּ ם מ זּ יק וּ כ ׁש בּ א ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָהוי,
ׁש הׁש בּ יחה  ׁש בח חצי ל וֹ  מנכּ ה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִנזקוֹ ,
המדה  ׁש ת ד מיתה מ ת ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַהנּ בלה
לר בּ י יהוּ דה ר בּ י דּ קאמר  והינוּ  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַבּ דּ ין,
ולא  החי הוֹ ר  את וּ מכר וּ  קיּ מ ּת  ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵמאיר  ◌ֹ
ׁש צּ רי יחצוּ ן, הּמ ת את וגם ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִקיּ מ ּת 
וׁש קל  הּמ ת, ׁש הׁש בּ יח הבח  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ֲ◌ַלחלק
יהוּ דה: כּ ר בּ י והלכה ּפ ל גּ א. מ זּ יק ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵלי ּה 

דכתיב במה  נחלקו לא)וחכמים  כב  לחכמים (שמות  כי לּ וֹ : ישׂ ה  ה זּ ה  כּ ּמ ׁש ּפ ט  י גּ ח  בת  א וֹ  יגּ ח  בן ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵא וֹ 
הזה  דרשינן אחר)לא  דבר על קאי  לדידהו הוא (כי  אם  ותלוי שור שנגח  שור כמשפט  ר"ל וכמשפט 

למעלה . בפרשה  המוזכר השור  שהוא  מועד שור כמשפט  ור"ל  הזה  דרשינן  ולר"ע מועד, או תם 
ישמעא לב. ורבי עקיבא  רבי  לשלם נחלקו המזיק ומחייבין השור לשום  צריכים  ב"ד אי ל

עקיבא  לרבי בו. שותפים  נעשים  והם  הניזק  לרשות  מעצמו עובר המזיק שור שחצי  או  חציו,
אתיא  משנתנו  הנזק. חצי מדמיה  משלם  ומזיק השור  שמין ישמעאל לרבי  לניזק, השור  הוחלט 

השור. את  נוטל תני ולכן  לניזק , השור שהוחלט  עקיבא  פ"ד)כרבי למ"א הקדמה ראה  .(להרחבה
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קמא המניח בבא ג פרק ל 

וחצוּ  החי הּׁשוֹ ר את  וּ מכרוּ  קיּ מּת 
קיּ מּת  ולא  כּ סּפ וֹ , את (שם )את  וגם 

ׁש וה ׁש וֹ ר זה ואיזה, יחצוּ ן, הּמ ת
מאתים, ׁש וה ׁש וֹ ר ׁש נּ גח מאתים
נ וֹ טל  ׁש זּ ה  זוּ ז, חמּׁשים יפה  והנּ בלה
חצי נ וֹ טל וזה ה ּמ ת , וחצי החי חצי 

ה ּמ ת : וחצי  החי

וּ פטוּ ר ׁש וֹ רוֹ  מעשׂ ה על חיּ ב יׁש 
מעשׂ ה  על ּפ טוּ ר  עצמוֹ , מעשׂ ה על
עצמוֹ . מעשׂ ה על וחיּ ב ׁש וֹ רוֹ 

י
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שלאלג . לומר  בא הפסוק  אלא הנבלה . דמי  שחולקין  הכתוב כוונת שאין  סובר  מאיר  ורבי 
החי  חצי אין  אם וכן שנגרם, הנזק  מחצי  יותר  שוה חציו  אם  אף החי  את  וחצו תימא 
המת ואת ואמר  התורה הוסיף לזה  החי , חצי אלא  נוטל אינו מקום מכל  ההפסד  חצי שוה
המיתה ידי  על שנפסד ההפסד כלומר , בחי, מחצין  מיתה שפיחתו פחת  - קאמר  והכי  יחצון ,

לחציים)מחצין  שוה(מחלקין ששור  כגון שוים שהם  היכא ולכן  החי. מן המחצה וגובה  ,
את וחצו החי השור  את ומכרו  מקיימין  כלום יפה  הנבלה  ואין  מאתים  שוה שור  נגח  מאתים 
הפחת חצי החי  משור  גובה שווי, לו יש  שהנבילה היכא  או  שוים  שאינם היכא אבל כספו,

החי מחצי  פחות זה אם  בין  החי מחצי  יותר  זה  אם בין המיתה משום לד..(פנ"י)שפחתו
אית נבילה , חצי נוטל וזה נבילה חצי נוטל  שזה  ר "ל יחצון  המת  את  וגם יהודה שלרבי 
חצי  כי ביניהם , חולקין בדין העמדה  שעת עד מיתה משעת הנבלה  שהשביח ששבח  ליה

למזיק  שייך  ממועד,.הנבילה חמור תם  נמצא א "כ  כי ביניהם חולקין אין נפחת  אם לדידיה  גם (אמנם 

לגמרי הוא דידיה  והפסד  בנבלה מטפל הניזק לד :)שבמועד דף שדורש)(גמרא מאיר  לרבי  אבל .
מיתה  שפחתו לפחת  הקודמת)הפסוק  הערה  בנבילה(עיין חלק יש  שלמזיק  ללמד קרא  לו אין

לניזק שייך  השבח  כל .(פנ"י)ולכן 
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חיּ ב. ׁש בּ יּ ׁש , וה וּ א  ּפ טוּ ר , ׁש בּ יּ ׁש , ׁש וֹ ר וֹ 
את  וה ּפ יל עבדּ וֹ , עין  את  ׁש ּס ּמ א  ׁש וֹ ר וֹ 
עין את  ׁש ּס ּמ א  והוּ א  ּפ טוּ ר, ׁש נּ וֹ ,
ׁש וֹ רוֹ  חיּ ב. ׁש נּ וֹ , את  והּפ יל עבדּ וֹ ,
ׁש חבל  והוּ א  חיּ ב, וא ּמ וֹ , בּ אביו ׁש חבל
את  ׁש הדליק ׁש וֹ ר וֹ  ּפ טוּ ר. וא ּמ וֹ , בּ אביו
ׁש הדליק  והוּ א  חיּ ב, בּ ׁש בּ ת , הגּ די ׁש 
ׁש הוּ א מּפ ני ּפ טוּ ר, בּ ׁש בּ ת , הגּ די ׁש  את 

בּ נפ ׁש וֹ : מתחיּ ב 
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ּפ ט וּ ר.י  ׁש בּ יּ ׁש  איׁש ׁש וֹ רוֹ  דּ כתיב  ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌
נּמ י, אי בּ מיתוֹ . ׁש וֹ ר  ולא ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַבּ מיתוֹ ,
בּ כ וּ נה, כּ ׁש ּמ ב יּ ׁש  אלּ א חיּ ב  המב יּ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵאין

הוּ א: לב יּ ׁש  מכוּ ן לאו ׁש ּס ּמ א וׁש וֹ ר  ׁש וֹ ר וֹ  ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
ּפ ט וּ ר. עבדּ וֹ  עין  י וֹ צא את הבד  ואין ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌

יד וֹ : ל  ח וֹ רין עין בּ ן את ׁש ּס ּמ א  והוּ א  ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌

חיּ ב. כא )ׁש נּ אמר עבדּ וֹ  לחפׁש י(ׁש מוֹ ת ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌
וּ בא ּמ וֹ י ׁש לּ חנּ וּ : בּ אביו  ׁש חבל  ׁש וֹ ר וֹ  ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌

נזק:חיּ ב. בּ אביו בּ תׁש ל וּ מי ׁש חבל  והוּ א  ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌
ּפ ט וּ ר.וּ ב  אדם א ּמ וֹ  ׁש אין הּת ׁש ל וּ מין. מן ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

וּ מׁש לּ ם: הגּ די ׁש מת את ׁש הדליק ׁש וֹ רוֹ  ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
חיּ ב. הוּ א:בּ ׁש בּ ת דּ מׁש נּ ה נזק. חצי  ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌◌ֶ◌

טעם .לה. עוד שם ועיין הקדמהלו .רע"ב, פ "ז לקמן  ראה  מיניה, בדרבה ליה שקם 
נקטלז.למ"ב. ולא לחול, שבת בין חילוק  ואין  הוא . דמשונה כיון דקרן תולדה שהוא

בשוגג  שור  מה דשור  דומיא  שאדם  ולאשמועינן בשבת איירי שהאדם  משום אלא  שבת
חייב שאינו  ואף  מיניה בדרבה ליה קם  מחמת מתשלומין פטור  ואעפ"כ  בשוגג אדם  אף 

הוא שוגג  שהרי  הקרובה)מיתה  הערה  ועיין נמוק"י. בשם  פטור לח..(תוי"ט  שוגג  עשה ואפילו 
מיתה עליו  חייבים  שבמזיד איסור  והעושה למזיד, שוגג בין חילוק  שאין חזקיה דבי  כדתנא

התשלומין. מן  פטור  בשוגג עשאו אם  אף

 י י ח ר ו ק מ

לט



קמא המניח בבא ג פרק ל 

וחצוּ  החי הּׁשוֹ ר את  וּ מכרוּ  קיּ מּת 
קיּ מּת  ולא  כּ סּפ וֹ , את (שם )את  וגם 

ׁש וה ׁש וֹ ר זה ואיזה, יחצוּ ן, הּמ ת
מאתים, ׁש וה ׁש וֹ ר ׁש נּ גח מאתים
נ וֹ טל  ׁש זּ ה  זוּ ז, חמּׁשים יפה  והנּ בלה
חצי נ וֹ טל וזה ה ּמ ת , וחצי החי חצי 

ה ּמ ת : וחצי  החי

וּ פטוּ ר ׁש וֹ רוֹ  מעשׂ ה על חיּ ב יׁש 
מעשׂ ה  על ּפ טוּ ר  עצמוֹ , מעשׂ ה על
עצמוֹ . מעשׂ ה על וחיּ ב ׁש וֹ רוֹ 

י
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          לד 

      
    

     

שלאלג . לומר  בא הפסוק  אלא הנבלה . דמי  שחולקין  הכתוב כוונת שאין  סובר  מאיר  ורבי 
החי  חצי אין  אם וכן שנגרם, הנזק  מחצי  יותר  שוה חציו  אם  אף החי  את  וחצו תימא 
המת ואת ואמר  התורה הוסיף לזה  החי , חצי אלא  נוטל אינו מקום מכל  ההפסד  חצי שוה
המיתה ידי  על שנפסד ההפסד כלומר , בחי, מחצין  מיתה שפיחתו פחת  - קאמר  והכי  יחצון ,

לחציים)מחצין  שוה(מחלקין ששור  כגון שוים שהם  היכא ולכן  החי. מן המחצה וגובה  ,
את וחצו החי השור  את ומכרו  מקיימין  כלום יפה  הנבלה  ואין  מאתים  שוה שור  נגח  מאתים 
הפחת חצי החי  משור  גובה שווי, לו יש  שהנבילה היכא  או  שוים  שאינם היכא אבל כספו,

החי מחצי  פחות זה אם  בין  החי מחצי  יותר  זה  אם בין המיתה משום לד..(פנ"י)שפחתו
אית נבילה , חצי נוטל וזה נבילה חצי נוטל  שזה  ר "ל יחצון  המת  את  וגם יהודה שלרבי 
חצי  כי ביניהם , חולקין בדין העמדה  שעת עד מיתה משעת הנבלה  שהשביח ששבח  ליה

למזיק  שייך  ממועד,.הנבילה חמור תם  נמצא א "כ  כי ביניהם חולקין אין נפחת  אם לדידיה  גם (אמנם 

לגמרי הוא דידיה  והפסד  בנבלה מטפל הניזק לד :)שבמועד דף שדורש)(גמרא מאיר  לרבי  אבל .
מיתה  שפחתו לפחת  הקודמת)הפסוק  הערה  בנבילה(עיין חלק יש  שלמזיק  ללמד קרא  לו אין

לניזק שייך  השבח  כל .(פנ"י)ולכן 

 י י ח ר ו ק מ

קמא המניח בבא ג לאפרק

חיּ ב. ׁש בּ יּ ׁש , וה וּ א  ּפ טוּ ר , ׁש בּ יּ ׁש , ׁש וֹ ר וֹ 
את  וה ּפ יל עבדּ וֹ , עין  את  ׁש ּס ּמ א  ׁש וֹ ר וֹ 
עין את  ׁש ּס ּמ א  והוּ א  ּפ טוּ ר, ׁש נּ וֹ ,
ׁש וֹ רוֹ  חיּ ב. ׁש נּ וֹ , את  והּפ יל עבדּ וֹ ,
ׁש חבל  והוּ א  חיּ ב, וא ּמ וֹ , בּ אביו ׁש חבל
את  ׁש הדליק ׁש וֹ ר וֹ  ּפ טוּ ר. וא ּמ וֹ , בּ אביו
ׁש הדליק  והוּ א  חיּ ב, בּ ׁש בּ ת , הגּ די ׁש 
ׁש הוּ א מּפ ני ּפ טוּ ר, בּ ׁש בּ ת , הגּ די ׁש  את 

בּ נפ ׁש וֹ : מתחיּ ב 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ּפ ט וּ ר.י  ׁש בּ יּ ׁש  איׁש ׁש וֹ רוֹ  דּ כתיב  ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌
נּמ י, אי בּ מיתוֹ . ׁש וֹ ר  ולא ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַבּ מיתוֹ ,
בּ כ וּ נה, כּ ׁש ּמ ב יּ ׁש  אלּ א חיּ ב  המב יּ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵאין

הוּ א: לב יּ ׁש  מכוּ ן לאו ׁש ּס ּמ א וׁש וֹ ר  ׁש וֹ ר וֹ  ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
ּפ ט וּ ר. עבדּ וֹ  עין  י וֹ צא את הבד  ואין ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌

יד וֹ : ל  ח וֹ רין עין בּ ן את ׁש ּס ּמ א  והוּ א  ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌

חיּ ב. כא )ׁש נּ אמר עבדּ וֹ  לחפׁש י(ׁש מוֹ ת ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌
וּ בא ּמ וֹ י ׁש לּ חנּ וּ : בּ אביו  ׁש חבל  ׁש וֹ ר וֹ  ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌

נזק:חיּ ב. בּ אביו בּ תׁש ל וּ מי ׁש חבל  והוּ א  ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌
ּפ ט וּ ר.וּ ב  אדם א ּמ וֹ  ׁש אין הּת ׁש ל וּ מין. מן ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

וּ מׁש לּ ם: הגּ די ׁש מת את ׁש הדליק ׁש וֹ רוֹ  ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
חיּ ב. הוּ א:בּ ׁש בּ ת דּ מׁש נּ ה נזק. חצי  ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌◌ֶ◌

טעם .לה. עוד שם ועיין הקדמהלו .רע"ב, פ "ז לקמן  ראה  מיניה, בדרבה ליה שקם 
נקטלז.למ"ב. ולא לחול, שבת בין חילוק  ואין  הוא . דמשונה כיון דקרן תולדה שהוא

בשוגג  שור  מה דשור  דומיא  שאדם  ולאשמועינן בשבת איירי שהאדם  משום אלא  שבת
חייב שאינו  ואף  מיניה בדרבה ליה קם  מחמת מתשלומין פטור  ואעפ"כ  בשוגג אדם  אף 

הוא שוגג  שהרי  הקרובה)מיתה  הערה  ועיין נמוק"י. בשם  פטור לח..(תוי"ט  שוגג  עשה ואפילו 
מיתה עליו  חייבים  שבמזיד איסור  והעושה למזיד, שוגג בין חילוק  שאין חזקיה דבי  כדתנא

התשלומין. מן  פטור  בשוגג עשאו אם  אף

 י י ח ר ו ק מ

לז



קמא המניח בבא ג פרק לב

אחר, ׁש וֹ ר  אחר ר וֹ דף ׁש היה ׁש וֹ ר 
א וֹ מר  וזה ה זּ יק,  ׁש וֹ ר א וֹ מר  זה והזּ ק,
ה ּמ וֹ ציא לקה , בסלע  א לּ א  כי, לא 
ׁש נים היוּ  הראיה. עליו מחברוֹ 
 ׁש וֹ ר א וֹ מר  זה אחד , אחר רוֹ דפים
ׁש ניהם  הזּ יק, ׁש וֹ ר א וֹ מר  וזה הזּ יק,
איׁש  ׁש ל ׁש ניהן היוּ  אם ּפ טוּ רין.
גּ דוֹ ל  אחד  היה  חיּ בין . ׁש ניהן  אחד,
הזּ יק, גּ דוֹ ל א וֹ מר ה נּ זּ ק קטן , ואחד
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

לקה.יא בּ ּס לע בּ סלע היה  ּמתחכ ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌
אחד.ולקה: אחר ר וֹ דפין  ׁש נים ׁש ניהי וּ  ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

אחר  ר וֹ דפים אדם בּ ני ׁש ני  ׁש ל ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְׁש ורים
אחד: אדם ׁש ל  ּפ טוּ רים.ׁש וֹ ר  ׁש ניהם ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
לי ּה : מ דּ ח וּ  חיּ בים.דּ תרויהוּ  ׁש ניהם ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

ׁש ניהם  כּ גוֹ ן למתניתין מפר ׁש  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַבּ גּ מרא

מ גּ וּ פוֹ . אלּ א מׁש לּ ם הּת ם ׁש אין ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַּת ּמ ין,
הנּ זּ ק  מׁש ּת לּ ם קּמ ן לתרויהוּ  איתנהוּ  ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְוכי 
ליתנהוּ  אבל  ׁש ניהם, מ בּ ין נזקוֹ  ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲחצי 
איתי זיל  לי ּה  אמר  מצי ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְלתרויהוּ 
:ל ואׁש לּ ם אזּ ק ּת וֹ רא דּ האי  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְראיה

הזּ יק. נזק:גּ דוֹ ל חצי ׁש וה בּ ג וּ פוֹ  וי ׁש  ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

בטענתלט. גם בא  לפעמים  ברי, טענת  לכאורה משמע המזיק  שאמר  כי לא שהלשון אף
בכתובות  שמוכח  כמו היה, כן לא שמא  קאמר  והכי  מ"ו )שמא  מתניתין (פ"א מהך ושמעינן  .

אחריו, רודף היה  שהרי  הזיקו זה ששור  לדבר  רגלים  דיש היכא דאפילו  חדא תרתי.
שמעינן, ועוד הראיה. עליו  מחברו  המוציא מ "מ  שמא, אומר  ומזיק ברי  אומר  ניזק  ואפילו

פטור  ומ"מ הנזק  גרם שורו  המזיק  לדברי  אף שהרי פטור . בניזקין הובאשגרמא (נמוק"י

לניזק מ..בתוי"ט ) לומר  המזיק  יכול נאבד, או מת שהשני כגון בפנינו, אחד רק  אם אבל
לך. ואשלם המזיק  הוא זה  ששור  ראיה הבא

 י י ח ר ו ק מ

קמא המניח בבא ג לג פרק

קטן אלּ א כי, לא אוֹ מר והּמ זּ יק
ה נּ זּ ק  מוּ עד, ואחד  ּת ם אחד  הזּ יק.

הזּ י מוּ עד  לאא וֹ מר , א וֹ מר והּמ זּ יק ק, 
מחברוֹ  ה ּמ וֹ ציא  ה זּ יק, תם א לּ א  כי,
אחד  ׁש נים, הנּ זּ וֹ קין  היוּ  הראיה. עליו
ׁש נים, והּמ זּ יקים קטן, ואחד גּ דוֹ ל
א וֹ מר, ה נּ זּ ק קטן , ואחד גּ דוֹ ל אחד
את וקטן הגּ דוֹ ל את הזּ יק גּ דוֹ ל
קטן א לּ א  כי, לא  א וֹ מר  וּ מזּ יק הקּ טן ,
אחד  ה קּ טן . את  וגדוֹ ל ה גּ דוֹ ל את 
מוּ עד  א וֹ מר , ה נּ זּ ק מוּ עד, ואחד  ּת ם
הקּ טן, את ותם הגּ דוֹ ל את הזּ יק
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הזּ יק. חציקטן  וּ מוֹ תר  ּת ּק ח , הּק טן וּ דמי ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌
ּת פסיד : הגּ דוֹ ל.נזק את הזּ יק ואף קטן  ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

לא  מר בּ ה, גּ ד וֹ ל ׁש ל  נזקוֹ  ׁש חצי ּפ י  ֹ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ל 
קטן  ׁש ל נזקוֹ  וחצי  ׁש לּ י , קטן אלּ א ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִּת ּק ח
הּמ וֹ ציא  הנ וכל הגּ ד וֹ ל. מן קח  ֶּׁש ל◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌
בּ מתניתין, דּ תנינן הראיה ליו ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵמחבר וֹ 

ואפלּ וּ  כּ לוּ ם, ל וֹ  אין ראיה הביא לא ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ִאם
ל וֹ , אין לוֹ  ׁש הוֹ דה קטן ואפלּ וּ  ּת ם, ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְדּ מי

ו  ח ּט ין חבר וֹ  את לוֹ ׁש הּט וֹ ן הוֹ דה ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ואי שׂ ערים. מ דּ מי אף ּפ טוּ ר  ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ִבּ שׂ ערים
הּמ זּ יק, ל וֹ  הוֹ דה מה ׁש ע וּ ר  הנּ זּ ק ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָּת פס

מ נּ יּה : מ ּפ קינן ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹלא

השורמא. שיוחלט  עקיבא כרבי  קי"ל שהרי וקשה רש"י, לשון וכן  תקח , הקטן ודמי  הרע "ב  לשון 
עיי"ש) מ "ט, לעיל  משנה  תקח(וכסתם  והקטן כתב הנמוק "י ואכן בדמים . לסלקו  יכול  אין .(תוי"ט)וא "כ 
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אחר, ׁש וֹ ר  אחר ר וֹ דף ׁש היה ׁש וֹ ר 
א וֹ מר  וזה ה זּ יק,  ׁש וֹ ר א וֹ מר  זה והזּ ק,
ה ּמ וֹ ציא לקה , בסלע  א לּ א  כי, לא 
ׁש נים היוּ  הראיה. עליו מחברוֹ 
 ׁש וֹ ר א וֹ מר  זה אחד , אחר רוֹ דפים
ׁש ניהם  הזּ יק, ׁש וֹ ר א וֹ מר  וזה הזּ יק,
איׁש  ׁש ל ׁש ניהן היוּ  אם ּפ טוּ רין.
גּ דוֹ ל  אחד  היה  חיּ בין . ׁש ניהן  אחד,
הזּ יק, גּ דוֹ ל א וֹ מר ה נּ זּ ק קטן , ואחד
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לקה.יא בּ ּס לע בּ סלע היה  ּמתחכ ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌
אחד.ולקה: אחר ר וֹ דפין  ׁש נים ׁש ניהי וּ  ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

אחר  ר וֹ דפים אדם בּ ני ׁש ני  ׁש ל ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְׁש ורים
אחד: אדם ׁש ל  ּפ טוּ רים.ׁש וֹ ר  ׁש ניהם ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
לי ּה : מ דּ ח וּ  חיּ בים.דּ תרויהוּ  ׁש ניהם ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

ׁש ניהם  כּ גוֹ ן למתניתין מפר ׁש  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַבּ גּ מרא

מ גּ וּ פוֹ . אלּ א מׁש לּ ם הּת ם ׁש אין ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַּת ּמ ין,
הנּ זּ ק  מׁש ּת לּ ם קּמ ן לתרויהוּ  איתנהוּ  ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְוכי 
ליתנהוּ  אבל  ׁש ניהם, מ בּ ין נזקוֹ  ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲחצי 
איתי זיל  לי ּה  אמר  מצי ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְלתרויהוּ 
:ל ואׁש לּ ם אזּ ק ּת וֹ רא דּ האי  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְראיה

הזּ יק. נזק:גּ דוֹ ל חצי ׁש וה בּ ג וּ פוֹ  וי ׁש  ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

בטענתלט. גם בא  לפעמים  ברי, טענת  לכאורה משמע המזיק  שאמר  כי לא שהלשון אף
בכתובות  שמוכח  כמו היה, כן לא שמא  קאמר  והכי  מ"ו )שמא  מתניתין (פ"א מהך ושמעינן  .

אחריו, רודף היה  שהרי  הזיקו זה ששור  לדבר  רגלים  דיש היכא דאפילו  חדא תרתי.
שמעינן, ועוד הראיה. עליו  מחברו  המוציא מ "מ  שמא, אומר  ומזיק ברי  אומר  ניזק  ואפילו

פטור  ומ"מ הנזק  גרם שורו  המזיק  לדברי  אף שהרי פטור . בניזקין הובאשגרמא (נמוק"י

לניזק מ..בתוי"ט ) לומר  המזיק  יכול נאבד, או מת שהשני כגון בפנינו, אחד רק  אם אבל
לך. ואשלם המזיק  הוא זה  ששור  ראיה הבא
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קטן אלּ א כי, לא אוֹ מר והּמ זּ יק
ה נּ זּ ק  מוּ עד, ואחד  ּת ם אחד  הזּ יק.

הזּ י מוּ עד  לאא וֹ מר , א וֹ מר והּמ זּ יק ק, 
מחברוֹ  ה ּמ וֹ ציא  ה זּ יק, תם א לּ א  כי,
אחד  ׁש נים, הנּ זּ וֹ קין  היוּ  הראיה. עליו
ׁש נים, והּמ זּ יקים קטן, ואחד גּ דוֹ ל
א וֹ מר, ה נּ זּ ק קטן , ואחד גּ דוֹ ל אחד
את וקטן הגּ דוֹ ל את הזּ יק גּ דוֹ ל
קטן א לּ א  כי, לא  א וֹ מר  וּ מזּ יק הקּ טן ,
אחד  ה קּ טן . את  וגדוֹ ל ה גּ דוֹ ל את 
מוּ עד  א וֹ מר , ה נּ זּ ק מוּ עד, ואחד  ּת ם
הקּ טן, את ותם הגּ דוֹ ל את הזּ יק
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הזּ יק. חציקטן  וּ מוֹ תר  ּת ּק ח , הּק טן וּ דמי ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌
ּת פסיד : הגּ דוֹ ל.נזק את הזּ יק ואף קטן  ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

לא  מר בּ ה, גּ ד וֹ ל ׁש ל  נזקוֹ  ׁש חצי ּפ י  ֹ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ל 
קטן  ׁש ל נזקוֹ  וחצי  ׁש לּ י , קטן אלּ א ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִּת ּק ח
הּמ וֹ ציא  הנ וכל הגּ ד וֹ ל. מן קח  ֶּׁש ל◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌
בּ מתניתין, דּ תנינן הראיה ליו ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵמחבר וֹ 

ואפלּ וּ  כּ לוּ ם, ל וֹ  אין ראיה הביא לא ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ִאם
ל וֹ , אין לוֹ  ׁש הוֹ דה קטן ואפלּ וּ  ּת ם, ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְדּ מי

ו  ח ּט ין חבר וֹ  את לוֹ ׁש הּט וֹ ן הוֹ דה ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ואי שׂ ערים. מ דּ מי אף ּפ טוּ ר  ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ִבּ שׂ ערים
הּמ זּ יק, ל וֹ  הוֹ דה מה ׁש ע וּ ר  הנּ זּ ק ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָּת פס

מ נּ יּה : מ ּפ קינן ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹלא

השורמא. שיוחלט  עקיבא כרבי  קי"ל שהרי וקשה רש"י, לשון וכן  תקח , הקטן ודמי  הרע "ב  לשון 
עיי"ש) מ "ט, לעיל  משנה  תקח(וכסתם  והקטן כתב הנמוק "י ואכן בדמים . לסלקו  יכול  אין .(תוי"ט)וא "כ 
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את  תם א לּ א  כי, לא  א וֹ מר  והּמ זּ יק
הּמ וֹ ציא הקּ טן, את וּ מוּ עד הגּ דוֹ ל

הראיה: עליו מחברוֹ 

ׁש ורים  וחמּׁשה אר בּ עה  ׁש נּ גח ׁש וֹ ר 
לאחרוֹ ן יׁש לּ ם זה, אחר זה
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וה' ד' שנגח שור  ד פרק
א  משנה

השור הוחלט  השור  יוש
עקיבא ורבי  ישמעאל  רבי  לג .)נחלקו  ד) יוש הא שהזיק בת

או  עצמו . בשור קני לו ואי דמי משל והמזיק  די בבית  השור
בו. שות ונעשה לניזק השור  הוחלט שהזיק  שמיד השור, יוחלט 

השור . יוש ישמעאל לרבי  השור, הוחלט עקיבא לרבי

 ג שמא או באחריותו , חייב לבד  הוא הא השור את ניזק  תפס 
באחריותו חייב המזיק

ממנו ליפרע מהלוה   חפ שתפס  כמלוה  הוא הרי ישמעאל לרבי
בו שות שהוא כיו עקיבא לרבי אבל  כולו. על שומר ונעשה 
ולפעמי שומרו  זה שלפעמי שותפי של חפ כמו זה הרי

שניה על האחריות  לעול אבל  שומרו בתוי"ט)זה הובא .(רא"ש
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וחמ ּׁשה.א אר בּ עה ׁש נּ גח וּ בכ לּ ם ׁש וֹ ר ְ◌◌ָ◌
מגּ וּ פוֹ : דּ מ ׁש ּת לּ ם ּת ם חציי ׁש לּ ם.היה ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ִ◌

מוֹ קי בּ גּ מרא ּת חלּ ה. לאחר וֹ ן ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶנזק
ל וֹ ר  נזּ ק ׁש ּת פסוֹ  כּ גוֹ ן ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלמתניתין

ליו  ונשׂ ה מּמ נּ וּ  לגבּ וֹ ת ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהּמ זּ יק
והזּ יק, ידוֹ  מ ּת חת וּ כׁש יּ צא שׂ כר . ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵׁש וֹ מר 
 לפיכ בּ נזקיו, ח יּ ב  הראׁש וֹ ן ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַהנּ זּ ק
מׁש לם: נזקוֹ  חצי  מ ׁש ּת לּ ם ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָהאחר וֹ ן

לאא. א"נ  מועד. נעשה  לא ולכן שוים  בסירוגין לא וגם כסדרם זה אחר  זה נגח  שלא כגון 
לנגיחה  נגיחה  בין  בב "ד בו .(תוי"ט )התרו 
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מוֹ תר, בּ וֹ  יׁש  ואם ׁש בּ הם.
בּ וֹ  יׁש  ואם לׁש לּ פניו. יחזיר
והאחרוֹ ן פניו. לׁש לּ פני יחזיר  מוֹ תר ,
מאיר. רבּ י דּ ברי נשׂ כּ ר, אחרוֹ ן
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ל ׁש לּ פניו. יחזיר מוֹ תר בּ וֹ  י ׁש  הכיואם  ָ◌ִ◌
בּ נזקיו, מ וֹ תר  בּ וֹ  י ׁש  אם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָקאמר ,
ׁש ל  נזקוֹ  ׁש חצי  כּ ג וֹ ן לׁש לּ פניו. ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַיחזיר 
האחר וֹ ן  נזק וחצי  מנה, היה ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָהראׁש וֹ ן
מאתים. ׁש וה והוֹ ר  חמ ים, ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָהיה
ׁש ל  ׁש וֹ ר וֹ  זה ׁש וֹ ר  כּ ׁש נּ גח ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִמּת ח לּ ה
היה  מנה, נזקוֹ  ׁש חצי הראׁש וֹ ן ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַהנּ זּ ק
מנה. ולבּ לים מנה, זה בּ ׁש וֹ ר  ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַל נּ זּ ק

אין  יד וֹ , ּת חת ונגח  הנּ זּ ק ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש ּת פסוֹ 
בּ וֹ , להם ׁש היה מנה להפסיד ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַל בּ לים
אלּ א  ליהן ׁש מירתוֹ  היתה לא ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 
והיה  לני  וּ כׁש הזּ יק ׁש ּת פסוֹ . הנּ זּ ק ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַל 
הראׁש וֹ ן  הנּ זּ ק אבּ ד חמ ים, נזקוֹ  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲחצי 
לזה  ונוֹ תן חמים ׁש לּ וֹ  הּמ נה ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִמן
ח וֹ זר  הּמ נה ד  והּמ וֹ תר  הני, ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַהנּ זּ ק
ׁש לּ הם: הּמ נה נוֹ טלים והבּ לים ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְל וֹ .

ולכן ב. ישמעאל כרבי  ס "ל  מאיר  ורבי  נזקו  בו  לגבות כדי  השור  לקח  ניזק  שכל איירי כי 
היזקו  חצי  לניזק  לשלם חייב כרחו ועל  כולו  על  שומר  נעשה כשתופסו ניזק השור כל (אם 

זה) את 200שוה שוה  השור  אם  כגון לו . אין  בין  זה  בשווי  בשור  חלק לו יש  אם  בין  ,
לו  ואין ב 150 רק  הוזק הוא  אם  אף  ,100 לשלם רביעי ניזק חייב  ב 200 הוזק אחרון וניזק 

.75 אלא זה  שלשים ג .בשור  לו לשלם שלישי ניזק נתחייב  זוז בששים רביעי ניזק כשהוזק 
20 אלא  לשלם  חייב  רביעי ניזק  ואין  זוז  40 אלא  אינו חמישי ניזק של  שהיזיקו כיון זוז .

זוז. 10 בידו  שנשאר  נמצא  תשלומיזוז , מקבל האחרון שרק נמצא  אז שוות  היו  ההיזקות כל (אם 

נזקו  תשלומי שבין ההבדל  מכיסו  לשלם השלפניו  צריך משלפניו , גדול יותר הוא אחרון היזק ואם  נזקו ,

עליו  אחריותו  כל השור כל על  שומר שהוא כיון כי לקבל. צריך שהאחרון נזקו  לתשלומי מקבל שהוא 

מחמתו ) מחלקם  להפסיד שלפניו  הניזקין על .ואין

 י י ח ר ו ק מ

מ



קמא המניח בבא ג פרק לד

את  תם א לּ א  כי, לא  א וֹ מר  והּמ זּ יק
הּמ וֹ ציא הקּ טן, את וּ מוּ עד הגּ דוֹ ל

הראיה: עליו מחברוֹ 

ׁש ורים  וחמּׁשה אר בּ עה  ׁש נּ גח ׁש וֹ ר 
לאחרוֹ ן יׁש לּ ם זה, אחר זה
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וה' ד' שנגח שור  ד פרק
א  משנה

השור הוחלט  השור  יוש
עקיבא ורבי  ישמעאל  רבי  לג .)נחלקו  ד) יוש הא שהזיק בת

או  עצמו . בשור קני לו ואי דמי משל והמזיק  די בבית  השור
בו. שות ונעשה לניזק השור  הוחלט שהזיק  שמיד השור, יוחלט 

השור . יוש ישמעאל לרבי  השור, הוחלט עקיבא לרבי

 ג שמא או באחריותו , חייב לבד  הוא הא השור את ניזק  תפס 
באחריותו חייב המזיק

ממנו ליפרע מהלוה   חפ שתפס  כמלוה  הוא הרי ישמעאל לרבי
בו שות שהוא כיו עקיבא לרבי אבל  כולו. על שומר ונעשה 
ולפעמי שומרו  זה שלפעמי שותפי של חפ כמו זה הרי

שניה על האחריות  לעול אבל  שומרו בתוי"ט)זה הובא .(רא"ש
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וחמ ּׁשה.א אר בּ עה ׁש נּ גח וּ בכ לּ ם ׁש וֹ ר ְ◌◌ָ◌
מגּ וּ פוֹ : דּ מ ׁש ּת לּ ם ּת ם חציי ׁש לּ ם.היה ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ִ◌

מוֹ קי בּ גּ מרא ּת חלּ ה. לאחר וֹ ן ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶנזק
ל וֹ ר  נזּ ק ׁש ּת פסוֹ  כּ גוֹ ן ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלמתניתין

ליו  ונשׂ ה מּמ נּ וּ  לגבּ וֹ ת ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהּמ זּ יק
והזּ יק, ידוֹ  מ ּת חת וּ כׁש יּ צא שׂ כר . ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵׁש וֹ מר 
 לפיכ בּ נזקיו, ח יּ ב  הראׁש וֹ ן ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַהנּ זּ ק
מׁש לם: נזקוֹ  חצי  מ ׁש ּת לּ ם ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָהאחר וֹ ן

לאא. א"נ  מועד. נעשה  לא ולכן שוים  בסירוגין לא וגם כסדרם זה אחר  זה נגח  שלא כגון 
לנגיחה  נגיחה  בין  בב "ד בו .(תוי"ט )התרו 
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מוֹ תר, בּ וֹ  יׁש  ואם ׁש בּ הם.
בּ וֹ  יׁש  ואם לׁש לּ פניו. יחזיר
והאחרוֹ ן פניו. לׁש לּ פני יחזיר  מוֹ תר ,
מאיר. רבּ י דּ ברי נשׂ כּ ר, אחרוֹ ן
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ל ׁש לּ פניו. יחזיר מוֹ תר בּ וֹ  י ׁש  הכיואם  ָ◌ִ◌
בּ נזקיו, מ וֹ תר  בּ וֹ  י ׁש  אם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָקאמר ,
ׁש ל  נזקוֹ  ׁש חצי  כּ ג וֹ ן לׁש לּ פניו. ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַיחזיר 
האחר וֹ ן  נזק וחצי  מנה, היה ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָהראׁש וֹ ן
מאתים. ׁש וה והוֹ ר  חמ ים, ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָהיה
ׁש ל  ׁש וֹ ר וֹ  זה ׁש וֹ ר  כּ ׁש נּ גח ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִמּת ח לּ ה
היה  מנה, נזקוֹ  ׁש חצי הראׁש וֹ ן ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַהנּ זּ ק
מנה. ולבּ לים מנה, זה בּ ׁש וֹ ר  ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַל נּ זּ ק

אין  יד וֹ , ּת חת ונגח  הנּ זּ ק ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש ּת פסוֹ 
בּ וֹ , להם ׁש היה מנה להפסיד ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַל בּ לים
אלּ א  ליהן ׁש מירתוֹ  היתה לא ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 
והיה  לני  וּ כׁש הזּ יק ׁש ּת פסוֹ . הנּ זּ ק ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַל 
הראׁש וֹ ן  הנּ זּ ק אבּ ד חמ ים, נזקוֹ  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲחצי 
לזה  ונוֹ תן חמים ׁש לּ וֹ  הּמ נה ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִמן
ח וֹ זר  הּמ נה ד  והּמ וֹ תר  הני, ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַהנּ זּ ק
ׁש לּ הם: הּמ נה נוֹ טלים והבּ לים ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְל וֹ .

ולכן ב. ישמעאל כרבי  ס "ל  מאיר  ורבי  נזקו  בו  לגבות כדי  השור  לקח  ניזק  שכל איירי כי 
היזקו  חצי  לניזק  לשלם חייב כרחו ועל  כולו  על  שומר  נעשה כשתופסו ניזק השור כל (אם 

זה) את 200שוה שוה  השור  אם  כגון לו . אין  בין  זה  בשווי  בשור  חלק לו יש  אם  בין  ,
לו  ואין ב 150 רק  הוזק הוא  אם  אף  ,100 לשלם רביעי ניזק חייב  ב 200 הוזק אחרון וניזק 

.75 אלא זה  שלשים ג .בשור  לו לשלם שלישי ניזק נתחייב  זוז בששים רביעי ניזק כשהוזק 
20 אלא  לשלם  חייב  רביעי ניזק  ואין  זוז  40 אלא  אינו חמישי ניזק של  שהיזיקו כיון זוז .

זוז. 10 בידו  שנשאר  נמצא  תשלומיזוז , מקבל האחרון שרק נמצא  אז שוות  היו  ההיזקות כל (אם 

נזקו  תשלומי שבין ההבדל  מכיסו  לשלם השלפניו  צריך משלפניו , גדול יותר הוא אחרון היזק ואם  נזקו ,

עליו  אחריותו  כל השור כל על  שומר שהוא כיון כי לקבל. צריך שהאחרון נזקו  לתשלומי מקבל שהוא 

מחמתו ) מחלקם  להפסיד שלפניו  הניזקין על .ואין
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וה ' ד' שנגח  קמא שור בבא ד פרק לו 

מאתים  ׁש וה  ׁש וֹ ר א וֹ מר, ׁש מע וֹ ן  רבּ י 
הנּ בלה  ואין  מאתים, ׁש וה ׁש וֹ ר  ׁש נּ גח
נ וֹ טל  וזה  מנה  נ וֹ טל זה כלוּ ם, יפה
ׁש וה אחר ׁש וֹ ר ונגח חזר מנה.
וׁש לּ פניו, מנה , נ וֹ טל האחרוֹ ן  מאתים,
חמּׁשים  נ וֹ טל וזה  זוּ ז חמּׁשים נ וֹ טל זה
מאתים, ׁש וה אחר  ׁש וֹ ר  ונגח חזר  זוּ ז.
חמּׁשים  וׁש לּ פניו, מנה , נ וֹ טל האחר וֹ ן 

זהב: דּ ינר הרא ׁש וֹ נים, וּ ׁש נים זוּ ז,
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וכוּ '. א וֹ מר ׁש מעוֹ ן  ׁש מע וֹ ן רבּ י  ר בּ י ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌
בּ וֹ ר  והנּ זּ ק הבּ לים נינהוּ  ׁש ּת פי ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌◌ַ◌ָסבר 
כּ יצד , בּ נזקיו. מתחיּ בים וּ ׁש ניהם ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהּמ זּ יק,

וכוּ ': ׁש נּ גח  מאתים ׁש וה ו ׁש לּ פניו.ׁש וֹ ר  ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌
זוּ ז, חמ ים נוֹ טל ראׁש וֹ ן. נזּ ק ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶזהוּ 
ראׁש וֹ ן  לנזּ ק דּ יׁש  זוּ ז. חמים ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהבּ לים
ּת ׁש לוּ מי חצי מ ׁש לּ ם  ּהלכ החצי, ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַבּ וֹ 

מאתים.נזקוֹ : ׁש וה ׁש וֹ ר  ונגח חזר ִ◌ְ◌

מ החצי מנה נוֹ טל  מה האחר וֹ ן כּ ל  ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌
אוֹ תוֹ  ונמצא מׁש ּת לּ ם. דּ מגּ וּ פוֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶהוּ א,
מ ׁש לּ ם  ׁש לּ וֹ , החצי ׁש היה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶׁש לּ פניו

האחר וֹ ן: ׁש נּ וֹ טל  מנה חצי  וּ ׁש נים מחלקוֹ  ֵ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌
ׁש היה ׁש וֹ נים.הרא  והבּ לים ראׁש וֹ ן נזּ ק ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

כּ ל  מׁש לּ מין ,רבי אחד  לכל  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָלהם
נזקוֹ : ׁש ל רביית זהב.אחד  דּ ינר  ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌

כּ סף: ׁש ל  דּ ינרים וחמה שׂ רים ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש הם

המזיק ד. תפסו  אם  ואף  בו  שותפים שניהם ונמצא השור , הוחלט  סובר  שמעון רבי  כי 
מקבל האחרון  תמיד ולכן  המשנה , בהקדמת  שנתבאר  וכמו  שניהם  על שמירתו אחריות 
בו. שותפים כולם כי שבשור , חלקם  לפי  בהתשלום משתתפים  האחרים וכל  היזקו  כל
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מוּ עד  ואינ וֹ  למינ וֹ  מ וּ עד ׁש ה וּ א ׁש וֹ ר
מוּ עד  ואינוֹ  לאדם מוּ עד מינוֹ , ל ׁש אינוֹ 
מוּ עד ואינוֹ  לקטנּ ים מוּ עד לבהמה,
מׁש לּ ם ל וֹ  מוּ עד ׁש ה וּ א את לגד וֹ לים,
מׁש לּ ם לוֹ  מוּ עד ׁש אינ וֹ  ואת ׁש לם, נזק 
הרי יהוּ דה, רבּ י לפני אמרוּ  נזק. חצי
לחל. מוּ עד  ואינ וֹ  ל ׁש בּ ת וֹ ת  מוּ עד  ׁש היה

נזק מׁש לּ ם לּׁשבּ ת וֹ ת  להם, ׁש לם,אמר 
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לקט נּ ים.ב רבּ י ל גלים:מ וּ עד  לפני  אמרוּ  ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
מ ּמ נּ וּ :יהוּ דה. ּת למידיו  לׁש בּ תוֹ ת .ׁש אלוּ  מוּ עד ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌

ליו. זחה ודּת וֹ  מ ּמ לאכה בּ טל  ׁש ה וּ א ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִמ ּפ ני

בּ מלבּ וּ ׁש ים  אדם בּ ני  ׁש ר וֹ אה לפי  נּמ י  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִאי
נכרים  בּ יניו חׁש וּ בים ׁש בּ ת, ׁש ל  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָנאים

מכּ ירם: לחל.ואינוֹ  מוּ עד דּ ינוֹ :ואינ וֹ  מה ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌

אינוה. סתמא אחד למין שמועד שור  קאמר  והכי  ויו, בלי מועד  אינו שגרסינן פפא רב דעת  כן
וה "ק בויו, מועד ואינו גרסינן זביד לרב  אבל  כו '. משלם  לו מועד  שהוא ואת  אחר , למין מועד 
עובר אחר  שכשמין וראינו שבדקנו היינו מינו, לשאינו מועד  ואינו למינו  מועד  שהוא שור

כו '. משלם  לו מועד  שהוא  את  אז נוגחו, אינו  פפאלפניו כרב  פוסקים  ראשונים  ועוד  ונמוק "י  (הרי "ף 

שהגמרא כוותיה , הש"ס  לז.)מדסוגיית  וגמל(דף חמור שור נגח  פפא  לדרב  איתא  לומר תמצא  אם  אומרת 

כוותיה ) הלכתא  מינה  שמע פפא  כרב לומר תמצא  אם  מדקאמר  לכל. מועד  קטניםו..נעשה  פירש  רע"ב 
כדי אלא  כן, הדין אין אדם שבבני לאפוקי באו  לא  אבל  פירש "י , וכן פרים, וגדולים  עגלים
ואמרו פירשו לכן גסה, בהמה  וגדולים  דקה בהמה ר "ל  בהמה  של  שקטנים  לומר נטעה שלא 
לגדולים מועד  אינו לקטנים  שהמועד  אדם  בבני ה "ה  אבל  עגלים, היינו בהמה  של  שקטנים 

לקטנים  מועד  אינו לתמותוז..(תוי "ט )ולגדולים  חוזר  ימים שלשה  נגח שלא מועד  יהודה  לרבי
מ"ד ) סתר(פ "ב האם נגח לא החול  ימי וכל  בשבת בנגח  הדין איך  תלמידיו שאלוהו ולכן ,

להן מועד  נעשה  ואינו השבתות  ראיית  בתוי "ט )בזה הובא  ברע "ב.ח..(נמוק "י  הטעמים שני
הבגדים. שינוי מחמת  שהוא  מירושלמי הביאו ותוספות מלאכה  ביטול משום  כתב  רש "י
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מאתים  ׁש וה  ׁש וֹ ר א וֹ מר, ׁש מע וֹ ן  רבּ י 
הנּ בלה  ואין  מאתים, ׁש וה ׁש וֹ ר  ׁש נּ גח
נ וֹ טל  וזה  מנה  נ וֹ טל זה כלוּ ם, יפה
ׁש וה אחר ׁש וֹ ר ונגח חזר מנה.
וׁש לּ פניו, מנה , נ וֹ טל האחרוֹ ן  מאתים,
חמּׁשים  נ וֹ טל וזה  זוּ ז חמּׁשים נ וֹ טל זה
מאתים, ׁש וה אחר  ׁש וֹ ר  ונגח חזר  זוּ ז.
חמּׁשים  וׁש לּ פניו, מנה , נ וֹ טל האחר וֹ ן 

זהב: דּ ינר הרא ׁש וֹ נים, וּ ׁש נים זוּ ז,
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וכוּ '. א וֹ מר ׁש מעוֹ ן  ׁש מע וֹ ן רבּ י  ר בּ י ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌
בּ וֹ ר  והנּ זּ ק הבּ לים נינהוּ  ׁש ּת פי ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌◌ַ◌ָסבר 
כּ יצד , בּ נזקיו. מתחיּ בים וּ ׁש ניהם ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהּמ זּ יק,

וכוּ ': ׁש נּ גח  מאתים ׁש וה ו ׁש לּ פניו.ׁש וֹ ר  ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌
זוּ ז, חמ ים נוֹ טל ראׁש וֹ ן. נזּ ק ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶזהוּ 
ראׁש וֹ ן  לנזּ ק דּ יׁש  זוּ ז. חמים ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהבּ לים
ּת ׁש לוּ מי חצי מ ׁש לּ ם  ּהלכ החצי, ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַבּ וֹ 

מאתים.נזקוֹ : ׁש וה ׁש וֹ ר  ונגח חזר ִ◌ְ◌

מ החצי מנה נוֹ טל  מה האחר וֹ ן כּ ל  ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌
אוֹ תוֹ  ונמצא מׁש ּת לּ ם. דּ מגּ וּ פוֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶהוּ א,
מ ׁש לּ ם  ׁש לּ וֹ , החצי ׁש היה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶׁש לּ פניו

האחר וֹ ן: ׁש נּ וֹ טל  מנה חצי  וּ ׁש נים מחלקוֹ  ֵ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌
ׁש היה ׁש וֹ נים.הרא  והבּ לים ראׁש וֹ ן נזּ ק ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

כּ ל  מׁש לּ מין ,רבי אחד  לכל  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָלהם
נזקוֹ : ׁש ל רביית זהב.אחד  דּ ינר  ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌

כּ סף: ׁש ל  דּ ינרים וחמה שׂ רים ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש הם

המזיק ד. תפסו  אם  ואף  בו  שותפים שניהם ונמצא השור , הוחלט  סובר  שמעון רבי  כי 
מקבל האחרון  תמיד ולכן  המשנה , בהקדמת  שנתבאר  וכמו  שניהם  על שמירתו אחריות 
בו. שותפים כולם כי שבשור , חלקם  לפי  בהתשלום משתתפים  האחרים וכל  היזקו  כל

 י י ח ר ו ק מ
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מוּ עד  ואינ וֹ  למינ וֹ  מ וּ עד ׁש ה וּ א ׁש וֹ ר
מוּ עד  ואינוֹ  לאדם מוּ עד מינוֹ , ל ׁש אינוֹ 
מוּ עד ואינוֹ  לקטנּ ים מוּ עד לבהמה,
מׁש לּ ם ל וֹ  מוּ עד ׁש ה וּ א את לגד וֹ לים,
מׁש לּ ם לוֹ  מוּ עד ׁש אינ וֹ  ואת ׁש לם, נזק 
הרי יהוּ דה, רבּ י לפני אמרוּ  נזק. חצי
לחל. מוּ עד  ואינ וֹ  ל ׁש בּ ת וֹ ת  מוּ עד  ׁש היה

נזק מׁש לּ ם לּׁשבּ ת וֹ ת  להם, ׁש לם,אמר 
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לקט נּ ים.ב רבּ י ל גלים:מ וּ עד  לפני  אמרוּ  ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
מ ּמ נּ וּ :יהוּ דה. ּת למידיו  לׁש בּ תוֹ ת .ׁש אלוּ  מוּ עד ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌

ליו. זחה ודּת וֹ  מ ּמ לאכה בּ טל  ׁש ה וּ א ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִמ ּפ ני

בּ מלבּ וּ ׁש ים  אדם בּ ני  ׁש ר וֹ אה לפי  נּמ י  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִאי
נכרים  בּ יניו חׁש וּ בים ׁש בּ ת, ׁש ל  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָנאים

מכּ ירם: לחל.ואינוֹ  מוּ עד דּ ינוֹ :ואינ וֹ  מה ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌

אינוה. סתמא אחד למין שמועד שור  קאמר  והכי  ויו, בלי מועד  אינו שגרסינן פפא רב דעת  כן
וה "ק בויו, מועד ואינו גרסינן זביד לרב  אבל  כו '. משלם  לו מועד  שהוא ואת  אחר , למין מועד 
עובר אחר  שכשמין וראינו שבדקנו היינו מינו, לשאינו מועד  ואינו למינו  מועד  שהוא שור

כו '. משלם  לו מועד  שהוא  את  אז נוגחו, אינו  פפאלפניו כרב  פוסקים  ראשונים  ועוד  ונמוק "י  (הרי "ף 

שהגמרא כוותיה , הש"ס  לז.)מדסוגיית  וגמל(דף חמור שור נגח  פפא  לדרב  איתא  לומר תמצא  אם  אומרת 

כוותיה ) הלכתא  מינה  שמע פפא  כרב לומר תמצא  אם  מדקאמר  לכל. מועד  קטניםו..נעשה  פירש  רע"ב 
כדי אלא  כן, הדין אין אדם שבבני לאפוקי באו  לא  אבל  פירש "י , וכן פרים, וגדולים  עגלים
ואמרו פירשו לכן גסה, בהמה  וגדולים  דקה בהמה ר "ל  בהמה  של  שקטנים  לומר נטעה שלא 
לגדולים מועד  אינו לקטנים  שהמועד  אדם  בבני ה "ה  אבל  עגלים, היינו בהמה  של  שקטנים 

לקטנים  מועד  אינו לתמותוז..(תוי "ט )ולגדולים  חוזר  ימים שלשה  נגח שלא מועד  יהודה  לרבי
מ"ד ) סתר(פ "ב האם נגח לא החול  ימי וכל  בשבת בנגח  הדין איך  תלמידיו שאלוהו ולכן ,

להן מועד  נעשה  ואינו השבתות  ראיית  בתוי "ט )בזה הובא  ברע "ב.ח..(נמוק "י  הטעמים שני
הבגדים. שינוי מחמת  שהוא  מירושלמי הביאו ותוספות מלאכה  ביטול משום  כתב  רש "י
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ה וּ א  אימתי  נזק. חצי  מ ׁש לּ ם  החל לימ וֹ ת 
ׁש בּ ת וֹ ת : ימי  ׁש לׁש ה בּ וֹ  מּׁשיּ חזר  תם.

ׁש ל ׁש וֹ ר ׁש נּ גח ישׂ ראל ׁש ל ׁש וֹ ר
ׁש ל  לׁש וֹ ר ׁש נּ גח הקדּ ׁש  וׁש ל הקדּ ׁש ,

ׁש נּ אמר ּפ טוּ ר , כא )ישׂ ראל, ׁש וֹ ר (שמות 
ׁש ל  ׁש וֹ ר הקדּ ׁש . ׁש ל ׁש וֹ ר  ולא  רעה וּ ,
ּפ טוּ ר. נכרי , ׁש ל לׁש וֹ ר ׁש נּ גח י שׂ ראל
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ׁש בּ תוֹ ת. ימי  ׁש לׁש ה בּ וֹ  לאחר מּׁשיּ חזר ְ◌ַ◌ַ◌

ׁש ורים  לפניו הביר וּ  ל ׁש בּ תוֹ ת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶׁש הוּ ד

ואם  לתּמ וּ תוֹ , חזר נגח, ולא ׁש בּ תוֹ ת  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ְבּ ׁש לׁש 

נזק: חצי א לּ א  מׁש לּ ם  אינוֹ  ונגח ׁש וֹ ר גחזר  ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

ּפ טוּ ר. נכרי ׁש ל ׁש וֹ ר  ׁש נּ גח י שׂ ראל דּ כתיב ׁש ל ִ◌ְ◌ִ◌

ג) גּ וֹ ים,(חב ּק וּ ק  ויּ ּת ר  ראה ארץ וימדד  מד  ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌

ׁש א  כּ יון נח, בּ ני ׁש נּ צטוּ וּ  מצוֹ ת  ׁש בע  ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָראה 

לישׂ ראל . ממ וֹ נן והּת יר  מד  אוֹ תן, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִקיּ מ וּ 

לג)ואוֹ מר  ּפ ארן,(דּ ברים מהר  הוֹ פי ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌

והּת ירן. כּ וֹ כבים ע וֹ בדי ׁש ל ממ וֹ נן ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִגּ לּ ה

את  והחזיר  ׁש ּס בּ ב  מ ה ּפ ארן, ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵמהר 

קבּ ל וּ ה: ולא כּ וֹ כבים הע וֹ בדי  ל ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַהּת וֹ רה

לעילט. לשיטתו יהודה מ"ד )רבי  ליגח(פ"ב שרגיל ימים בשלשה נגח לא  אם לתמותו  שחוזר 
ולפי  כך. כל חזרה  צריך לא  לשבתות אלא מועד שאינו כיון  שכאן  תימא  שלא  וקמ "ל בהם ,
חזרה הוי  לא  נגח  ולא  החול בימות  ממלאכה שבת שאפילו  קמ"ל מלאכה ביטול  של הטעם

משיחזור ) תוד"ה לז. כתב.(דף התוי"ט  נגח, ולא  שבתות  בשלש שוורים לפניו  שהעבירו  הרע "ב (מש"כ

פשוט  נראה אבל אנשים. לפניו  להעביר צריך בגדים שינוי של לטעם אבל מלאכה ביטול של לטעם  רק שזה

שוורים נוגח הלבוש שינוי שמחמת  הירושלמי מפרש הפנים )שהרע "ב  במראה  הוא צריך (וכן זה לטעם גם ולכן ,

כן) משמע  לא  לשונו  אבל אדם, בני גם  לפניו  להעביר שצריך התוי"ט  כוונת  ואולי שוורים, לפניו  .להעביר
איׁש י. ׁש וֹ ר  י גּ ף  הּמ תוכי את  וגם  כּ ס ּפ וֹ  את וחצוּ  החי הוֹ ר  את וּ מכר וּ  ומת ר הוּ  ׁש וֹ ר  את  ְ◌ִ◌ִ◌ִֹ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌

אם  בין ולכן הקדש , הוא והשני הדיוט הוא מהם  אחד אם המזיק  של רעהו  הניזק  ואין ◌ֱ◌ֶיחצוּ ן :
בתם  קרא  דהך  ואע"ג  פטור . הדיוט , של נגח  הקדש  שור  אם  בין הקדש של נגח  הדיוט  שור 

נזק  חצי חייב היה שתם באופן אלא שלם  נזק  חייב  אינו מועד בתוי"ט )כתיב, הובא .(נמוק"י
לח.)הגמרא יא. היה (דף הניזק  גוי  בין המזיק  גוי בין  דוקא רעהו  שאם כמו מקשה ליפטר 

 י י ח ר ו ק מ

וה ' ד' שנגח  קמא שור בבא ד לט פרק

נכר  י שׂ ראל,וׁש ל ׁש ל לׁש וֹ ר  ׁש נּ גח י  
ׁש לם: נזק מׁש לּ ם מוּ עד  בּ ין  ּת ם בּ ין 

חר ׁש , ׁש ל ׁש וֹ ר  ׁש נּ גח ּפ קּ ח ׁש ל ׁש וֹ ר 
ׁש וֹ טה  חר ׁש , וׁש ל חיּ ב . וקטן , ׁש וֹ טה 
ּפ טוּ ר. ּפ קּ ח, ׁש ל ׁש וֹ ר ׁש נּ גח וקטן ,
ׁש נּ גח, וקטן  ׁש וֹ טה  חרׁש , ׁש ל ׁש וֹ ר 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש לד ׁש וֹ ר ׁש נּ גח  וקטן ׁש וֹ טה חרׁש  ו ׁש ל
ּפ ט וּ ר . אּפ וֹ טרוֹ ּפ וֹ סּפ ּק ח ממידין ׁש אין ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌

הוּ א , דּ מּט לטלי מגּ וּ פוֹ , לג בּ וֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלתם 

ק ּמ א  בּ פרק  יד]ואמרינן כּ סף[דּ ף  ׁש וה ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌
לנכסים  אלּ א  נזקקים  דּ ין  בּ ית ׁש אין ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְמלּמ ד

וא וֹ קימנא  אחריוּ ת , להן בּ יתמי:ׁש יּ ׁש  ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

קודמת)בהקדש  הערה של(עיין ממונם  הפקיר  שהקב"ה ילפינן שמקרא  מסיקה  והגמרא  .
דכתיב משום  אי  ו )הגוים  ג, מצות(חבקוק  הז' מקיימין שאין  שראה והיינו  גוים , ויתר  ראה

מדכתיב או  לישראל , ממונם והתיר  עמד  ב)ולכן  לג, שביקש(דברים  מלמד  פארן , מהר  הופיע 
הש "ס  מפרשי נחלקו  לישראל. ממונם הופיע  שכן וכיון רצו, ולא  התורה לקבל מהאומות

קצתם לדעת הסוגיא. במסקנת ואחרונים  ועוד )ראשונים  שבין (נמוק "י מרעהו  ילפינן  הדין  מן
שאם  קנסם  שהתורה אלא  פטור , ישראל שור  ידי על  שהוזק גוי  בין  ישראל שור  שהזיק גוי 

פרץ רבינו  ולדעת שלם . נזק  חייבים הזיקו  המהר"ם)הם  פירוש לפי עמד ד"ה תוספות  לא(וכן 
הזיקם  אם  פטור  שישראל ומה חייבים , שהזיקו  הם הדין מן ולכן מרעהו נכרי ממעטין
משמע הרע"ב מדברי  ממונם . לנו  והופיע  קנסם שהתורה  קנס  מחמת  אלא  הדין  מן  אינו
כלל הביא ולא לישראל ממונם  שויתר  משום הוא שהטעם  רק ביאר  ולכן זה  כפירוש שסובר 
רעהו  שלמסקנא  כנמוק "י  סובר  שהוא  משום היינו  בזה, עליו  שתמה והתוי "ט דרעהו . קרא 

דוקא. והטעם יב.הוא  ממטלטלי . לגבות אפוטרופוס  להם  מעמידין אין ושוטה  חרש וה "ה
כדלעיל שהוא  ורע "ב  רש "י  פירשו  מנכסיהם גובין  מ"ג)שאין  תוספות(פ"א  אבל אין, (ד"ה

משתעבדי מעמידין) לא  דיתמי  דמטלטלי ומשום האב  בחיי בהזיק  איירי שם כי  זה, על תמהו
כאן  שייך אינו וזה חוב המסכת.יג ..(תוי"ט )לבעל הקדמת עיין בבעליו. והועד  כדכתיב 

 י י ח ר ו ק מ

מי



וה ' ד' שנגח  קמא שור בבא ד פרק לח

ה וּ א  אימתי  נזק. חצי  מ ׁש לּ ם  החל לימ וֹ ת 
ׁש בּ ת וֹ ת : ימי  ׁש לׁש ה בּ וֹ  מּׁשיּ חזר  תם.

ׁש ל ׁש וֹ ר ׁש נּ גח ישׂ ראל ׁש ל ׁש וֹ ר
ׁש ל  לׁש וֹ ר ׁש נּ גח הקדּ ׁש  וׁש ל הקדּ ׁש ,

ׁש נּ אמר ּפ טוּ ר , כא )ישׂ ראל, ׁש וֹ ר (שמות 
ׁש ל  ׁש וֹ ר הקדּ ׁש . ׁש ל ׁש וֹ ר  ולא  רעה וּ ,
ּפ טוּ ר. נכרי , ׁש ל לׁש וֹ ר ׁש נּ גח י שׂ ראל
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש בּ תוֹ ת. ימי  ׁש לׁש ה בּ וֹ  לאחר מּׁשיּ חזר ְ◌ַ◌ַ◌

ׁש ורים  לפניו הביר וּ  ל ׁש בּ תוֹ ת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶׁש הוּ ד

ואם  לתּמ וּ תוֹ , חזר נגח, ולא ׁש בּ תוֹ ת  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ְבּ ׁש לׁש 

נזק: חצי א לּ א  מׁש לּ ם  אינוֹ  ונגח ׁש וֹ ר גחזר  ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

ּפ טוּ ר. נכרי ׁש ל ׁש וֹ ר  ׁש נּ גח י שׂ ראל דּ כתיב ׁש ל ִ◌ְ◌ִ◌

ג) גּ וֹ ים,(חב ּק וּ ק  ויּ ּת ר  ראה ארץ וימדד  מד  ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌

ׁש א  כּ יון נח, בּ ני ׁש נּ צטוּ וּ  מצוֹ ת  ׁש בע  ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָראה 

לישׂ ראל . ממ וֹ נן והּת יר  מד  אוֹ תן, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִקיּ מ וּ 

לג)ואוֹ מר  ּפ ארן,(דּ ברים מהר  הוֹ פי ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌

והּת ירן. כּ וֹ כבים ע וֹ בדי ׁש ל ממ וֹ נן ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִגּ לּ ה

את  והחזיר  ׁש ּס בּ ב  מ ה ּפ ארן, ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵמהר 

קבּ ל וּ ה: ולא כּ וֹ כבים הע וֹ בדי  ל ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַהּת וֹ רה

לעילט. לשיטתו יהודה מ"ד )רבי  ליגח(פ"ב שרגיל ימים בשלשה נגח לא  אם לתמותו  שחוזר 
ולפי  כך. כל חזרה  צריך לא  לשבתות אלא מועד שאינו כיון  שכאן  תימא  שלא  וקמ "ל בהם ,
חזרה הוי  לא  נגח  ולא  החול בימות  ממלאכה שבת שאפילו  קמ"ל מלאכה ביטול  של הטעם

משיחזור ) תוד"ה לז. כתב.(דף התוי"ט  נגח, ולא  שבתות  בשלש שוורים לפניו  שהעבירו  הרע "ב (מש"כ

פשוט  נראה אבל אנשים. לפניו  להעביר צריך בגדים שינוי של לטעם אבל מלאכה ביטול של לטעם  רק שזה

שוורים נוגח הלבוש שינוי שמחמת  הירושלמי מפרש הפנים )שהרע "ב  במראה  הוא צריך (וכן זה לטעם גם ולכן ,

כן) משמע  לא  לשונו  אבל אדם, בני גם  לפניו  להעביר שצריך התוי"ט  כוונת  ואולי שוורים, לפניו  .להעביר
איׁש י. ׁש וֹ ר  י גּ ף  הּמ תוכי את  וגם  כּ ס ּפ וֹ  את וחצוּ  החי הוֹ ר  את וּ מכר וּ  ומת ר הוּ  ׁש וֹ ר  את  ְ◌ִ◌ִ◌ִֹ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌

אם  בין ולכן הקדש , הוא והשני הדיוט הוא מהם  אחד אם המזיק  של רעהו  הניזק  ואין ◌ֱ◌ֶיחצוּ ן :
בתם  קרא  דהך  ואע"ג  פטור . הדיוט , של נגח  הקדש  שור  אם  בין הקדש של נגח  הדיוט  שור 

נזק  חצי חייב היה שתם באופן אלא שלם  נזק  חייב  אינו מועד בתוי"ט )כתיב, הובא .(נמוק"י
לח.)הגמרא יא. היה (דף הניזק  גוי  בין המזיק  גוי בין  דוקא רעהו  שאם כמו מקשה ליפטר 

 י י ח ר ו ק מ
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נכר  י שׂ ראל,וׁש ל ׁש ל לׁש וֹ ר  ׁש נּ גח י  
ׁש לם: נזק מׁש לּ ם מוּ עד  בּ ין  ּת ם בּ ין 

חר ׁש , ׁש ל ׁש וֹ ר  ׁש נּ גח ּפ קּ ח ׁש ל ׁש וֹ ר 
ׁש וֹ טה  חר ׁש , וׁש ל חיּ ב . וקטן , ׁש וֹ טה 
ּפ טוּ ר. ּפ קּ ח, ׁש ל ׁש וֹ ר ׁש נּ גח וקטן ,
ׁש נּ גח, וקטן  ׁש וֹ טה  חרׁש , ׁש ל ׁש וֹ ר 

ד

     
      

      
      

       
    

       
      

    יב         
       יג     

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש לד ׁש וֹ ר ׁש נּ גח  וקטן ׁש וֹ טה חרׁש  ו ׁש ל
ּפ ט וּ ר . אּפ וֹ טרוֹ ּפ וֹ סּפ ּק ח ממידין ׁש אין ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌

הוּ א , דּ מּט לטלי מגּ וּ פוֹ , לג בּ וֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלתם 

ק ּמ א  בּ פרק  יד]ואמרינן כּ סף[דּ ף  ׁש וה ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌
לנכסים  אלּ א  נזקקים  דּ ין  בּ ית ׁש אין ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְמלּמ ד

וא וֹ קימנא  אחריוּ ת , להן בּ יתמי:ׁש יּ ׁש  ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

קודמת)בהקדש  הערה של(עיין ממונם  הפקיר  שהקב"ה ילפינן שמקרא  מסיקה  והגמרא  .
דכתיב משום  אי  ו )הגוים  ג, מצות(חבקוק  הז' מקיימין שאין  שראה והיינו  גוים , ויתר  ראה

מדכתיב או  לישראל , ממונם והתיר  עמד  ב)ולכן  לג, שביקש(דברים  מלמד  פארן , מהר  הופיע 
הש "ס  מפרשי נחלקו  לישראל. ממונם הופיע  שכן וכיון רצו, ולא  התורה לקבל מהאומות

קצתם לדעת הסוגיא. במסקנת ואחרונים  ועוד )ראשונים  שבין (נמוק "י מרעהו  ילפינן  הדין  מן
שאם  קנסם  שהתורה אלא  פטור , ישראל שור  ידי על  שהוזק גוי  בין  ישראל שור  שהזיק גוי 

פרץ רבינו  ולדעת שלם . נזק  חייבים הזיקו  המהר"ם)הם  פירוש לפי עמד ד"ה תוספות  לא(וכן 
הזיקם  אם  פטור  שישראל ומה חייבים , שהזיקו  הם הדין מן ולכן מרעהו נכרי ממעטין
משמע הרע"ב מדברי  ממונם . לנו  והופיע  קנסם שהתורה  קנס  מחמת  אלא  הדין  מן  אינו
כלל הביא ולא לישראל ממונם  שויתר  משום הוא שהטעם  רק ביאר  ולכן זה  כפירוש שסובר 
רעהו  שלמסקנא  כנמוק "י  סובר  שהוא  משום היינו  בזה, עליו  שתמה והתוי "ט דרעהו . קרא 

דוקא. והטעם יב.הוא  ממטלטלי . לגבות אפוטרופוס  להם  מעמידין אין ושוטה  חרש וה "ה
כדלעיל שהוא  ורע "ב  רש "י  פירשו  מנכסיהם גובין  מ"ג)שאין  תוספות(פ"א  אבל אין, (ד"ה

משתעבדי מעמידין) לא  דיתמי  דמטלטלי ומשום האב  בחיי בהזיק  איירי שם כי  זה, על תמהו
כאן  שייך אינו וזה חוב המסכת.יג ..(תוי"ט )לבעל הקדמת עיין בבעליו. והועד  כדכתיב 

 י י ח ר ו ק מ
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א ּפ וֹ טר וֹ ּפ וֹ ס  להן  מעמידין  דּ ין  בּ ית 
אּפ וֹ טרוֹ ּפ וֹ ס. בּ פני להן וּ מעידין
הּׁשוֹ טה נׁש ּת ּפ ה החרׁש , נתּפ קּ ח
דּ ברי לת ּמ וּ ת וֹ , חזר  הקּ טן , והג דּ יל
אוֹ מר, יוֹ סי רבּ י מאיר. רבּ י
האצטדין ׁש וֹ ר בחזקתוֹ . הוּ א הרי
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    טו          

          טז 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

להן  וכוּ '.מ עמידין החזקוּ א ּפ וֹ טרוֹ ּפ וֹ ס אם ִ◌◌ְ◌ְ◌
אּפ וֹ טר וֹ ּפ וֹ ס, להם מ מידין ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַנגּ חנים,
לׁש וּ י ּה  אלּ א נזק חצי  ל ׁש לּ ם ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ְולא
הל יּ ה  מן מׁש לּ ם נגח הדר  דּ כי ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָמוּ ד,

יתוֹ מים: ׁש ל  מּק רקע  הנּ זק חזר ויג בּ וּ  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

מר ׁש וּ ת לתּמ וּ תוֹ . ׁש יּ צא מ וּ ד  דּ קסבר  ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌
אחרים  בּ לים לר ׁש וּ ת ונכנס ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְבּ ליו
מׁש נּ ה  מ ׁש נּ ה דּ ר ׁש וּ ת לתּמ וּ תוֹ . ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵחוֹ זר 

התראתוֹ : דּ ין האצטדין .את ׁש וֹ ר  ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
:לכ אוֹ תוֹ  וּ מלּמ דין לנגיחוֹ ת, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֶׁש ּמ יחד 

כד .)בגמרא יד. לעיל (דף  מ"ד )הובא  פ "ב ליעודי(מקו"ח צריכים  אי איפשטא  דלא  איבעיא 
שנגח אחר  אלא לשלם  היתומים  יתחייבו לא  ע"כ  גברא יעודי למ "ד  גברא. ליעודי  או  תורא 
שלש השור שמירת  על  להזהירו צריכים שהרי האפוטרופוס  שנתמנה  אחר פעמים  שלש 
נגח שהשור  בפניו מעידין האפוטרופוס  שנתמנה  שמיד  יתכן תורא  יעודי למ "ד  אבל  פעמים .

תוספות כתבו כן מועד . כדין יתחייב  כבר  שוב  יגח  ואם פעמים  הוחזקו )שלש ואם  ד "ה  לט . .(דף 
כרחיך על  אחר, כרשות נחשב  אפורטרופוס והעמדת  משנה רשות  כמ "ד  שמשנתנו כיון אמנם 
דכי הרע "ב שמש "כ התוי"ט  כתב  ולכן  שנתמנה . אחר פעמים  שלש  כשיגח  אלא  יתחייב לא 

האפוטרופוס. מהעמדת  פעמים  שלש  שנגח  אחר  היינו  העלייה  מן משלם  נגח רע "בטו.הדר
שור, של  דינו משנה  בעלים  לרשות  אפוטרופוס  מרשות  הרשות  ששינוי ור "ל  הגמרא . עפ"י

ולא  מעולה  שמירה  לו עושים  היינו בפנינו מעידים היו אם  לומר  היתומים  היהשיכולים 
פעמים  ג ' הבעלים  בפני שיעידו עד  כתם  ליה  דיינינן  ולפיכך  בתוי "ט )מזיק , הובא .(נמוק "י ,

היא ) שטעות  כתב ומלא "ש  בגמרא, כן הלשון  נמצא  לא  משנה  'משונה ' רשות הרע "ב  מושבטז..(מש "כ
אותו ומרגילין אדם  ועם בזו זו שמתגרות  מבהמות  המלכים  לפני לעשות שרגילים שחוק

כאונס  והוי לו גרמו שהם מיתה  חייב  אינו מעמד  באותו אדם  המית  ואם  נמוק "י )ליגח , .(תוכ"ד 

 י י ח ר ו ק מ

וה ' ד' שנגח  קמא שור בבא ד מאפרק

ׁש נּ אמר מיתה , חיּ ב  כא )אינ וֹ  כּ י(שמות 
ׁש יּ גּ יחוּ הוּ : ולא  יגּ ח,

מוּ עד, ומת , האדם את  ׁש נּ גח ׁש וֹ ר 
וזה  ה כּ פר. מן  ּפ טוּ ר ותם, כּ פר , מׁש לּ ם
בּ בת . וכן  בּ בן  וכן  מיתה . חיּ בים וזה
ׁש לׁש ים נוֹ תן אמה, אוֹ  עבד נגח
וּ בין מנה  יפה  ׁש הוּ א  בּ ין  סלעים,

אחד: דּ ינר  א לּ א  יפה  ׁש אינ וֹ 
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  יז  

יח    יט  
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      כא
           

  

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

כּ פר.ה מ ׁש לּ ם דּ בקּמ א מוּ עד גּ ב  ל  ואף ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌
כּ גוֹ ן  מ וּ ד , אׁש כּ חינן לי ּה , קטלינן ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְדּ נגח
ׁש הרג  נּמ י , אי  נכרים. ׁש לׁש ה ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש הרג
לא  דּ אּט רפה טרפה, ישׂ ראל  ֹ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְׁש לׁש ה

אי קטיל. קטילא דּ גברא ליּה , ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָקטלינן
ׁש הידוּ  לאחר  לאגמא ורק דּ קטיל  ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַנּמ י ,

בּ בת.בּ וֹ : וכן  בּ בן  ותינוֹ קת,וכן  ּת ינוֹ ק ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
כּ גד וֹ לים: וכפר  סקילה ליהן ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַחיּ ב 

התנאים יז. מ.)נחלקו הרע"ב(דף ניזק , דמי או  מזיק דמי  כופרא  מ"ג)אי  פ "ג  (בערכין

ניזק . דמי  כמ"ד תם יח.כתב  הגלילי יוסי  לרבי  כופר , חצי משלם תם אי התנאים  נחלקו 
זו משנה  תנא על וחולק  כופר  חצי  הוא)משלם תם  והא  תוד"ה  מד. איךיט..(דף רע"ב עיין

שהמית. ראשון מפעם לו  ממיתין שהרי שהמית מועד למסקנאיתכן  בגמרא  גירסתנו  (לפי

אבל  לכשר, מועד הוי לטריפה שמועד  אמרינן  לא  וכן לישראל מועד הוי לנכרי שמועד אמרינן לא

הרע "ב) שיטת  וכן קאי, למסקנא אף ולדידהו  אחרת  גורסים ראשונים  ועוד תימאכ..הרמב"ם ולא
כך  כל חמור  דינם  אין במצוות חייבים שאינם  נמוק "י)(תו כיון בשם  בני י"ט , כשהם  ודוקא  .

נפל. ספק  או  נפל  כשהם  ולא וחייבים כא.קיימא  לעבדות שהוטבלו  כנענים  אמה  או עבד
מועד שור  הוא  ואם  מיתה, חייב ההורגם שור  וכן  מיתה חייב ההורגם  ואדם  במצוות ,
רבי  לפי משלם  אינו  תם אבל לעבדים , ככופר  בתורה  הקצוב  סלע שלשים  הבעלים  משלמים

הוא עקיבא רבי משנתנו וסתם  עבד של משלשים נקי  השור  בעל שדורש .(רשב"א)עקיבא

 י י ח ר ו ק מ

מט



וה ' ד' שנגח  קמא שור בבא ד פרק מ

א ּפ וֹ טר וֹ ּפ וֹ ס  להן  מעמידין  דּ ין  בּ ית 
אּפ וֹ טרוֹ ּפ וֹ ס. בּ פני להן וּ מעידין
הּׁשוֹ טה נׁש ּת ּפ ה החרׁש , נתּפ קּ ח
דּ ברי לת ּמ וּ ת וֹ , חזר  הקּ טן , והג דּ יל
אוֹ מר, יוֹ סי רבּ י מאיר. רבּ י
האצטדין ׁש וֹ ר בחזקתוֹ . הוּ א הרי

     
    

    
      
     
    

 יד  
    

      
    טו          

          טז 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

להן  וכוּ '.מ עמידין החזקוּ א ּפ וֹ טרוֹ ּפ וֹ ס אם ִ◌◌ְ◌ְ◌
אּפ וֹ טר וֹ ּפ וֹ ס, להם מ מידין ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַנגּ חנים,
לׁש וּ י ּה  אלּ א נזק חצי  ל ׁש לּ ם ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ְולא
הל יּ ה  מן מׁש לּ ם נגח הדר  דּ כי ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָמוּ ד,

יתוֹ מים: ׁש ל  מּק רקע  הנּ זק חזר ויג בּ וּ  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

מר ׁש וּ ת לתּמ וּ תוֹ . ׁש יּ צא מ וּ ד  דּ קסבר  ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌
אחרים  בּ לים לר ׁש וּ ת ונכנס ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְבּ ליו
מׁש נּ ה  מ ׁש נּ ה דּ ר ׁש וּ ת לתּמ וּ תוֹ . ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵחוֹ זר 

התראתוֹ : דּ ין האצטדין .את ׁש וֹ ר  ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
:לכ אוֹ תוֹ  וּ מלּמ דין לנגיחוֹ ת, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֶׁש ּמ יחד 

כד .)בגמרא יד. לעיל (דף  מ"ד )הובא  פ "ב ליעודי(מקו"ח צריכים  אי איפשטא  דלא  איבעיא 
שנגח אחר  אלא לשלם  היתומים  יתחייבו לא  ע"כ  גברא יעודי למ "ד  גברא. ליעודי  או  תורא 
שלש השור שמירת  על  להזהירו צריכים שהרי האפוטרופוס  שנתמנה  אחר פעמים  שלש 
נגח שהשור  בפניו מעידין האפוטרופוס  שנתמנה  שמיד  יתכן תורא  יעודי למ "ד  אבל  פעמים .

תוספות כתבו כן מועד . כדין יתחייב  כבר  שוב  יגח  ואם פעמים  הוחזקו )שלש ואם  ד "ה  לט . .(דף 
כרחיך על  אחר, כרשות נחשב  אפורטרופוס והעמדת  משנה רשות  כמ "ד  שמשנתנו כיון אמנם 
דכי הרע "ב שמש "כ התוי"ט  כתב  ולכן  שנתמנה . אחר פעמים  שלש  כשיגח  אלא  יתחייב לא 

האפוטרופוס. מהעמדת  פעמים  שלש  שנגח  אחר  היינו  העלייה  מן משלם  נגח רע "בטו.הדר
שור, של  דינו משנה  בעלים  לרשות  אפוטרופוס  מרשות  הרשות  ששינוי ור "ל  הגמרא . עפ"י

ולא  מעולה  שמירה  לו עושים  היינו בפנינו מעידים היו אם  לומר  היתומים  היהשיכולים 
פעמים  ג ' הבעלים  בפני שיעידו עד  כתם  ליה  דיינינן  ולפיכך  בתוי "ט )מזיק , הובא .(נמוק "י ,

היא ) שטעות  כתב ומלא "ש  בגמרא, כן הלשון  נמצא  לא  משנה  'משונה ' רשות הרע "ב  מושבטז..(מש "כ
אותו ומרגילין אדם  ועם בזו זו שמתגרות  מבהמות  המלכים  לפני לעשות שרגילים שחוק

כאונס  והוי לו גרמו שהם מיתה  חייב  אינו מעמד  באותו אדם  המית  ואם  נמוק "י )ליגח , .(תוכ"ד 

 י י ח ר ו ק מ

וה ' ד' שנגח  קמא שור בבא ד מאפרק

ׁש נּ אמר מיתה , חיּ ב  כא )אינ וֹ  כּ י(שמות 
ׁש יּ גּ יחוּ הוּ : ולא  יגּ ח,

מוּ עד, ומת , האדם את  ׁש נּ גח ׁש וֹ ר 
וזה  ה כּ פר. מן  ּפ טוּ ר ותם, כּ פר , מׁש לּ ם
בּ בת . וכן  בּ בן  וכן  מיתה . חיּ בים וזה
ׁש לׁש ים נוֹ תן אמה, אוֹ  עבד נגח
וּ בין מנה  יפה  ׁש הוּ א  בּ ין  סלעים,

אחד: דּ ינר  א לּ א  יפה  ׁש אינ וֹ 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

כּ פר.ה מ ׁש לּ ם דּ בקּמ א מוּ עד גּ ב  ל  ואף ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌
כּ גוֹ ן  מ וּ ד , אׁש כּ חינן לי ּה , קטלינן ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְדּ נגח
ׁש הרג  נּמ י , אי  נכרים. ׁש לׁש ה ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש הרג
לא  דּ אּט רפה טרפה, ישׂ ראל  ֹ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְׁש לׁש ה

אי קטיל. קטילא דּ גברא ליּה , ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָקטלינן
ׁש הידוּ  לאחר  לאגמא ורק דּ קטיל  ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַנּמ י ,

בּ בת.בּ וֹ : וכן  בּ בן  ותינוֹ קת,וכן  ּת ינוֹ ק ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
כּ גד וֹ לים: וכפר  סקילה ליהן ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַחיּ ב 

התנאים יז. מ.)נחלקו הרע"ב(דף ניזק , דמי או  מזיק דמי  כופרא  מ"ג)אי  פ "ג  (בערכין

ניזק . דמי  כמ"ד תם יח.כתב  הגלילי יוסי  לרבי  כופר , חצי משלם תם אי התנאים  נחלקו 
זו משנה  תנא על וחולק  כופר  חצי  הוא)משלם תם  והא  תוד"ה  מד. איךיט..(דף רע"ב עיין

שהמית. ראשון מפעם לו  ממיתין שהרי שהמית מועד למסקנאיתכן  בגמרא  גירסתנו  (לפי

אבל  לכשר, מועד הוי לטריפה שמועד  אמרינן  לא  וכן לישראל מועד הוי לנכרי שמועד אמרינן לא

הרע "ב) שיטת  וכן קאי, למסקנא אף ולדידהו  אחרת  גורסים ראשונים  ועוד תימאכ..הרמב"ם ולא
כך  כל חמור  דינם  אין במצוות חייבים שאינם  נמוק "י)(תו כיון בשם  בני י"ט , כשהם  ודוקא  .

נפל. ספק  או  נפל  כשהם  ולא וחייבים כא.קיימא  לעבדות שהוטבלו  כנענים  אמה  או עבד
מועד שור  הוא  ואם  מיתה, חייב ההורגם שור  וכן  מיתה חייב ההורגם  ואדם  במצוות ,
רבי  לפי משלם  אינו  תם אבל לעבדים , ככופר  בתורה  הקצוב  סלע שלשים  הבעלים  משלמים

הוא עקיבא רבי משנתנו וסתם  עבד של משלשים נקי  השור  בעל שדורש .(רשב"א)עקיבא

 י י ח ר ו ק מ

מז



וה ' ד' שנגח  קמא שור בבא ד פרק מב

על  ונפל בּ כתל  ּמתחכ ׁש היה  ׁש וֹ ר 
והרג  ה בּ המה את  להרג  נת כּ וּ ן  האדם,
י שׂ ראל, את  והרג  לנכרי  האדם, את 

ּפ טוּ ר: קימא , בּ ן  והרג  לנפלים

ו    
    

     
    

     
 כב     

              
  כג

ז משנה
בתורה כא)נאמר יח(כח)(שמות את רוכי א אי את  

יקל  סקל ומת  בעל הרא ה ר את יאכל הרולא 
ולארוא (כט )נקי : בעליו והעד ל מ מל ה א נ ח 

אה  א אי והמית  מררימת :הי עליו וג י קל  
יח(לב) עבד ראה י קלי י ל ס אמה א 

יקל:והרלאדניו 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וכוּ '.ו בּ כתל  ּמתחכ ׁש היה ׁש וֹ ר 
מ וּ ד , היה ואם הּמ יתה. מן ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָּפ ט וּ ר 
בּ כתלים   ּלהתח כ מ וּ ד  ׁש היה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכּ גוֹ ן
בּ כתל   ּונתח כ אדם, בּ ני ל ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְוּ להּפ ילם
הוֹ ר  ומת, האדם ל  והּפ יל וֹ  ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַלהנאתוֹ 
מ ׁש לּ מים  והבּ לים הּמ יתה, מן ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָּפ ט וּ ר 
הּמ יתה, מן ּפ ט וּ ר  הוֹ ר  הכּ פר . ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֶאת

כא )דּ כתיב  וגם (ׁש מוֹ ת יּס קל הוֹ ר  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌

מיתת   ּכ הבּ לים כּ מיתת יוּ מת, ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְבּ ליו
הרגוּ  אם חיּ בין אין בּ לים מה ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהוֹ ר ,
 ּכ בּ כ וּ נה, ׁש יּ הרגוּ  ד הנּ פׁש  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶאת
בּ כ וּ נה. ׁש יּ הרג ד  חיּ ב  אינוֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַהוֹ ר 
דּ כתיב הכּ פר , את מׁש לּ מים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהבּ לים
כּ פר  לכ ּת ב  יכ וֹ ל ׁש היה כּ פר , ◌ֶֹֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ִאם
לר בּ וֹ ת  כּ פר , אם מאי ליו, ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַיוּ ׁש ת
כּ פר : לח יּ וּ ב  בּ כ וּ נה ׁש א ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַההוֹ רג 

בכתלים ,כב. להתחכך מועד  שהיה ומש"כ ברע"ב. כדאיתא הוא מועד אם  כופר  חייב  אבל
ולא אדם , בני  להמית בכוונה  בכותל נתחכך  פעמים ששלש  כגון שכוונתו  התוי "ט  פירש 
להנאתו  נתחכך ועכשו טריפה . או נכרים שהיו  או לאגמא  שערק משום עליהם  נהרג
בכותל. להתחכך הוא  שמועד כיון  כופר  משלם ומ"מ מיתה חייב  אינו זה אדם  על ולכן

מקרא.כג . כן דדרשינן רע"ב  עיין

 י י ח ר ו ק מ

וה ' ד' שנגח  קמא שור בבא ד מג פרק

ׁש וֹ ר היתוֹ מים, ׁש וֹ ר האּׁשה, ׁש וֹ ר
ׁש וֹ ר הּמ דבּ ר, ׁש וֹ ר האּפ וֹ טרוֹ ּפ וֹ ס,
לוֹ  ואין  ׁש ּמ ת  הגּ ר  ׁש וֹ ר ההקדּ ׁש ,
רבּ י מיתה . חיּ בים א לּ וּ  הרי י וֹ ר ׁש ים,
ׁש וֹ ר הּמ דבּ ר, ׁש וֹ ר אוֹ מר, יהוּ דה
מן ּפ טוּ רים ׁש ּמ ת , הגּ ר  ׁש וֹ ר ההקדּ ׁש ,

בּ עלים: להם ׁש אין  לפי  הּמ יתה ,

להּס קל יוֹ צא ׁש הוּ א ׁש וֹ ר
מקדּ ׁש . אינוֹ  בעליו, והקדּ יׁש וֹ 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הית וֹ מים .ז א ּפ וֹ טר וֹ ּפ וֹ ס :ׁש וֹ ר להם  ׁש אין  ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌
האּפ וֹ טרוֹ ּפ וֹ ס. ית וֹ מים ו ׁש וֹ ר ׁש ל ה וֹ ר  ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

ל ׁש מר וֹ : הא ּפ וֹ טר וֹ ּפ וֹ ס ׁש ל א לּ א  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶה וּ א ,
ח יּ בין. א לּ וּ  כּ ת וּ בים הרי ׁש וֹ ר דּ ׁש בה  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌

ו ׁש ה  לגוּ פיּה , חד אדם. בּ נוֹ גח ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַבּ ּפ רׁש ה 

ה לּ לוּ : ׁש ורים אוֹ מר לׁש ה  יהוּ דה רבּ י ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌
יוֹ רׁש ים לוֹ  ואין  ׁש ּמ ת ה גּ ר ׁש וֹ ר הק דּ ׁש  ׁש וֹ ר 

הּמ יתה. מן כּ ּפ טוּ רים  ואחר  נגח  אפלּ וּ  ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌
ּפ וֹ טר  היה  ה גּ ר, מת   ּכ ואחר  נגח ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִהקדּ יׁש ,

כּ ר בּ י הלכה  ואין  יה וּ דה . יהוּ דה:רבּ י ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

לרבותכד. ושש לגופיה אחת בפרשה  שור  תיבת  כתיב פעמים  ששבע  איתא  בגמרא 
השור  בעל דכתיב פטור  אשה  ששור  אומרים היינו הריבוי לולא לת "ק  כי אלו . ששה 

זכר  אימא(רש "י)לשון  אפוטרופוס  ושל נינהו , דיעה  בני  דלאו כיון יתומים  ושל ,
בבעליו, והועד  וכתיב  בעלים ליה  דלית  המדבר  ושור  היתומים , נכסי על רחמנא  חס 

דהקדש  פסידא מחמת הו"א  הקדש ושל  שמת, גר  של שור  בתוי"ט )וכן הובא  .(נמוק"י
שכולם כה. ליה  אית ומסברא ריבויים, שש  הני  דריש לא יהודה שרבי  כתב יהונתן רבנו

פטורים . בעלים להם שאין אלו שלש ורק  עדייןכו .חייבים יצא  לא  .(נימוק "י)ואפילו

 י י ח ר ו ק מ

מח



וה ' ד' שנגח  קמא שור בבא ד פרק מב

על  ונפל בּ כתל  ּמתחכ ׁש היה  ׁש וֹ ר 
והרג  ה בּ המה את  להרג  נת כּ וּ ן  האדם,
י שׂ ראל, את  והרג  לנכרי  האדם, את 

ּפ טוּ ר: קימא , בּ ן  והרג  לנפלים

ו    
    

     
    

     
 כב     

              
  כג

ז משנה
בתורה כא)נאמר יח(כח)(שמות את רוכי א אי את  

יקל  סקל ומת  בעל הרא ה ר את יאכל הרולא 
ולארוא (כט )נקי : בעליו והעד ל מ מל ה א נ ח 

אה  א אי והמית  מררימת :הי עליו וג י קל  
יח(לב) עבד ראה י קלי י ל ס אמה א 

יקל:והרלאדניו 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וכוּ '.ו בּ כתל  ּמתחכ ׁש היה ׁש וֹ ר 
מ וּ ד , היה ואם הּמ יתה. מן ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָּפ ט וּ ר 
בּ כתלים   ּלהתח כ מ וּ ד  ׁש היה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכּ גוֹ ן
בּ כתל   ּונתח כ אדם, בּ ני ל ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְוּ להּפ ילם
הוֹ ר  ומת, האדם ל  והּפ יל וֹ  ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַלהנאתוֹ 
מ ׁש לּ מים  והבּ לים הּמ יתה, מן ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָּפ ט וּ ר 
הּמ יתה, מן ּפ ט וּ ר  הוֹ ר  הכּ פר . ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֶאת

כא )דּ כתיב  וגם (ׁש מוֹ ת יּס קל הוֹ ר  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌

מיתת   ּכ הבּ לים כּ מיתת יוּ מת, ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְבּ ליו
הרגוּ  אם חיּ בין אין בּ לים מה ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהוֹ ר ,
 ּכ בּ כ וּ נה, ׁש יּ הרגוּ  ד הנּ פׁש  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶאת
בּ כ וּ נה. ׁש יּ הרג ד  חיּ ב  אינוֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַהוֹ ר 
דּ כתיב הכּ פר , את מׁש לּ מים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהבּ לים
כּ פר  לכ ּת ב  יכ וֹ ל ׁש היה כּ פר , ◌ֶֹֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ִאם
לר בּ וֹ ת  כּ פר , אם מאי ליו, ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַיוּ ׁש ת
כּ פר : לח יּ וּ ב  בּ כ וּ נה ׁש א ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַההוֹ רג 

בכתלים ,כב. להתחכך מועד  שהיה ומש"כ ברע"ב. כדאיתא הוא מועד אם  כופר  חייב  אבל
ולא אדם , בני  להמית בכוונה  בכותל נתחכך  פעמים ששלש  כגון שכוונתו  התוי "ט  פירש 
להנאתו  נתחכך ועכשו טריפה . או נכרים שהיו  או לאגמא  שערק משום עליהם  נהרג
בכותל. להתחכך הוא  שמועד כיון  כופר  משלם ומ"מ מיתה חייב  אינו זה אדם  על ולכן

מקרא.כג . כן דדרשינן רע"ב  עיין

 י י ח ר ו ק מ

וה ' ד' שנגח  קמא שור בבא ד מג פרק

ׁש וֹ ר היתוֹ מים, ׁש וֹ ר האּׁשה, ׁש וֹ ר
ׁש וֹ ר הּמ דבּ ר, ׁש וֹ ר האּפ וֹ טרוֹ ּפ וֹ ס,
לוֹ  ואין  ׁש ּמ ת  הגּ ר  ׁש וֹ ר ההקדּ ׁש ,
רבּ י מיתה . חיּ בים א לּ וּ  הרי י וֹ ר ׁש ים,
ׁש וֹ ר הּמ דבּ ר, ׁש וֹ ר אוֹ מר, יהוּ דה
מן ּפ טוּ רים ׁש ּמ ת , הגּ ר  ׁש וֹ ר ההקדּ ׁש ,

בּ עלים: להם ׁש אין  לפי  הּמ יתה ,

להּס קל יוֹ צא ׁש הוּ א ׁש וֹ ר
מקדּ ׁש . אינוֹ  בעליו, והקדּ יׁש וֹ 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הית וֹ מים .ז א ּפ וֹ טר וֹ ּפ וֹ ס :ׁש וֹ ר להם  ׁש אין  ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌
האּפ וֹ טרוֹ ּפ וֹ ס. ית וֹ מים ו ׁש וֹ ר ׁש ל ה וֹ ר  ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

ל ׁש מר וֹ : הא ּפ וֹ טר וֹ ּפ וֹ ס ׁש ל א לּ א  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶה וּ א ,
ח יּ בין. א לּ וּ  כּ ת וּ בים הרי ׁש וֹ ר דּ ׁש בה  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌

ו ׁש ה  לגוּ פיּה , חד אדם. בּ נוֹ גח ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַבּ ּפ רׁש ה 

ה לּ לוּ : ׁש ורים אוֹ מר לׁש ה  יהוּ דה רבּ י ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌
יוֹ רׁש ים לוֹ  ואין  ׁש ּמ ת ה גּ ר ׁש וֹ ר הק דּ ׁש  ׁש וֹ ר 

הּמ יתה. מן כּ ּפ טוּ רים  ואחר  נגח  אפלּ וּ  ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌
ּפ וֹ טר  היה  ה גּ ר, מת   ּכ ואחר  נגח ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִהקדּ יׁש ,

כּ ר בּ י הלכה  ואין  יה וּ דה . יהוּ דה:רבּ י ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

לרבותכד. ושש לגופיה אחת בפרשה  שור  תיבת  כתיב פעמים  ששבע  איתא  בגמרא 
השור  בעל דכתיב פטור  אשה  ששור  אומרים היינו הריבוי לולא לת "ק  כי אלו . ששה 

זכר  אימא(רש "י)לשון  אפוטרופוס  ושל נינהו , דיעה  בני  דלאו כיון יתומים  ושל ,
בבעליו, והועד  וכתיב  בעלים ליה  דלית  המדבר  ושור  היתומים , נכסי על רחמנא  חס 

דהקדש  פסידא מחמת הו"א  הקדש ושל  שמת, גר  של שור  בתוי"ט )וכן הובא  .(נמוק"י
שכולם כה. ליה  אית ומסברא ריבויים, שש  הני  דריש לא יהודה שרבי  כתב יהונתן רבנו

פטורים . בעלים להם שאין אלו שלש ורק  עדייןכו .חייבים יצא  לא  .(נימוק "י)ואפילו

 י י ח ר ו ק מ

מט



וה ' ד' שנגח  קמא שור בבא ד פרק מד

ׁש א עד ואם אסוּ ר . בּ שׂ ר וֹ  ׁש חטוֹ ,
מקדּ ׁש . ב עליו, הקדּ י ׁש וֹ  דּ ינ וֹ  נגמר 

מּת ר: בּ שׂ רוֹ  ׁש חטוֹ , ואם

לׁש וֹ מ  לנ וֹ שׂ אמסר וֹ  וּ לׁש וֹ אל, חנּ ם, ר 
הבּ עלים, תחת  נכנסוּ  וּ לשׂ וֹ כר , שׂ כר,
מׁש לּ ם  ותם ׁש לם, נזק מׁש לּ ם מוּ עד
בּ מוֹ סרה, בעליו קׁש רוֹ  נזק. חצי
והזּ יק, ויצא כּ ראוּ י, בּ פניו ונעל

ט 

   
כז     

  כח  
     

     
     

 כט 
    

   
     

     
           ל  

           

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אסוּ ר .ח ׁש חטוֹ  דּ כתיבואם  (ׁש מוֹ ת בּ אכילה. ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌

את סקוֹ ל כא ) יאכל ולא הוֹ ר יּס קל ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵֹ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
הוֹ ר יּס קל  סקוֹ ל  ׁש נּ אמר מּמ ׁש מע  ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְבּ שׂ רוֹ ,
אסוּ רה  וּ נבלה נבלה ׁש היא יוֹ ד ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵאיני
את  יאכל ולא ל וֹ מר ּת למוּ ד  וּ מה ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַבּ אכילה,

וּ ׁש חטוֹ  קדם ׁש אם  ל ל וֹ מר אלּ א ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְבּ שׂ רוֹ ,
אסוּ ר: דּ ינ וֹ  ׁש נּ גמר ב עליולאחר הקדּ יׁש וֹ  ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌

ׁש . מל :מקדּ  מנּ יּה  מתהני דּ אי מנּ ּה  ונפקא ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
כּ ראוּ י.ט בּ פניו  ל מדונעל  ׁש יּ כוֹ לה בּ דלת ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֹ

והינוּ  מצוּ יה. ּפ חוּ תה:ׁש מירהבּ רוּ ח ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌

בקידושיןכז. כמבואר  בהנאה דאסור  ה"ה  אבל באכילה . אסור  כתב  מ"ט )רע"ב  (פ "ב 

בסוגיין  מא .)וכמבואר  משמע .(דף הנאה בין אכילה בין יאכל הרע "בדלא (ואולי ֵ◌ָ◌ֵ◌
באכילה) אף  מותר דין גמר קודם שבשחטו  דסיפא רבותא משום  אכילה שאם כח..נקט  ונפ"מ 

שהרי  ממיתה זה  ידי על נפטר  שלא פשוט  כי הרע"ב. כ"כ מעל , ממנו  נהנה 
הקודמת. כבמשנה  מיתה חייב הקדש  כשהיה נגח  אם  שעבדכט.אף חינם  שומר 

ליותר  להמפקיד  משועבד אינו  חינם שומר  כי  מתשלומין פטור  פחותה שמירה ליה
שנתנו  השור  בעל  ולכן  מעולה, שמירה  בעי  לכו "ע  תם ושור  פחותה, משמירה 
ואמר  שסתם ומשנתנו  חייב . והוא  בה  פשע  מעולה  שמירה לשמרו צריך שאין לשומר 

שמירה  שום  עשו  בלא  איירי  ע"כ בעלים  תחת  שצ"ז.ל..(תוי"ט )שנכנסו  סי' טור 

 י י ח ר ו ק מ

וה ' ד' שנגח  קמא שור בבא ד מה פרק

ר בּ י דּ ברי  ח יּ ב , מ וּ עד  ואחד  ּת ם אחד
וּ מ וּ עד  חיּ ב  ּת ם  אוֹ מר , יה וּ דה  ר בּ י  מאיר.

ׁש נּ אמר  כא )ּפ ט וּ ר , י ׁש מר נּ וּ (שמות  ולא  
אלי עזר  ר בּ י  זה . ה וּ א  ו ׁש מוּ ר בּ עליו,

סכּ ין: א לּ א ׁש מירה  לוֹ  אין אוֹ מר,

     
       

   לא
      

   לב  
    לג

   
              

   לד          
             

           לה

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ּפ ט וּ ר. צד וּ מוּ עד אבל  ׁש בּ וֹ . הדאה מצּ ד ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַ◌
נזק  חצי וּ מ ׁש לּ ם ע וֹ מדת. בּ מקוֹ מ ּה  ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַּת ּמ וּ ת
הא  מוּ ד, גּ בּ י י ׁש מר נּ וּ  ולא דּ כתיב  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְכּ תם.

הדאה: מ צּ ד  ּפ טוּ ר  דּ הוּ  כּ ל רבּ י ׁש מר וֹ  ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
ׁש מירה. ל וֹ  אין  א וֹ מר, אלּ א אלי עזר  לּמ וּ ד ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

מחלקוֹ ת  וׁש לׁש  ׁש יּ ׁש חטנּ וּ . ד ֹ◌ֲ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַסכּ ין.
חיּ ב ּפ ח וּ תה בּ ׁש מירה מאיר  לר בּ י ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַבּ דּ בר .

בּ ׁש מירה  יהוּ דה וּ לר בּ י  ּפ טוּ ר . ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ִוּ במלּ ה
ׁש בּ וֹ , הדאה מ צּ ד  ּפ טוּ ר  נּמ י ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְּפ חוּ תה
ד  ׁש בּ וֹ , ּת ּמ וּ ת צד  ל  ח יּ ב  ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲאבל 
אלי זר  וּ לר בּ י מ לּ ה. ׁש מירה ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ ׁש מר נּ וּ 
יהוּ דה. כּ ר בּ י  והלכה ח יּ ב . נּמ י  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ִבּ מלּ ה
ׁש וֹ ר  לׁש חט  מצוה לכּת חלּ ה ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ מיהוּ 

ההזּ ק: לסלּ ק כּ די  ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַהּמ וּ ד 

כלל.לא . שווריו שומר אדם  אין סתמא  כלומר , קיימי, שימור בחזקת  לאו שוורים  סתם  מאיר  לרבי
כשלא  היינו  תם  היזק על התורה  כשחייבה  פטור.וא "כ פחותה  שמירה  שמרו  אם  אבל כלל, שמרו

מעולה . שמירה  ולהצריכו שמירה  עליו להוסיף היינו בעליו ישמרנו ולא  במועד נכתב וכששוב
מעולה . שמירה  בתם  גם  ומצריך נגיחה ' 'נגיהח  שוה  בגזירה  ממועד תם  יליף כך לרבי לב .ואחר

פחותה , בשמירה  שווריו אדם  שומר סתמא  כלומר, קיימי , שימור בחזקת  שוורים  סתם  יהודה 
מעולה . שמירה  שמרו  שלא  משום  היינו תם  היזק על התורה  שמרלג .וכשחייבה  אם  מקום  ומכל

שנעשה  משום  דאטו עומדת , במקומה  תמות  צד כי  כתם , נזק חצי  חייב פחותה  בשמירה  מועד
נזק. מחצי אפילו  וייפטר גרע מעולה ,לד .מועד בשמירה  תם  מחייבת  התורה  יהודה  לרבי

למעט  אלא  ריבוי אחר ריבוי ואין  מעולה , שמירה  גם  היינו ישמרנו ולא  במועד  נכתב וכששוב
ולא  וכתב התורה  שמיעט  משום  שוה  בגזירה  ממועד  תם  יליף ולא  פחותה . בשמירה  שסגי  ולומר

לתם . ולא  לזה  דמשמע  יליףלה .ישמרנו  אליעזר כב)מדכתיברבי דמים (דברים תשים ולא

 י י ח ר ו ק מ

נ



וה ' ד' שנגח  קמא שור בבא ד פרק מד

ׁש א עד ואם אסוּ ר . בּ שׂ ר וֹ  ׁש חטוֹ ,
מקדּ ׁש . ב עליו, הקדּ י ׁש וֹ  דּ ינ וֹ  נגמר 

מּת ר: בּ שׂ רוֹ  ׁש חטוֹ , ואם

לׁש וֹ מ  לנ וֹ שׂ אמסר וֹ  וּ לׁש וֹ אל, חנּ ם, ר 
הבּ עלים, תחת  נכנסוּ  וּ לשׂ וֹ כר , שׂ כר,
מׁש לּ ם  ותם ׁש לם, נזק מׁש לּ ם מוּ עד
בּ מוֹ סרה, בעליו קׁש רוֹ  נזק. חצי
והזּ יק, ויצא כּ ראוּ י, בּ פניו ונעל

ט 

   
כז     

  כח  
     

     
     

 כט 
    

   
     

     
           ל  

           

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אסוּ ר .ח ׁש חטוֹ  דּ כתיבואם  (ׁש מוֹ ת בּ אכילה. ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌

את סקוֹ ל כא ) יאכל ולא הוֹ ר יּס קל ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵֹ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
הוֹ ר יּס קל  סקוֹ ל  ׁש נּ אמר מּמ ׁש מע  ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְבּ שׂ רוֹ ,
אסוּ רה  וּ נבלה נבלה ׁש היא יוֹ ד ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵאיני
את  יאכל ולא ל וֹ מר ּת למוּ ד  וּ מה ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַבּ אכילה,

וּ ׁש חטוֹ  קדם ׁש אם  ל ל וֹ מר אלּ א ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְבּ שׂ רוֹ ,
אסוּ ר: דּ ינ וֹ  ׁש נּ גמר ב עליולאחר הקדּ יׁש וֹ  ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌

ׁש . מל :מקדּ  מנּ יּה  מתהני דּ אי מנּ ּה  ונפקא ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
כּ ראוּ י.ט בּ פניו  ל מדונעל  ׁש יּ כוֹ לה בּ דלת ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֹ

והינוּ  מצוּ יה. ּפ חוּ תה:ׁש מירהבּ רוּ ח ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌

בקידושיןכז. כמבואר  בהנאה דאסור  ה"ה  אבל באכילה . אסור  כתב  מ"ט )רע"ב  (פ "ב 

בסוגיין  מא .)וכמבואר  משמע .(דף הנאה בין אכילה בין יאכל הרע "בדלא (ואולי ֵ◌ָ◌ֵ◌
באכילה) אף  מותר דין גמר קודם שבשחטו  דסיפא רבותא משום  אכילה שאם כח..נקט  ונפ"מ 

שהרי  ממיתה זה  ידי על נפטר  שלא פשוט  כי הרע"ב. כ"כ מעל , ממנו  נהנה 
הקודמת. כבמשנה  מיתה חייב הקדש  כשהיה נגח  אם  שעבדכט.אף חינם  שומר 

ליותר  להמפקיד  משועבד אינו  חינם שומר  כי  מתשלומין פטור  פחותה שמירה ליה
שנתנו  השור  בעל  ולכן  מעולה, שמירה  בעי  לכו "ע  תם ושור  פחותה, משמירה 
ואמר  שסתם ומשנתנו  חייב . והוא  בה  פשע  מעולה  שמירה לשמרו צריך שאין לשומר 

שמירה  שום  עשו  בלא  איירי  ע"כ בעלים  תחת  שצ"ז.ל..(תוי"ט )שנכנסו  סי' טור 

 י י ח ר ו ק מ

וה ' ד' שנגח  קמא שור בבא ד מה פרק

ר בּ י דּ ברי  ח יּ ב , מ וּ עד  ואחד  ּת ם אחד
וּ מ וּ עד  חיּ ב  ּת ם  אוֹ מר , יה וּ דה  ר בּ י  מאיר.

ׁש נּ אמר  כא )ּפ ט וּ ר , י ׁש מר נּ וּ (שמות  ולא  
אלי עזר  ר בּ י  זה . ה וּ א  ו ׁש מוּ ר בּ עליו,

סכּ ין: א לּ א ׁש מירה  לוֹ  אין אוֹ מר,

     
       

   לא
      

   לב  
    לג

   
              

   לד          
             

           לה

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ּפ ט וּ ר. צד וּ מוּ עד אבל  ׁש בּ וֹ . הדאה מצּ ד ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַ◌
נזק  חצי וּ מ ׁש לּ ם ע וֹ מדת. בּ מקוֹ מ ּה  ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַּת ּמ וּ ת
הא  מוּ ד, גּ בּ י י ׁש מר נּ וּ  ולא דּ כתיב  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְכּ תם.

הדאה: מ צּ ד  ּפ טוּ ר  דּ הוּ  כּ ל רבּ י ׁש מר וֹ  ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
ׁש מירה. ל וֹ  אין  א וֹ מר, אלּ א אלי עזר  לּמ וּ ד ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

מחלקוֹ ת  וׁש לׁש  ׁש יּ ׁש חטנּ וּ . ד ֹ◌ֲ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַסכּ ין.
חיּ ב ּפ ח וּ תה בּ ׁש מירה מאיר  לר בּ י ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַבּ דּ בר .

בּ ׁש מירה  יהוּ דה וּ לר בּ י  ּפ טוּ ר . ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ִוּ במלּ ה
ׁש בּ וֹ , הדאה מ צּ ד  ּפ טוּ ר  נּמ י ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְּפ חוּ תה
ד  ׁש בּ וֹ , ּת ּמ וּ ת צד  ל  ח יּ ב  ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲאבל 
אלי זר  וּ לר בּ י מ לּ ה. ׁש מירה ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ ׁש מר נּ וּ 
יהוּ דה. כּ ר בּ י  והלכה ח יּ ב . נּמ י  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ִבּ מלּ ה
ׁש וֹ ר  לׁש חט  מצוה לכּת חלּ ה ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ מיהוּ 

ההזּ ק: לסלּ ק כּ די  ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַהּמ וּ ד 

כלל.לא . שווריו שומר אדם  אין סתמא  כלומר , קיימי, שימור בחזקת  לאו שוורים  סתם  מאיר  לרבי
כשלא  היינו  תם  היזק על התורה  כשחייבה  פטור.וא "כ פחותה  שמירה  שמרו  אם  אבל כלל, שמרו

מעולה . שמירה  ולהצריכו שמירה  עליו להוסיף היינו בעליו ישמרנו ולא  במועד נכתב וכששוב
מעולה . שמירה  בתם  גם  ומצריך נגיחה ' 'נגיהח  שוה  בגזירה  ממועד תם  יליף כך לרבי לב .ואחר

פחותה , בשמירה  שווריו אדם  שומר סתמא  כלומר, קיימי , שימור בחזקת  שוורים  סתם  יהודה 
מעולה . שמירה  שמרו  שלא  משום  היינו תם  היזק על התורה  שמרלג .וכשחייבה  אם  מקום  ומכל

שנעשה  משום  דאטו עומדת , במקומה  תמות  צד כי  כתם , נזק חצי  חייב פחותה  בשמירה  מועד
נזק. מחצי אפילו  וייפטר גרע מעולה ,לד .מועד בשמירה  תם  מחייבת  התורה  יהודה  לרבי

למעט  אלא  ריבוי אחר ריבוי ואין  מעולה , שמירה  גם  היינו ישמרנו ולא  במועד  נכתב וכששוב
ולא  וכתב התורה  שמיעט  משום  שוה  בגזירה  ממועד  תם  יליף ולא  פחותה . בשמירה  שסגי  ולומר

לתם . ולא  לזה  דמשמע  יליףלה .ישמרנו  אליעזר כב)מדכתיברבי דמים (דברים תשים ולא
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הפרה  את שנגח  קמא שור בבא ה  פרק  מו 

עבּ רּה  ונמצא הּפ רה את ׁש נּ גח ׁש וֹ ר
נגחּה  ׁש א עד אם ידוּ ע ואין  בּ צדּ ּה ,
חצי מׁש לּ ם  ילדה, מּׁשנּ גחּה  אם ילדה,
ּפ רה  וכן  לוּ לד. נזק וּ רביע לּפ רה נזק 
בּ צדּ ּה , ולדּה  ונמצא הּׁשוֹ ר  את ׁש נּ גחה

נגחה ׁש א עד  אם יד וּ ע ילדה,ואין 

א 

הפרה  את שנגח שור  ה פרק
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הּפ רה.א את ׁש נּ גח ונמצא מבּ רת:ׁש וֹ ר  ְ◌◌ֶ◌ֶ◌
בּ צדּ ּה . ׁש א עבּ ר ּה  ד  אם  ּידו ואין מת: ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌

הנּ גיחה: מחמת מת ולא ילדה. אם נגחּה  ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
הּפ ילתוֹ :מ ּׁשנּ גחּה . הנּ גיחה וּ מחמת ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌

ל וּ לד. נזק והאיוּ רבי ע נזק, חצי חיּ ב  דּ תם ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
וּ מתניתין  וח וֹ לקין. הוּ א, בּ ספק מ ּט ל ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ָולד

ממוֹ ן דּ אמר  היא בּ ספק סוּ מכ וֹ ס הּמ ּט ל  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
כּ לל  זה אוֹ מרים חכמים אבל  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְחוֹ לקין.
הראיה. ליו מחבר וֹ  הּמ וֹ ציא בּ דּ ין, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָגּ דוֹ ל 
בּ רי אוֹ מר  נזּ ק ואפלּ וּ  כּ חכמים. ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַוהלכה
ליו  מחבר וֹ  הּמ וֹ ציא ׁש ּמ א, אוֹ מר  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַוּ מזּ יק

וכוּ 'הראיה: הּׁשוֹ ר  את ׁש נּ גחה ּפ רה וכן  ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

כתב ברע"ב  ביתו . בתוך רע  כלב  אדם  יגדל  שלא מכאן  אומר  נתן רבי ותניא בביתך,
תוספות  מש "כ לאפוקי  ובא  רש"י , דעת  וכן  מחלוקות , שלש  אלא)שנמצא ד"ה מו . (דף

איסור  שיש  לומר  שבא אלא  תשלומין  לענין  ס "ל יהודה  כרבי  אליעזר  רבי שלעולם שי"ל 
מו .)בגמרא א.להחזיקו. זו (דף  שמואל  אמר  יהודה  רב  אמר  ממון , דאמר  סומכוס  דברי 

עליו  מחברו המוציא  בדין, גדול כלל  זה  אומרים  חכמים אבל  חולקין , בספק המוטל
שמחמת בעדים  ראיה  שאין כל  ולדידהו שמא . אומר  ומזיק  ברי  אומר  ניזק  ואפילו הראיה,

העובר . על כלום  משלם אין העובר  מת ולד,ב.הנגיחה תנא  ולכן חי שיצא  איירי כאן
העובר  תנא  שמת  .(תוי"ט )ולעיל

 י י ח ר ו ק מ

הפרה  את שנגח  קמא שור בבא ה  מז פרק 

נזק  חצי  מׁש לּ ם ילדה , מּׁשנּ גחה אם
ה וּ לד: מן  נזק וּ רביע הּפ רה  מן 

לחצר קדרוֹ תיו ׁש הכניס הקּ דּ ר
וׁש בּ רתן בר ׁש וּ ת , ׁש א  ה בּ ית  בּ על
ואם  ּפ טוּ ר . הבּ ית , בּ על ׁש ל  בּ המּת וֹ 
חיּ ב. הקּ דרוֹ ת בּ על בהן, הזּ קה
חצר בּ על בּ רׁש וּ ת, הכניס ואם

ב
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ה         

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הּפ רה. מן  נזק חצי  נמצאת מ ׁש לּ ם אם ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
נזק  חצי ׁש ּמ ׁש לּ ם ּת ם כּ דין ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּפ רה,
מ ׁש לּ ם  הּפ רה, נמצאת לא ואם ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ִמגּ וּ פוֹ .
 ּידו היה ׁש אם הוּ לד. מן נזק ְרבי◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌
כּ ל  מ ׁש לּ ם היה נגחה ׁש יּ לדה ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶׁש ּק דם
ׁש נּ גחה  ׁש ּמ בּ רת הוּ לד , מן נזק ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲחצי 

ׁש יּ לדה  לאחר  ואם נגח וּ . ובּ ר ּה  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ִהיא
כּ ל וּ ם, הוּ לד מן מׁש לּ ם היה לא ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָנגחה
מ ׁש לּ ם  הּת ם ואין נגח  לא הוּ לד  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 
בּ ספק, ׁש הוּ א כׁש יו מגּ וּ פוֹ . ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א
לוֹ  ׁש יּ ׁש  נזק החצי  וּ מן ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְחוֹ לקים,
הוּ לד : מן נזק  רבי מׁש לּ ם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְל ׁש לּ ם

האומניןג . את  השוכר  פרק בריש  אמנם  קדרות, למוכר  שהכוונה  מוכח פ "ו )כאן את(ב "מ
יוחסין עשרה  פרק  בסוף וכן  קרון. בעל  קדר , פירש "י  הקדר , ואת  פ "ד )החמר  כתב(קידושין

קרנות בעלי  קדר , קדרות)רש "י  בעלי היא הגירסא  ור "ן יעקב  בעין ברש"י שם  לשון ד..(אמנם
ניזוקים , היו לא  ברשותו דבריו  הניח  לא  שאילו  היא סברא  כי לימוד לזה צריכים  ואין המאירי.
דהצריך והא  בעי. מאי  ברשותי  תורך לו  שאומר  הניזק ברשות  קרן  לגבי בגמרא  הוא  וכן 
אבל הרבים , ברשות לפוטרן כדי  אלא אינו  זה אחר , ברשות  ובער  ורגל בשן  לכתוב התורה

היא  סברא  כי  קרא  צריך  אין המזיק  ברשות ט )לפוטרן ס"ק  שפ "ט  בור ה..(סמ"ע  ככורה  שהוא 
אחרים  בהם  יוזקו שלא  חפציו  לשמור  לו  שהיה המזיק  אדם  מחמת א"נ חברו, .(מאירי)ברשות
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הפרה  את שנגח  קמא שור בבא ה  פרק  מו 

עבּ רּה  ונמצא הּפ רה את ׁש נּ גח ׁש וֹ ר
נגחּה  ׁש א עד אם ידוּ ע ואין  בּ צדּ ּה ,
חצי מׁש לּ ם  ילדה, מּׁשנּ גחּה  אם ילדה,
ּפ רה  וכן  לוּ לד. נזק וּ רביע לּפ רה נזק 
בּ צדּ ּה , ולדּה  ונמצא הּׁשוֹ ר  את ׁש נּ גחה

נגחה ׁש א עד  אם יד וּ ע ילדה,ואין 
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הפרה  את שנגח שור  ה פרק
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        ב       
              

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הּפ רה.א את ׁש נּ גח ונמצא מבּ רת:ׁש וֹ ר  ְ◌◌ֶ◌ֶ◌
בּ צדּ ּה . ׁש א עבּ ר ּה  ד  אם  ּידו ואין מת: ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌

הנּ גיחה: מחמת מת ולא ילדה. אם נגחּה  ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
הּפ ילתוֹ :מ ּׁשנּ גחּה . הנּ גיחה וּ מחמת ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌

ל וּ לד. נזק והאיוּ רבי ע נזק, חצי חיּ ב  דּ תם ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
וּ מתניתין  וח וֹ לקין. הוּ א, בּ ספק מ ּט ל ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ָולד

ממוֹ ן דּ אמר  היא בּ ספק סוּ מכ וֹ ס הּמ ּט ל  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
כּ לל  זה אוֹ מרים חכמים אבל  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְחוֹ לקין.
הראיה. ליו מחבר וֹ  הּמ וֹ ציא בּ דּ ין, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָגּ דוֹ ל 
בּ רי אוֹ מר  נזּ ק ואפלּ וּ  כּ חכמים. ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַוהלכה
ליו  מחבר וֹ  הּמ וֹ ציא ׁש ּמ א, אוֹ מר  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַוּ מזּ יק

וכוּ 'הראיה: הּׁשוֹ ר  את ׁש נּ גחה ּפ רה וכן  ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

כתב ברע"ב  ביתו . בתוך רע  כלב  אדם  יגדל  שלא מכאן  אומר  נתן רבי ותניא בביתך,
תוספות  מש "כ לאפוקי  ובא  רש"י , דעת  וכן  מחלוקות , שלש  אלא)שנמצא ד"ה מו . (דף

איסור  שיש  לומר  שבא אלא  תשלומין  לענין  ס "ל יהודה  כרבי  אליעזר  רבי שלעולם שי"ל 
מו .)בגמרא א.להחזיקו. זו (דף  שמואל  אמר  יהודה  רב  אמר  ממון , דאמר  סומכוס  דברי 

עליו  מחברו המוציא  בדין, גדול כלל  זה  אומרים  חכמים אבל  חולקין , בספק המוטל
שמחמת בעדים  ראיה  שאין כל  ולדידהו שמא . אומר  ומזיק  ברי  אומר  ניזק  ואפילו הראיה,

העובר . על כלום  משלם אין העובר  מת ולד,ב.הנגיחה תנא  ולכן חי שיצא  איירי כאן
העובר  תנא  שמת  .(תוי"ט )ולעיל
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הפרה  את שנגח  קמא שור בבא ה  מז פרק 

נזק  חצי  מׁש לּ ם ילדה , מּׁשנּ גחה אם
ה וּ לד: מן  נזק וּ רביע הּפ רה  מן 

לחצר קדרוֹ תיו ׁש הכניס הקּ דּ ר
וׁש בּ רתן בר ׁש וּ ת , ׁש א  ה בּ ית  בּ על
ואם  ּפ טוּ ר . הבּ ית , בּ על ׁש ל  בּ המּת וֹ 
חיּ ב. הקּ דרוֹ ת בּ על בהן, הזּ קה
חצר בּ על בּ רׁש וּ ת, הכניס ואם
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הּפ רה. מן  נזק חצי  נמצאת מ ׁש לּ ם אם ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
נזק  חצי ׁש ּמ ׁש לּ ם ּת ם כּ דין ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּפ רה,
מ ׁש לּ ם  הּפ רה, נמצאת לא ואם ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ִמגּ וּ פוֹ .
 ּידו היה ׁש אם הוּ לד. מן נזק ְרבי◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌
כּ ל  מ ׁש לּ ם היה נגחה ׁש יּ לדה ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶׁש ּק דם
ׁש נּ גחה  ׁש ּמ בּ רת הוּ לד , מן נזק ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲחצי 

ׁש יּ לדה  לאחר  ואם נגח וּ . ובּ ר ּה  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ִהיא
כּ ל וּ ם, הוּ לד מן מׁש לּ ם היה לא ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָנגחה
מ ׁש לּ ם  הּת ם ואין נגח  לא הוּ לד  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 
בּ ספק, ׁש הוּ א כׁש יו מגּ וּ פוֹ . ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א
לוֹ  ׁש יּ ׁש  נזק החצי  וּ מן ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְחוֹ לקים,
הוּ לד : מן נזק  רבי מׁש לּ ם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְל ׁש לּ ם

האומניןג . את  השוכר  פרק בריש  אמנם  קדרות, למוכר  שהכוונה  מוכח פ "ו )כאן את(ב "מ
יוחסין עשרה  פרק  בסוף וכן  קרון. בעל  קדר , פירש "י  הקדר , ואת  פ "ד )החמר  כתב(קידושין

קרנות בעלי  קדר , קדרות)רש "י  בעלי היא הגירסא  ור "ן יעקב  בעין ברש"י שם  לשון ד..(אמנם
ניזוקים , היו לא  ברשותו דבריו  הניח  לא  שאילו  היא סברא  כי לימוד לזה צריכים  ואין המאירי.
דהצריך והא  בעי. מאי  ברשותי  תורך לו  שאומר  הניזק ברשות  קרן  לגבי בגמרא  הוא  וכן 
אבל הרבים , ברשות לפוטרן כדי  אלא אינו  זה אחר , ברשות  ובער  ורגל בשן  לכתוב התורה

היא  סברא  כי  קרא  צריך  אין המזיק  ברשות ט )לפוטרן ס"ק  שפ "ט  בור ה..(סמ"ע  ככורה  שהוא 
אחרים  בהם  יוזקו שלא  חפציו  לשמור  לו  שהיה המזיק  אדם  מחמת א"נ חברו, .(מאירי)ברשות
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הפרה  את שנגח  קמא שור בבא ה  פרק  מח

ה בּ ית  בּ על לחצר  ּפ רוֹ תיו הכניס חיּ ב .
ׁש ל  בּ המּת וֹ  ואכלתן  ברׁש וּ ת , ׁש א 
בהן , הזּ קה ואם ּפ טוּ ר . ה בּ ית , בּ על
בּ רׁש וּ ת , הכניס ואם חיּ ב . הּפ רוֹ ת  בּ על

חיּ ב: החצר בּ על

ׁש א הבּ ית  בּ על לחצר  ׁש וֹ רוֹ  הכניס
ה בּ ית , בּ על ׁש ל ׁש וֹ רוֹ  וּ נגחוֹ  בר ׁש וּ ת ,
ה בּ ית , בּ על ׁש ל כלבּ וֹ  ׁש נּ ׁש כוֹ  א וֹ 
בּ על ׁש ל ׁש וֹ רוֹ  הוּ א נגח ּפ טוּ ר.
והבאיׁש  לבוֹ רוֹ  נפל חיּ ב. הבּ ית,
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חיּ ב.ב הּפ רוֹ ת בּ על בהם  הזּ קה ואם
בּ הן. ונכ ׁש לה ׁש החלקה מלּ י ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְוהני

בּ ל  ׁש ּמ תה, ד  מהן אכלה אם ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲאבל 
ּת אכל : ׁש א לּה  דּ הוה ּפ טוּ ר , ◌ַֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַהּפ ר וֹ ת

בסוףו . אבל חכמים דעת  עדכן לשמור  עליו  מקבל שאינו וס "ל  רבי  פליג הקרובה משנה
בפירוש . וכיון ז.שאומר  לאכול לה היה  שלא  פטור  אכילה  ידי על  הוזקה שאם רע "ב  עיין 

בכך  להתחייב זה  ראוי  אינו בכוונה  עצמה בתוי"ט )שהזיקה  הובא  הוה , תוד "ה  מז: .(דף 
שקדרותח. הו "א  כי  זו , אף  זו לא בלשון שנאם  התנא קדרות  לדין דומה פירות  שדין אע"פ 

אימא פירות אבל  שמירתן, עליו  קיבל ומסתמא  לישבר  הן שנוחין שידוע  שמירתן עליו קיבל
קמ "ל תוספות)לא, בשם  גם ט..(תוי"ט  זה דין להשמיענו  התנא הוצרך  למה  תמה תוי "ט

יג:)בגמרא י.בכלב. הרמב "ם(דף  כתב וכן  בעי  מה  ברשותי  תורך לו ה "ז)שאומר  (פ"א 

היזק. לך הגיע לא  לרשותי  נכנסת לא אלו  לו  אומר  הוא  שמואלשהרי ב )(בברכת  ס "ק ט "ו (סימן

כלל ) כמזיק חשיב  לא השור  ובעל הנזק לעצמו  גרם שהוא  חשיב  כן שמחמת  תוי"טיא..ביאר כתב כן 
שלם  נזק  טרפון  ולרבי נזק  חצי  חייב דלחכמים  הניזק ברשות  קרן ככל מ"ה)שהיינו .(פ "ב

 י י ח ר ו ק מ

הפרה  את שנגח  קמא שור בבא ה  מט פרק 

בנוֹ  אוֹ  אביו היה חיּ ב. מימיו,
ואם הכּ פר. את מׁש לּ ם לתוֹ כוֹ ,
רבּ י חיּ ב. החצר בּ על בּ רׁש וּ ת , הכניס
ׁש יּ קבּ ל  עד  חיּ ב , אינ וֹ  בּ כ לּ ן  א וֹ מר,

לׁש מר: עליו
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בנוֹ .ג אוֹ  אביו  בּ ת וֹ כוֹ .היה הבּ ית  בּ ל  ׁש ל ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌
אוֹ רחא  אלּ א אנׁש ים, ל ׁש אר  הדּ ין ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְוהוּ א

נקט: הכּ פר .דּ מ לּ תא את וּ כגוֹ ןמ ׁש לּ ם  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌
אדם  בּ ני ל צמוֹ  להּפ יל מוּ ד ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה 
והּפ יל בּ בּ וֹ ר ירקא חזי והאידנא  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְבּ בוֹ רוֹ ת,
האדם, את והרג ירקא  לאכל  ל בּ וֹ ר ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַצמוֹ 
ׁש א  והרג הוֹ איל מּמ יתה ּפ ט וּ ר ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הוֹ ר

הכּ פר, את  מׁש לּ מין  והבּ לים ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְבּ כוּ נה,
בּ כוּ נה דּ א  ׁש א ׁש הרג אפלּ וּ  כּ פר תרבּ י ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶֹ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ליל: וכוּ '.כּ דאמרינן אוֹ מר  והלכה רבּ י  ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
בּ ל בּ רׁש וּ ת ׁש וֹ רוֹ  הכניס אם  ּהלכ ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְכּ רבּ י.
בּ ל ל ׁש מר, ליו קבּ ל ולא סתם ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהבּ ית
נטירוּ תא. ליּה  קבּ ל לא  דּ הא  ּפ טוּ ר, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַהבּ ית

לפי ּפ טוּ ר, נּמ י בּ ר ׁש וּ ת:ׁש הכניס וה ּמ כניס ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌

מיחייביב. ולא היא  בעלמא גרמא הנבלה , סרחון  מחמת  הבאיש  אם בשםאבל (מלא"ש

ועיי"ש) בבורות .יג ..הגמרא , אדם  בני על  עצמו  להפיל מועד שהיה רע "ב נהרגעיין לא (אבל

שהרי לאגמא, שערק לומר שייך אין  כאן אבל מ"ו , פ "ד  לעיל עיין טריפה, או  נכרים  שהיו  משום עליהם

היה) אבלבבור נהרג אינו זה אדם  על ולכן  לבור  עצמו  הפיל ומחמתו  ירק ראה הזה  ובפעם  .
לבורות. עצמו  להפיל  מועד שהוא מחמת  כופר  פ"ד,חייב  לעיל רש"י כשיטת  שהיינו  כתב  (התוי"ט 

עיי"ש) עליו , להקשות הרבו  קיבליד..ושתוספות שלא פטור  הוא  לשמור  עליו קיבל לא ואם
מש "כ הביא ובתוי "ט הרע"ב. כתב  כן  נכנס , ברשות שהרי  הזיק  אם פטור  השור  ובעל עליו,

המגיד ה"ה)הרב  הם (פ "ז כאלו  הוא  הרי שורו להכניס  לו שכשמרשה  משום הוא שהטעם
שורו . בנגיחת  אחד  כל  שיפטור  בפירוש תוספותמתנים בשם כן כתב סיפא)(ה"ה אימא ד "ה מז: ,(דף

שבגמרא) להו "א  אלא  כן כתבו  שלא  בתוספות  מפורש שהרי דבריו  על תמה משנה  הלחם  .אמנם
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הפרה  את שנגח  קמא שור בבא ה  פרק  מח

ה בּ ית  בּ על לחצר  ּפ רוֹ תיו הכניס חיּ ב .
ׁש ל  בּ המּת וֹ  ואכלתן  ברׁש וּ ת , ׁש א 
בהן , הזּ קה ואם ּפ טוּ ר . ה בּ ית , בּ על
בּ רׁש וּ ת , הכניס ואם חיּ ב . הּפ רוֹ ת  בּ על

חיּ ב: החצר בּ על

ׁש א הבּ ית  בּ על לחצר  ׁש וֹ רוֹ  הכניס
ה בּ ית , בּ על ׁש ל ׁש וֹ רוֹ  וּ נגחוֹ  בר ׁש וּ ת ,
ה בּ ית , בּ על ׁש ל כלבּ וֹ  ׁש נּ ׁש כוֹ  א וֹ 
בּ על ׁש ל ׁש וֹ רוֹ  הוּ א נגח ּפ טוּ ר.
והבאיׁש  לבוֹ רוֹ  נפל חיּ ב. הבּ ית,
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

חיּ ב.ב הּפ רוֹ ת בּ על בהם  הזּ קה ואם
בּ הן. ונכ ׁש לה ׁש החלקה מלּ י ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְוהני

בּ ל  ׁש ּמ תה, ד  מהן אכלה אם ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲאבל 
ּת אכל : ׁש א לּה  דּ הוה ּפ טוּ ר , ◌ַֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַהּפ ר וֹ ת

בסוףו . אבל חכמים דעת  עדכן לשמור  עליו  מקבל שאינו וס "ל  רבי  פליג הקרובה משנה
בפירוש . וכיון ז.שאומר  לאכול לה היה  שלא  פטור  אכילה  ידי על  הוזקה שאם רע "ב  עיין 

בכך  להתחייב זה  ראוי  אינו בכוונה  עצמה בתוי"ט )שהזיקה  הובא  הוה , תוד "ה  מז: .(דף 
שקדרותח. הו "א  כי  זו , אף  זו לא בלשון שנאם  התנא קדרות  לדין דומה פירות  שדין אע"פ 

אימא פירות אבל  שמירתן, עליו  קיבל ומסתמא  לישבר  הן שנוחין שידוע  שמירתן עליו קיבל
קמ "ל תוספות)לא, בשם  גם ט..(תוי"ט  זה דין להשמיענו  התנא הוצרך  למה  תמה תוי "ט

יג:)בגמרא י.בכלב. הרמב "ם(דף  כתב וכן  בעי  מה  ברשותי  תורך לו ה "ז)שאומר  (פ"א 

היזק. לך הגיע לא  לרשותי  נכנסת לא אלו  לו  אומר  הוא  שמואלשהרי ב )(בברכת  ס "ק ט "ו (סימן

כלל ) כמזיק חשיב  לא השור  ובעל הנזק לעצמו  גרם שהוא  חשיב  כן שמחמת  תוי"טיא..ביאר כתב כן 
שלם  נזק  טרפון  ולרבי נזק  חצי  חייב דלחכמים  הניזק ברשות  קרן ככל מ"ה)שהיינו .(פ "ב

 י י ח ר ו ק מ

הפרה  את שנגח  קמא שור בבא ה  מט פרק 

בנוֹ  אוֹ  אביו היה חיּ ב. מימיו,
ואם הכּ פר. את מׁש לּ ם לתוֹ כוֹ ,
רבּ י חיּ ב. החצר בּ על בּ רׁש וּ ת , הכניס
ׁש יּ קבּ ל  עד  חיּ ב , אינ וֹ  בּ כ לּ ן  א וֹ מר,

לׁש מר: עליו
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בנוֹ .ג אוֹ  אביו  בּ ת וֹ כוֹ .היה הבּ ית  בּ ל  ׁש ל ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌
אוֹ רחא  אלּ א אנׁש ים, ל ׁש אר  הדּ ין ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְוהוּ א

נקט: הכּ פר .דּ מ לּ תא את וּ כגוֹ ןמ ׁש לּ ם  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌
אדם  בּ ני ל צמוֹ  להּפ יל מוּ ד ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה 
והּפ יל בּ בּ וֹ ר ירקא חזי והאידנא  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְבּ בוֹ רוֹ ת,
האדם, את והרג ירקא  לאכל  ל בּ וֹ ר ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַצמוֹ 
ׁש א  והרג הוֹ איל מּמ יתה ּפ ט וּ ר ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הוֹ ר

הכּ פר, את  מׁש לּ מין  והבּ לים ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְבּ כוּ נה,
בּ כוּ נה דּ א  ׁש א ׁש הרג אפלּ וּ  כּ פר תרבּ י ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶֹ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ליל: וכוּ '.כּ דאמרינן אוֹ מר  והלכה רבּ י  ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
בּ ל בּ רׁש וּ ת ׁש וֹ רוֹ  הכניס אם  ּהלכ ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְכּ רבּ י.
בּ ל ל ׁש מר, ליו קבּ ל ולא סתם ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהבּ ית
נטירוּ תא. ליּה  קבּ ל לא  דּ הא  ּפ טוּ ר, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַהבּ ית

לפי ּפ טוּ ר, נּמ י בּ ר ׁש וּ ת:ׁש הכניס וה ּמ כניס ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌

מיחייביב. ולא היא  בעלמא גרמא הנבלה , סרחון  מחמת  הבאיש  אם בשםאבל (מלא"ש

ועיי"ש) בבורות .יג ..הגמרא , אדם  בני על  עצמו  להפיל מועד שהיה רע "ב נהרגעיין לא (אבל

שהרי לאגמא, שערק לומר שייך אין  כאן אבל מ"ו , פ "ד  לעיל עיין טריפה, או  נכרים  שהיו  משום עליהם

היה) אבלבבור נהרג אינו זה אדם  על ולכן  לבור  עצמו  הפיל ומחמתו  ירק ראה הזה  ובפעם  .
לבורות. עצמו  להפיל  מועד שהוא מחמת  כופר  פ"ד,חייב  לעיל רש"י כשיטת  שהיינו  כתב  (התוי"ט 

עיי"ש) עליו , להקשות הרבו  קיבליד..ושתוספות שלא פטור  הוא  לשמור  עליו קיבל לא ואם
מש "כ הביא ובתוי "ט הרע"ב. כתב  כן  נכנס , ברשות שהרי  הזיק  אם פטור  השור  ובעל עליו,

המגיד ה"ה)הרב  הם (פ "ז כאלו  הוא  הרי שורו להכניס  לו שכשמרשה  משום הוא שהטעם
שורו . בנגיחת  אחד  כל  שיפטור  בפירוש תוספותמתנים בשם כן כתב סיפא)(ה"ה אימא ד "ה מז: ,(דף

שבגמרא) להו "א  אלא  כן כתבו  שלא  בתוספות  מפורש שהרי דבריו  על תמה משנה  הלחם  .אמנם

 י י ח ר ו ק מ

נכ



הפרה  את שנגח  קמא שור בבא ה  פרק  נ

את  וה כּ ה  לחבר וֹ  מת כּ וּ ן  ׁש היה  ׁש וֹ ר 
מדּ מי ּפ טוּ ר ילדיה, ויצאוּ  האּׁשה
לחברוֹ  מת כּ וּ ן  ׁש היה  ואדם ולדוֹ ת .

י ויצא וּ  הא ּׁשה  את  מׁש לּ ם והכּ ה לדיה , 
ולד וֹ ת , דּ מי  מׁש לּ ם כּ יצד  ולד וֹ ת . דּ מי
עד  יפה  היא  כּ ּמ ה  הא ּׁשה את  ׁש מין 
מּׁשיּ לדה. יפה  היא  וכּמ ה  ילדה ׁש א 
כּ ן , אם גּ מליאל, בּ ן  ׁש מע וֹ ן  ר בּ ן  אמר

ד

ד משנה 

כא  ילדיה(כב)שמות ויצא הרה א ה ונגפ י אנ צי וכי 
האה על  עליו י ית אר  יענ ענ  אס יהיה ולא 

:פללי  ונת
נפ:(כג ) חת  נפ ונתה יהיה  אס וא

     
     טו

    
      

     
    
    

     
    

     
    

           
        טז  

            

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וכוּ '.ד לחברוֹ  מתכּ וּ ן  ׁש היה אידיׁש וֹ ר ַ◌ְ◌ֵ◌
מתכּ וּ ן  ׁש היה אדם סיפא למתני ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְדּ ב י 
מתכּ וּ ן  ׁש היה ׁש וֹ ר  נּמ י ריׁש א ּת נא ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַלחבר וֹ ,

לאה, מתכּ וּ ן היה דּ אפלּ וּ  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַלחבר וֹ .
חיּ ב ׁש אין ולד וֹ ת, מדּ מי  הוֹ ר  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָּפ ט וּ ר 

בּ לבד: אדם אלּ א ולדוֹ ת כּ ן אם בּ דמי  ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

אתטו . שור  שהכה  אופן בכל  כי  אחר , לשור  במתכוין דוקא שלאו  ברע"ב יעויין 
ולדות. מדמי פטור  ובעלתטז.האשה משובחת נראית גם  היא מעוברת  כשהאשה

וגם  ולדות  דמי  גם זו בשומא  יש  יפה  היא וכמה  יפה  היתה כמה וכששמין איברים .
לבעל התורה  זכתה זה  כל לת "ק כי  האשה , שהשביחה  בסוגייןהשבח  מט.)(כדאיתא  (דף

לבעל ) הריון ששבח הרה  מתיבת  .שיליף 

 י י ח ר ו ק מ

הפרה  את שנגח  קמא שור בבא ה  נאפרק 

אלּ א מׁש בּ חת. יוֹ לדת, מּׁשהאּׁשה
יפין. הן כּ ּמ ה הוּ לדוֹ ת את ׁש מין
נ וֹ תן בּ על, לּה  אין  ואם לבּ על. ונ וֹ תן 
ונ ׁש ּת חררה, ׁש פחה  היתה  לי וֹ ר ׁש יו.

ּפ טוּ ר: ג יּ וֹ רת , א וֹ 

   
     

     יז
     

      
      

    
     יח      

    יט     
              

         

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מ ׁש בּ חת.מ ּׁשהא ּׁשה כּ ן י וֹ לדת אם ִ◌ֵ◌
דּ לא  אׁש ּת כח כּ דקאמר ּת , ׁש מין ְדּ כ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֹ
מ האה  ׁש הרי  מידי , ליּה  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָיהיב 
לּמ כר  ּפ ח וּ תין ׁש דּ מיה מ ׁש בּ חת, ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶיוֹ לדת
למ וּ ת  היא ׁש ּמ סכּ נת ׁש ּת לד , ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹקדם

הלּ ידה: ונ ׁש ּת חררה.בּ צר  ׁש פחה היתה ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
לגר  נשׂ וּ אה מׁש חררת היתה ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר 
נשׂ וּ אה  גּ יּ וֹ רת אוֹ  מׁש חרר , ל בד ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְאוֹ 

ּפ ט וּ ר . הבּ ל , וּ מת מהן, ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְלאחד 
לוֹ  ואין ׁש ּמ ת הגּ ר  בּ נכסי ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְדּ הּמ חזיק
בּ מה  לזכּ וֹ ת קוֹ דם וזה זכה, ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְֹיר ׁש ים,
לישׂ ראלית  נּמ י הדּ ין והוּ א ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶבּ יד וֹ .
דּ פט וּ ר , הגּ ר , וּ מת לגר  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהנּ שׂ וּ אה
מוּ ם  אלּ א ל בּ ל. ולדוֹ ת דּ מי ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְדּ הא
לגר  נשׂ וּ אוֹ ת וגיּ וֹ רת מׁש חררת ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ִדּ סתם
וגיּ וֹ רת: ׁש פחה נקט  להכי  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ְולמ ׁש חרר ,

במבכרת,יז. איירי  ומשנתנו מסוכנת שהיא לרשב "ג ס "ל  במבכרת שרק  איתא  בסוגיין 
שילדה . קודם משבחת שהיא  רשב"ג  מודה מבכרת  באינה על אבל חולק בזה  גם (אמנם 

האשה שבח חולקין ולרשב"ג יתירה  מקרא  כן שדריש וכלעיל לבעל הוא  השבח כל  לת"ק  כי ת"ק,

זה) שבח בא משניהם כי שניהם  הוא.בין וכן בפנים , שביארנו  כמו  מתפרשים רשב "ג  דברי (לרבה 

שיולדת למי אשה וכי וה"ק הלידות שאר על קאי שרשב "ג מפרש רבא  אבל מבכרת, על וקאי ברע "ב ,

חולקין) ולדות  ושבח לבעל ונותנין הולדות  את שמין אלא כלום , ולדות בשבח לעצמה  ואין .משבחת
היאיח. מתניתין  סתם אלא רשב "ג, דברי המשך זה הלשון יט..(תוי"ט )ואין התנא נקט  ולא 

נקט ולכן יורשים . הם  שא"כ ממנו, בנים  לה היו  שלא איירי ע "כ כי משוחררת, שפחה 
בנים  לה  היו לא  ועדיין מקרוב  שנשתחררה  לרמז ונשתחררה רש "י)שפחה בשם .(תוי"ט 

 י י ח ר ו ק מ

נט



הפרה  את שנגח  קמא שור בבא ה  פרק  נ

את  וה כּ ה  לחבר וֹ  מת כּ וּ ן  ׁש היה  ׁש וֹ ר 
מדּ מי ּפ טוּ ר ילדיה, ויצאוּ  האּׁשה
לחברוֹ  מת כּ וּ ן  ׁש היה  ואדם ולדוֹ ת .

י ויצא וּ  הא ּׁשה  את  מׁש לּ ם והכּ ה לדיה , 
ולד וֹ ת , דּ מי  מׁש לּ ם כּ יצד  ולד וֹ ת . דּ מי
עד  יפה  היא  כּ ּמ ה  הא ּׁשה את  ׁש מין 
מּׁשיּ לדה. יפה  היא  וכּמ ה  ילדה ׁש א 
כּ ן , אם גּ מליאל, בּ ן  ׁש מע וֹ ן  ר בּ ן  אמר

ד

ד משנה 

כא  ילדיה(כב)שמות ויצא הרה א ה ונגפ י אנ צי וכי 
האה על  עליו י ית אר  יענ ענ  אס יהיה ולא 

:פללי  ונת
נפ:(כג ) חת  נפ ונתה יהיה  אס וא

     
     טו

    
      

     
    
    

     
    

     
    

           
        טז  

            

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וכוּ '.ד לחברוֹ  מתכּ וּ ן  ׁש היה אידיׁש וֹ ר ַ◌ְ◌ֵ◌
מתכּ וּ ן  ׁש היה אדם סיפא למתני ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְדּ ב י 
מתכּ וּ ן  ׁש היה ׁש וֹ ר  נּמ י ריׁש א ּת נא ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַלחבר וֹ ,

לאה, מתכּ וּ ן היה דּ אפלּ וּ  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַלחבר וֹ .
חיּ ב ׁש אין ולד וֹ ת, מדּ מי  הוֹ ר  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָּפ ט וּ ר 

בּ לבד: אדם אלּ א ולדוֹ ת כּ ן אם בּ דמי  ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

אתטו . שור  שהכה  אופן בכל  כי  אחר , לשור  במתכוין דוקא שלאו  ברע"ב יעויין 
ולדות. מדמי פטור  ובעלתטז.האשה משובחת נראית גם  היא מעוברת  כשהאשה

וגם  ולדות  דמי  גם זו בשומא  יש  יפה  היא וכמה  יפה  היתה כמה וכששמין איברים .
לבעל התורה  זכתה זה  כל לת "ק כי  האשה , שהשביחה  בסוגייןהשבח  מט.)(כדאיתא  (דף

לבעל ) הריון ששבח הרה  מתיבת  .שיליף 

 י י ח ר ו ק מ

הפרה  את שנגח  קמא שור בבא ה  נאפרק 

אלּ א מׁש בּ חת. יוֹ לדת, מּׁשהאּׁשה
יפין. הן כּ ּמ ה הוּ לדוֹ ת את ׁש מין
נ וֹ תן בּ על, לּה  אין  ואם לבּ על. ונ וֹ תן 
ונ ׁש ּת חררה, ׁש פחה  היתה  לי וֹ ר ׁש יו.

ּפ טוּ ר: ג יּ וֹ רת , א וֹ 

   
     

     יז
     

      
      

    
     יח      

    יט     
              

         

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מ ׁש בּ חת.מ ּׁשהא ּׁשה כּ ן י וֹ לדת אם ִ◌ֵ◌
דּ לא  אׁש ּת כח כּ דקאמר ּת , ׁש מין ְדּ כ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֹ
מ האה  ׁש הרי  מידי , ליּה  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָיהיב 
לּמ כר  ּפ ח וּ תין ׁש דּ מיה מ ׁש בּ חת, ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶיוֹ לדת
למ וּ ת  היא ׁש ּמ סכּ נת ׁש ּת לד , ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹקדם

הלּ ידה: ונ ׁש ּת חררה.בּ צר  ׁש פחה היתה ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
לגר  נשׂ וּ אה מׁש חררת היתה ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר 
נשׂ וּ אה  גּ יּ וֹ רת אוֹ  מׁש חרר , ל בד ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְאוֹ 

ּפ ט וּ ר . הבּ ל , וּ מת מהן, ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְלאחד 
לוֹ  ואין ׁש ּמ ת הגּ ר  בּ נכסי ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְדּ הּמ חזיק
בּ מה  לזכּ וֹ ת קוֹ דם וזה זכה, ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְֹיר ׁש ים,
לישׂ ראלית  נּמ י הדּ ין והוּ א ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶבּ יד וֹ .
דּ פט וּ ר , הגּ ר , וּ מת לגר  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהנּ שׂ וּ אה
מוּ ם  אלּ א ל בּ ל. ולדוֹ ת דּ מי ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְדּ הא
לגר  נשׂ וּ אוֹ ת וגיּ וֹ רת מׁש חררת ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ִדּ סתם
וגיּ וֹ רת: ׁש פחה נקט  להכי  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ְולמ ׁש חרר ,

במבכרת,יז. איירי  ומשנתנו מסוכנת שהיא לרשב "ג ס "ל  במבכרת שרק  איתא  בסוגיין 
שילדה . קודם משבחת שהיא  רשב"ג  מודה מבכרת  באינה על אבל חולק בזה  גם (אמנם 

האשה שבח חולקין ולרשב"ג יתירה  מקרא  כן שדריש וכלעיל לבעל הוא  השבח כל  לת"ק  כי ת"ק,

זה) שבח בא משניהם כי שניהם  הוא.בין וכן בפנים , שביארנו  כמו  מתפרשים רשב "ג  דברי (לרבה 

שיולדת למי אשה וכי וה"ק הלידות שאר על קאי שרשב "ג מפרש רבא  אבל מבכרת, על וקאי ברע "ב ,

חולקין) ולדות  ושבח לבעל ונותנין הולדות  את שמין אלא כלום , ולדות בשבח לעצמה  ואין .משבחת
היאיח. מתניתין  סתם אלא רשב "ג, דברי המשך זה הלשון יט..(תוי"ט )ואין התנא נקט  ולא 

נקט ולכן יורשים . הם  שא"כ ממנו, בנים  לה היו  שלא איירי ע "כ כי משוחררת, שפחה 
בנים  לה  היו לא  ועדיין מקרוב  שנשתחררה  לרמז ונשתחררה רש "י)שפחה בשם .(תוי"ט 

 י י ח ר ו ק מ

נז



הפרה  את שנגח  קמא שור בבא ה  פרק  נב

וּ פתחוֹ  ה יּ חיד בּ רׁש וּ ת  בּ וֹ ר החוֹ פר
הרבּ ים  ברׁש וּ ת  א וֹ  הרבּ ים, לרׁש וּ ת 
ה יּ חיד  בּ ר ׁש וּ ת  ה יּ חיד, לר ׁש וּ ת  וּ פתחוֹ 
חיּ ב. אחר, היּ חיד לרׁש וּ ת וּ פתחוֹ 
ונפל הרבּ ים, בּ רׁש וּ ת בּ וֹ ר החוֹ פר
חיּ ב. ומת, חמוֹ ר אוֹ  ׁש וֹ ר לתוֹ כוֹ 
וּ מערה, ׁש יח בּ וֹ ר, החוֹ פר אחד

ה 

ה משנה 
עקיבא  ורבי  ישמעאל  רבי  מט:)נחלקו  ד)הרבי ברשות  בור אי 

משנתנו עליו. חייבי היחיד ברשות בור ואי עליו   חייבי
ליכנס  רשות  לניזק יש א היחיד  ברשות  בור שבי כמ"ד
בתר בור דמילתא וכללא .עליה  חייבי ברה"ר בור ובי , לש
ש שהפתח  במקו הוא כאילו  הבור דנחשב ,אזלינ פתחו

החופר) תוד "ה ש).
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

היּ חיד ה  לרׁש וּ ת וּ פתחוֹ  ה יּ חיד בּ רׁש וּ ת 
ר ׁש וּ ת אחרת. צד כּ אן  דּ אין גּ ב ל אף ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌

רׁש וּ ת וֹ , הפקיר  אם  וּ בלבד חיּ ב. ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָהר בּ ים ,

לתוֹ כּה : ה בּ וֹ ר  ׁש ּפ י  בּ וֹ ר.א וֹ ת ּה  החוֹ פר אחד ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌
גל: שׂ וּ י וקצר:ׁש יח.ה וּ א  מערה.אר ָ◌ָ◌ָֹ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌

ׁש יּ ׁש  א לּ א  בּ קר וּ י, וּ מכּס ה  ּפ ה:מר בּ ת לּה  ְ◌◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

אבלכ. הרע"ב העתיק וכן  אחרת, צ"ל שלו לרה"י הכוונה  אי  ולכן  נקבה , לשון  היא  רשות
רש "י  אבל אחר , אדם  של היחיד  ברשות  לפרש  יש זה  ולפי  אחר , היא הגירסא הספרים  בכל

כהרע"ב. פירש  ומ "מ אחר  ברה "י)גרס  תוד"ה מט : דף  ועיין שכשהפתחכא..(תוי"ט . אלא 
רשותו  הפקיר  והיינו בתוכה , הבור  שפי הרשות  הפקיר  כן  אם  אלא  חייב אינו היחיד ברשות

לרה"ר . סמוך  רשותו בקצה  כרהו  אם א"נ  בורו, מט :)ובגמרא כב.ולא מדכתיב(דף  לה יליף 
וכרייה פתיחה עסקי  שעל אלא שכן, כל  לא כריה על חייב  פתיחה על אם  יכרה, וכי יפתח  כי
שלו. הקרקע שאין  ברה "ר  דהיינו פתחו , או  אותו  שכרה מה אלא בו  חלק  לו שאין  לו באה

 י י ח ר ו ק מ

הפרה  את שנגח  קמא שור בבא ה  נג פרק 

לּמ ה  כּ ן , אם חיּ ב . וּ נ עיצין , חריצין 
כדי בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  בּ וֹ ר  מה בּ וֹ ר , נאמר
כּ ל אף טפחים, עשׂ רה להמית,
טפחים. עשׂ רה  להמית , כדי בּ וֹ  ׁש יּ ׁש 
ונפל  טפחים, מעשׂ רה  פחוּ תין  היוּ 
ּפ טוּ ר. ומת , חמוֹ ר א וֹ  ׁש וֹ ר לת וֹ כ וֹ 

חיּ ב: בּ וֹ , ה זּ ק  ואם

עליו עבר ׁש ּת פין, ׁש ני ׁש ל בּ וֹ ר ו
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      כה      

             
             כו 

   כז  

מקרין:חריצין. ׁש אינן א לּ א כּ מרה, וּ מר בּ ים וּ רחבים נעיצין.רחבים  מלּ מ ּט ה קצרין ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
טפחים.מלּ מלה : עשׂ רה להמית כדי בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  בּ וֹ ר  שׂ רהמה  גּ ב וֹ ּה  ה וּ א בּ וֹ ר טפחים:דּ סתם ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ארוךכג . שהוא מחמת ושיח  מרובה, הבלו  עגול  בור  כי  זו . אף זו בלא שנשנו  תוי"ט  עיין
שרחבים  ונעיצין מכוסין, שאינן חריצין שכן  וכל פחות , והבלה מרובעת  ומערה פחות, הבלו

מחריצין. אף פחות הבלם מקרקעיתכד.מלמעלה  ור "ל כאן, פירש"י  וכן  הרע"ב, לשון
לתוספות אבל הפתח. עד בור )הבור  מה  ד"ה מה. דף  שם (סנהדרין רש"י  לשון  להו  ניחא  יותר 

עמוקים  היו שע"כ בתורה בורות  הרבה  מצינו כי  מעשרה , פחות  אינו בור  סתם  שכתב 
יוסף לשם שהושלך  בור  כגון  באכה..(תוי"ט )מעשרה, לא לחבטו ולא להבלו  בור  למ"ד 

דאית לשמואל אבל  נלמדו , מאיפוא מפרש  והדר  תנא אלא דבר , שום  לרבות ליההמשנה
משם  ונפל  שור  ועלה  ברה"ר  עשרה  גבוה  תל עשה אם גם לרבות בא  לחבטו וכ"ש להבטו 

נ:)ומת  דף הרמב "םכו ..(גמרא בשם הט "ו )תוי"ט פי"ב ממון בור כז..(נזקי לה ומשכחת
וכן  בורן, הפקירו ולא  רשותן  והפקירו שניהם של  ובור  שניהם של בחצר  כגון  שותפין  של 

לעשרה והשלימו  חוליא יחד עקרו ושניהם ט' עמוק בבור  ברה"ר  לה  נא .)משכחת  דף .(גמרא

 י י ח ר ו ק מ

נח



הפרה  את שנגח  קמא שור בבא ה  פרק  נב

וּ פתחוֹ  ה יּ חיד בּ רׁש וּ ת  בּ וֹ ר החוֹ פר
הרבּ ים  ברׁש וּ ת  א וֹ  הרבּ ים, לרׁש וּ ת 
ה יּ חיד  בּ ר ׁש וּ ת  ה יּ חיד, לר ׁש וּ ת  וּ פתחוֹ 
חיּ ב. אחר, היּ חיד לרׁש וּ ת וּ פתחוֹ 
ונפל הרבּ ים, בּ רׁש וּ ת בּ וֹ ר החוֹ פר
חיּ ב. ומת, חמוֹ ר אוֹ  ׁש וֹ ר לתוֹ כוֹ 
וּ מערה, ׁש יח בּ וֹ ר, החוֹ פר אחד

ה 

ה משנה 
עקיבא  ורבי  ישמעאל  רבי  מט:)נחלקו  ד)הרבי ברשות  בור אי 

משנתנו עליו. חייבי היחיד ברשות בור ואי עליו   חייבי
ליכנס  רשות  לניזק יש א היחיד  ברשות  בור שבי כמ"ד
בתר בור דמילתא וכללא .עליה  חייבי ברה"ר בור ובי , לש
ש שהפתח  במקו הוא כאילו  הבור דנחשב ,אזלינ פתחו

החופר) תוד "ה ש).
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

היּ חיד ה  לרׁש וּ ת וּ פתחוֹ  ה יּ חיד בּ רׁש וּ ת 
ר ׁש וּ ת אחרת. צד כּ אן  דּ אין גּ ב ל אף ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌

רׁש וּ ת וֹ , הפקיר  אם  וּ בלבד חיּ ב. ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָהר בּ ים ,

לתוֹ כּה : ה בּ וֹ ר  ׁש ּפ י  בּ וֹ ר.א וֹ ת ּה  החוֹ פר אחד ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌
גל: שׂ וּ י וקצר:ׁש יח.ה וּ א  מערה.אר ָ◌ָ◌ָֹ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌

ׁש יּ ׁש  א לּ א  בּ קר וּ י, וּ מכּס ה  ּפ ה:מר בּ ת לּה  ְ◌◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

אבלכ. הרע"ב העתיק וכן  אחרת, צ"ל שלו לרה"י הכוונה  אי  ולכן  נקבה , לשון  היא  רשות
רש "י  אבל אחר , אדם  של היחיד  ברשות  לפרש  יש זה  ולפי  אחר , היא הגירסא הספרים  בכל

כהרע"ב. פירש  ומ "מ אחר  ברה "י)גרס  תוד"ה מט : דף  ועיין שכשהפתחכא..(תוי"ט . אלא 
רשותו  הפקיר  והיינו בתוכה , הבור  שפי הרשות  הפקיר  כן  אם  אלא  חייב אינו היחיד ברשות

לרה"ר . סמוך  רשותו בקצה  כרהו  אם א"נ  בורו, מט :)ובגמרא כב.ולא מדכתיב(דף  לה יליף 
וכרייה פתיחה עסקי  שעל אלא שכן, כל  לא כריה על חייב  פתיחה על אם  יכרה, וכי יפתח  כי
שלו. הקרקע שאין  ברה "ר  דהיינו פתחו , או  אותו  שכרה מה אלא בו  חלק  לו שאין  לו באה

 י י ח ר ו ק מ

הפרה  את שנגח  קמא שור בבא ה  נג פרק 

לּמ ה  כּ ן , אם חיּ ב . וּ נ עיצין , חריצין 
כדי בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  בּ וֹ ר  מה בּ וֹ ר , נאמר
כּ ל אף טפחים, עשׂ רה להמית,
טפחים. עשׂ רה  להמית , כדי בּ וֹ  ׁש יּ ׁש 
ונפל  טפחים, מעשׂ רה  פחוּ תין  היוּ 
ּפ טוּ ר. ומת , חמוֹ ר א וֹ  ׁש וֹ ר לת וֹ כ וֹ 

חיּ ב: בּ וֹ , ה זּ ק  ואם

עליו עבר ׁש ּת פין, ׁש ני ׁש ל בּ וֹ ר ו
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    כד 

               
      כה      

             
             כו 

   כז  

מקרין:חריצין. ׁש אינן א לּ א כּ מרה, וּ מר בּ ים וּ רחבים נעיצין.רחבים  מלּ מ ּט ה קצרין ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
טפחים.מלּ מלה : עשׂ רה להמית כדי בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  בּ וֹ ר  שׂ רהמה  גּ ב וֹ ּה  ה וּ א בּ וֹ ר טפחים:דּ סתם ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ארוךכג . שהוא מחמת ושיח  מרובה, הבלו  עגול  בור  כי  זו . אף זו בלא שנשנו  תוי"ט  עיין
שרחבים  ונעיצין מכוסין, שאינן חריצין שכן  וכל פחות , והבלה מרובעת  ומערה פחות, הבלו

מחריצין. אף פחות הבלם מקרקעיתכד.מלמעלה  ור "ל כאן, פירש"י  וכן  הרע"ב, לשון
לתוספות אבל הפתח. עד בור )הבור  מה  ד"ה מה. דף  שם (סנהדרין רש"י  לשון  להו  ניחא  יותר 

עמוקים  היו שע"כ בתורה בורות  הרבה  מצינו כי  מעשרה , פחות  אינו בור  סתם  שכתב 
יוסף לשם שהושלך  בור  כגון  באכה..(תוי"ט )מעשרה, לא לחבטו ולא להבלו  בור  למ"ד 

דאית לשמואל אבל  נלמדו , מאיפוא מפרש  והדר  תנא אלא דבר , שום  לרבות ליההמשנה
משם  ונפל  שור  ועלה  ברה"ר  עשרה  גבוה  תל עשה אם גם לרבות בא  לחבטו וכ"ש להבטו 

נ:)ומת  דף הרמב "םכו ..(גמרא בשם הט "ו )תוי"ט פי"ב ממון בור כז..(נזקי לה ומשכחת
וכן  בורן, הפקירו ולא  רשותן  והפקירו שניהם של  ובור  שניהם של בחצר  כגון  שותפין  של 

לעשרה והשלימו  חוליא יחד עקרו ושניהם ט' עמוק בבור  ברה"ר  לה  נא .)משכחת  דף .(גמרא

 י י ח ר ו ק מ

נט



הפרה  את שנגח  קמא שור בבא ה  פרק  נד

כ ּס הוּ , ולא  והּׁשני  כ ּס הוּ , ולא  הרא ׁש וֹ ן 
הּׁשני וּ בא  הרא ׁש וֹ ן , כּ ּס הוּ  חיּ ב. הּׁשני 
חיּ ב. ה ּׁשני כ ּס הוּ , ולא  מגלּ ה  וּ מצא וֹ 
א וֹ  ׁש וֹ ר לת וֹ כ וֹ  ונפל כרא וּ י, כּ ּס ה וּ 
כרא וּ י , כ ּס הוּ  לא  ּפ טוּ ר. ומת , חמוֹ ר

    
     

     
    

      
     

  כח 
           כט 

               
ל           

          לא   
             לב

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

חיּ ב.ו לוֹ הּׁשני  ׁש ּמ סר  והוּ א ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
הבּ וֹ ר  כּ ּס וּ י  כּ ׁש הל לני  ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִראׁש וֹ ן

הני: כּ ּס הוּ  ולא כרא וּ י לכ ּס וֹ תוֹ  כּ ּס הוּ  ְ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
לתוֹ כוֹ . הכּ ּס וּ י:ונפל  ׁש התלי כּ גוֹ ן ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌

נא:)בגמראכח. בזה(דף כי השני , חייב  הכיסוי  לו  מסר  בלא אף  ברירה אין  שלמ "ד איתא 
אבל זה. חלק על גם חייב ולכן הראשון  של  בחלקו  שואל ליה  הוי  הבור  מן מים  שדולה
הראשון  של  חלקו על שואל נעשה  ואין דולה  מחלקו שדולה  מה  כל  ברירה יש למ "ד

לכסותו עליו שקיבל כמו דהוי שומר  נעשה  הכיסוי ממנו קיבל אם שם)ורק  רש"י .(עפ "י
בפנים . כן  ביארנו ולכן ברירה, יש  וכמ"ד הכיסוי  לו  בנתן שאיירי  מפרש  רש"י .כט.הרע"ב 

נב.)בגמרא ל. יוחנן(דף רבי  כוותיה)לדעת  וישכור (שהלכה שיודיעוהו כדי  עד פטור  הראשון
שלשני  סובר  רש"י  חייבים. שניהם  והלאה זה ומשיעור  ויכסנו . ארזים  ויכרות פועלים
תוספות לדעת  אבל שומר , להושיב  לו היה מיד אלא  זה  שיעור  נותנים  לא מגולה  שראהו 
שומר , להושיב צריך ואין  ויכסנו  ארזים  ויכרות  פועלים  שישכור  שיעור  נותנים לדידיה גם
מוסיפין  ולראשון יודע  כבר  שהשני  שיודיעוהו , כדי  של  השיעור  אלא  לראשון  שני בין ואין

זה. הרא"ששיעור  ת"י )(וכתב סימן בב "י  הם(הובא  אנוסים ונתגלה  כראוי שכסוהו  שכיון מסתבר שכן

שומר ) להושיב  צריכים  האונס לא..ואין כי  באונס  וסופו  בפשיעה תחלתו זה  דאין  וקמ "ל 
הפשיעה  מחמת  בא  הרמב "ם לא  דעת ה "ה)(זו  בתוי"ט )(פי "ב הקודמת.לב..הובא  הערה ראה 

רישא דתני אגב אלא הפשיעה , מחמת נפלו  והשוורים הוא  שפושע  שחייב פשיטא וכאן
כראוי  כסהו לא בסיפא תני כראוי כראוי.(תוי"ט )כסהו  ולא  לשוורים  כראוי כיסה בשניהם  (ולפ "ז

פשיעתו ) מחמת האונס אירע  וכאן אחר דבר מחמת  האונס  אירע  שברישא  הוא  ההבדל וכל .לגמלים 

 י י ח ר ו ק מ

הפרה  את שנגח  קמא שור בבא ה  נה פרק 

חיּ ב. ומת , חמוֹ ר א וֹ  ׁש וֹ ר  לת וֹ כ וֹ  ונפל
לאחריו  חיּ ב . ה כּ ר יּ ה , מקּ וֹ ל לפניו נפל
ׁש וֹ ר  לת וֹ כוֹ  נפל ּפ טוּ ר. הכּ ריּ ה, מקּ וֹ ל
ונתקרע וּ , וכליו חמוֹ ר  ונ ׁש ּת בּ רוּ , וכליו
הכּ לים. על וּ פטוּ ר הבּ המה  על חיּ ב 
וקטן , ׁש וֹ טה חרׁש , ׁש וֹ ר  לת וֹ כוֹ  נפל

     
      

     
     
     

    לג 
     

     
     

   לד       
             

            

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

חיּ ב. הכּ ר יּ ה מּק וֹ ל לפניו ׁש היה נפל ֶ◌ָ◌ָ◌
ּפ ּט יׁש  קוֹ ל  הוֹ ר  וׁש מע  בּ בּ וֹ ר  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵחוֹ פר 
ואף  חיּ ב . ומת, בּ בּ וֹ ר  ונפל ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְונב ת
דּ קוֹ ל  גּ רמא דּ מ וּ ם דּ כיון גּ ב  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַל 
דּ אסּת לּ ק  למימר  לן הוה נפל ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהכּ ר יּ ה
אּפ ׁש יע וּ תא  ורמיא מנּ י ּה  דּ ב וֹ ר  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִחיּ וּ בא
בּ למא  גּ רמא וההוּ א הכּ ר יּ ה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְדּ קוֹ ל
 ֹוּ בתו הוֹ איל  ח יּ ב , הכי  אפלּ וּ  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָוּ פט וּ ר ,

הנּ זק: נמצא הכּ ריּ ה הבּ וֹ ר  מּק וֹ ל לאחריו  ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
הכּ ר יּ ה ּפ ט וּ ר. מ ּק וֹ ל  הוֹ ר  נכׁש ל אם ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ח וּ ץ  לאחריו ונפל הבּ וֹ ר  שׂ פת ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַל 
נמצא  לא ׁש הרי ּפ ט וּ ר . ומת, ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַל בּ וֹ ר 
בּ למא  גּ רמא הכּ ר יּ ה וקוֹ ל בּ בּ וֹ ר , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַהנּ זק

וּ פט וּ ר : ונתקרעוּ .הוּ א בּ כליונ ׁש ּת בּ ר וּ , ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
והּמ חר ׁש ה. העל ׁש בירה,  ּׁש י ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַׁש וֹ ר 

 קרי  ּׁש י חמוֹ ר  בּ גדים בּ כלי  חבילת ה, ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
גּ בּ יו: ׁש ל הכּ לים.וּ מר דּ ת על  וּ פט וּ ר ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌

כא )דּ כתיב  ׁש וֹ ר (ׁש מ וֹ ת  ׁש ּמ ה ונפל  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
חמ וֹ ר  אדם, ולא ׁש וֹ ר  חמוֹ ר , ◌ֲ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ֲאוֹ 

כּ לים: וקטן ולא ׁש וֹ טה חר ׁש  ׁש וֹ ר  ְ◌ֵֹ◌ִ◌

כי לג . הבור  בעל חייב לכן  לחייבו, אפשר  אי גרמא על אבל  הנפילה גרם הפטיש קול
מהאי. משתלם  מהאי  לאשתלומי דליכא היכא  וכל ברשותו  נמצא  שתיהנזק  לפנינו  (ברש"י

אין שלדינא  סובר שרש "י כתב המהרמשי"ף אמנם לא. או  הבור  בעל  הוא  שהכורה  איירי אי לשונות 

הרע "ב)נ דעת  משמע וכן אחר, איש הוא  אם  בין הבור בעל  הוא  הכורה  אם בין רע"ב.לד..פקותא 
התוי "ט  הביא  הקודמת)ומכאן  הוא(במשנה  בור  שחיוב  כשמואל ס "ל שהרע "ב ראיה

הזיקו. עולם וקרקע  הבל  כאן  אין  שהרי שפטור  פשיטא לרב  כי  לחבטו , וכ "ש  להבלו

 י י ח ר ו ק מ

ס



הפרה  את שנגח  קמא שור בבא ה  פרק  נד

כ ּס הוּ , ולא  והּׁשני  כ ּס הוּ , ולא  הרא ׁש וֹ ן 
הּׁשני וּ בא  הרא ׁש וֹ ן , כּ ּס הוּ  חיּ ב. הּׁשני 
חיּ ב. ה ּׁשני כ ּס הוּ , ולא  מגלּ ה  וּ מצא וֹ 
א וֹ  ׁש וֹ ר לת וֹ כ וֹ  ונפל כרא וּ י, כּ ּס ה וּ 
כרא וּ י , כ ּס הוּ  לא  ּפ טוּ ר. ומת , חמוֹ ר

    
     

     
    

      
     

  כח 
           כט 

               
ל           

          לא   
             לב

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

חיּ ב.ו לוֹ הּׁשני  ׁש ּמ סר  והוּ א ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
הבּ וֹ ר  כּ ּס וּ י  כּ ׁש הל לני  ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִראׁש וֹ ן

הני: כּ ּס הוּ  ולא כרא וּ י לכ ּס וֹ תוֹ  כּ ּס הוּ  ְ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
לתוֹ כוֹ . הכּ ּס וּ י:ונפל  ׁש התלי כּ גוֹ ן ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌

נא:)בגמראכח. בזה(דף כי השני , חייב  הכיסוי  לו  מסר  בלא אף  ברירה אין  שלמ "ד איתא 
אבל זה. חלק על גם חייב ולכן הראשון  של  בחלקו  שואל ליה  הוי  הבור  מן מים  שדולה
הראשון  של  חלקו על שואל נעשה  ואין דולה  מחלקו שדולה  מה  כל  ברירה יש למ "ד

לכסותו עליו שקיבל כמו דהוי שומר  נעשה  הכיסוי ממנו קיבל אם שם)ורק  רש"י .(עפ "י
בפנים . כן  ביארנו ולכן ברירה, יש  וכמ"ד הכיסוי  לו  בנתן שאיירי  מפרש  רש"י .כט.הרע"ב 

נב.)בגמרא ל. יוחנן(דף רבי  כוותיה)לדעת  וישכור (שהלכה שיודיעוהו כדי  עד פטור  הראשון
שלשני  סובר  רש"י  חייבים. שניהם  והלאה זה ומשיעור  ויכסנו . ארזים  ויכרות פועלים
תוספות לדעת  אבל שומר , להושיב  לו היה מיד אלא  זה  שיעור  נותנים  לא מגולה  שראהו 
שומר , להושיב צריך ואין  ויכסנו  ארזים  ויכרות  פועלים  שישכור  שיעור  נותנים לדידיה גם
מוסיפין  ולראשון יודע  כבר  שהשני  שיודיעוהו , כדי  של  השיעור  אלא  לראשון  שני בין ואין

זה. הרא"ששיעור  ת"י )(וכתב סימן בב "י  הם(הובא  אנוסים ונתגלה  כראוי שכסוהו  שכיון מסתבר שכן

שומר ) להושיב  צריכים  האונס לא..ואין כי  באונס  וסופו  בפשיעה תחלתו זה  דאין  וקמ "ל 
הפשיעה  מחמת  בא  הרמב "ם לא  דעת ה "ה)(זו  בתוי"ט )(פי "ב הקודמת.לב..הובא  הערה ראה 

רישא דתני אגב אלא הפשיעה , מחמת נפלו  והשוורים הוא  שפושע  שחייב פשיטא וכאן
כראוי  כסהו לא בסיפא תני כראוי כראוי.(תוי"ט )כסהו  ולא  לשוורים  כראוי כיסה בשניהם  (ולפ "ז

פשיעתו ) מחמת האונס אירע  וכאן אחר דבר מחמת  האונס  אירע  שברישא  הוא  ההבדל וכל .לגמלים 

 י י ח ר ו ק מ

הפרה  את שנגח  קמא שור בבא ה  נה פרק 

חיּ ב. ומת , חמוֹ ר א וֹ  ׁש וֹ ר  לת וֹ כ וֹ  ונפל
לאחריו  חיּ ב . ה כּ ר יּ ה , מקּ וֹ ל לפניו נפל
ׁש וֹ ר  לת וֹ כוֹ  נפל ּפ טוּ ר. הכּ ריּ ה, מקּ וֹ ל
ונתקרע וּ , וכליו חמוֹ ר  ונ ׁש ּת בּ רוּ , וכליו
הכּ לים. על וּ פטוּ ר הבּ המה  על חיּ ב 
וקטן , ׁש וֹ טה חרׁש , ׁש וֹ ר  לת וֹ כוֹ  נפל

     
      

     
     
     

    לג 
     

     
     

   לד       
             

            

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

חיּ ב. הכּ ר יּ ה מּק וֹ ל לפניו ׁש היה נפל ֶ◌ָ◌ָ◌
ּפ ּט יׁש  קוֹ ל  הוֹ ר  וׁש מע  בּ בּ וֹ ר  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵחוֹ פר 
ואף  חיּ ב . ומת, בּ בּ וֹ ר  ונפל ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְונב ת
דּ קוֹ ל  גּ רמא דּ מ וּ ם דּ כיון גּ ב  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַל 
דּ אסּת לּ ק  למימר  לן הוה נפל ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהכּ ר יּ ה
אּפ ׁש יע וּ תא  ורמיא מנּ י ּה  דּ ב וֹ ר  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִחיּ וּ בא
בּ למא  גּ רמא וההוּ א הכּ ר יּ ה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְדּ קוֹ ל
 ֹוּ בתו הוֹ איל  ח יּ ב , הכי  אפלּ וּ  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָוּ פט וּ ר ,
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כי לג . הבור  בעל חייב לכן  לחייבו, אפשר  אי גרמא על אבל  הנפילה גרם הפטיש קול
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לפרי אבדה , לחסימה,ולהׁש בת  קה, 
כּ יּ וֹ צא וע וֹ ף חיּ ה וכן  וּ לׁש בּ ת . לכלאים,
חמוֹ ר. אוֹ  ׁש וֹ ר נאמר  לּמ ה  כּ ן , אם בהן .

ז     
     
     
    

    
     
   

          
        

             
            לז 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הבּ וֹ ר.ז לנפילת בּ המה כּ ל ואחד  ׁש וֹ ר  אחד
כא )דּ כתיב  לב ליו,(ׁש מ וֹ ת  יׁש יב  כּ סף ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

בּ לים: ליּה  דּ אית מידי  וּ להפר ׁש ת לכל ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌
סיני . יט )דּ כתיב הר  אם (ׁש ם בּ המה אם ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

אם, בּ המה. בּ כלל  וח יּ ה יחיה, לא ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ִאיׁש 
הע וֹ פוֹ ת: את כפל.לר בּ וֹ ת וּ לתׁש לוּ מי  ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

כב )דּ כתיב  כּ ל (ׁש ם  ּפ ׁש ע , דּ בר  כּ ל ל ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
הוּ א: ּפ ׁש יה דּ בר  אבדה.מידי  ולהׁש בת ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

 אחי אבדת כב )לכל לפריקה.:(דּ ברים  ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ּמ וֹ  ּת זב  כג).זב  גּ ב(ׁש מוֹ ת ל אף ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌

בּ המה (ׁש ם )דּ כתיב  כּ ל  ,שׂ וֹ נא חמ וֹ ר  ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
מבּ ת  חמוֹ ר  חמ וֹ ר  דּ ילפינן ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ כלל ,

בּ וֹ  ה )ׁש נּ אמר  וחמ וֹ (דּ ברים  וכל ׁש וֹ ר  ר ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ָ◌
: בּ דיׁש וֹ לחסימה.בּ המ ּת ׁש וֹ ר  ּת חסם לא ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌
כה ) מ בּ ת:(ׁש ם ׁש וֹ ר  ׁש וֹ ר  ילפינן , ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌

דּ כתיבלכלאים. גּ ב  ל  אף דּ הר בּ ה, ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌
יט ) הוי(ו יּ קרא כּ לאים,  ּת ר בּ י לא  בּ המ ּת ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

בּ המה  דּ ילפינן בּ כלל , וע וֹ ף ח יּ ה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַנּמ י 
דּ הנהגה  כּ לאים לנין וכן מבּ ת. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְבּ המה

יחדּ ו וּ בחמוֹ ר  בּ ׁש וֹ ר  ּת חר ׁש  (דּ בריםדּ לא ְ◌ַֹ◌ֲ◌ְֹ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

הדּ ין כב ) דּ הוּ א מבּ ת, ׁש וֹ ר  ׁש וֹ ר  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָילפינן
וע וֹ ף. ח יּ ה בּ המה ׁש ל  מינים ׁש ני ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְלכל 
הּת וֹ רה  מן ההלכה ּפ סק לנין ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִוּ מיהוּ 
בּ ׁש ני וּ מנהיג  כּ ׁש ח וֹ ר ׁש  אלּ א חיּ ב  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵאינוֹ 
דּ וּ מיא  טהוֹ ר , ואחד טמא ׁש אחד ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִמינים
כּ ל  חכמים ׁש אסר וּ  אלּ א וחמ וֹ ר , ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְדּ ׁש וֹ ר 
בּ ין  טמאים ׁש ניהם בּ ין מינים, ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְׁש ני 

טהוֹ רים: ׁש וֹ ר וּ ל ׁש בּ ת.ׁש ניהם דּ כתיב  ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌
בּ כלל  וח יּ ה , בּ המ ּת וכל  ַוחמ וֹ ר◌ֲ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
ע וֹ פוֹ ת: לר בּ וֹ ת הוּ א, ר בּ וּ יא וכל , ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְבּ המה.

גם לז. כתיב ובשבת  שה  גם  נאמר  אבידה בהשבת  וכן שבכפל  אלא וחמור  שור  נאמר  ברובם 
בהמה. רק  נאמר  כלאים  ובהרבעת סיני  הר  ובהפרשת  שור  רק  כתיב  בחסימה אמנם  בהמתך.
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הבּ וֹ ר.ז לנפילת בּ המה כּ ל ואחד  ׁש וֹ ר  אחד
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בּ לים: ליּה  דּ אית מידי  וּ להפר ׁש ת לכל ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌
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כב )דּ כתיב  כּ ל (ׁש ם  ּפ ׁש ע , דּ בר  כּ ל ל ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
הוּ א: ּפ ׁש יה דּ בר  אבדה.מידי  ולהׁש בת ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

 אחי אבדת כב )לכל לפריקה.:(דּ ברים  ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ּמ וֹ  ּת זב  כג).זב  גּ ב(ׁש מוֹ ת ל אף ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌

בּ המה (ׁש ם )דּ כתיב  כּ ל  ,שׂ וֹ נא חמ וֹ ר  ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
מבּ ת  חמוֹ ר  חמ וֹ ר  דּ ילפינן ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ כלל ,

בּ וֹ  ה )ׁש נּ אמר  וחמ וֹ (דּ ברים  וכל ׁש וֹ ר  ר ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ָ◌
: בּ דיׁש וֹ לחסימה.בּ המ ּת ׁש וֹ ר  ּת חסם לא ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌
כה ) מ בּ ת:(ׁש ם ׁש וֹ ר  ׁש וֹ ר  ילפינן , ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌

דּ כתיבלכלאים. גּ ב  ל  אף דּ הר בּ ה, ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌
יט ) הוי(ו יּ קרא כּ לאים,  ּת ר בּ י לא  בּ המ ּת ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

בּ המה  דּ ילפינן בּ כלל , וע וֹ ף ח יּ ה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַנּמ י 
דּ הנהגה  כּ לאים לנין וכן מבּ ת. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְבּ המה

יחדּ ו וּ בחמוֹ ר  בּ ׁש וֹ ר  ּת חר ׁש  (דּ בריםדּ לא ְ◌ַֹ◌ֲ◌ְֹ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

הדּ ין כב ) דּ הוּ א מבּ ת, ׁש וֹ ר  ׁש וֹ ר  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָילפינן
וע וֹ ף. ח יּ ה בּ המה ׁש ל  מינים ׁש ני ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְלכל 
הּת וֹ רה  מן ההלכה ּפ סק לנין ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִוּ מיהוּ 
בּ ׁש ני וּ מנהיג  כּ ׁש ח וֹ ר ׁש  אלּ א חיּ ב  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵאינוֹ 
דּ וּ מיא  טהוֹ ר , ואחד טמא ׁש אחד ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִמינים
כּ ל  חכמים ׁש אסר וּ  אלּ א וחמ וֹ ר , ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְדּ ׁש וֹ ר 
בּ ין  טמאים ׁש ניהם בּ ין מינים, ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְׁש ני 

טהוֹ רים: ׁש וֹ ר וּ ל ׁש בּ ת.ׁש ניהם דּ כתיב  ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌
בּ כלל  וח יּ ה , בּ המ ּת וכל  ַוחמ וֹ ר◌ֲ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
ע וֹ פוֹ ת: לר בּ וֹ ת הוּ א, ר בּ וּ יא וכל , ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְבּ המה.

גם לז. כתיב ובשבת  שה  גם  נאמר  אבידה בהשבת  וכן שבכפל  אלא וחמור  שור  נאמר  ברובם 
בהמה. רק  נאמר  כלאים  ובהרבעת סיני  הר  ובהפרשת  שור  רק  כתיב  בחסימה אמנם  בהמתך.

 י י ח ר ו ק מ

סי



הפרה  את שנגח  קמא שור בבא ה  פרק  נח

בהוה: הכּ תוּ ב ׁש דּ בּ ר אלּ א

כּ רא וּ י , בּ פניה ונ על לדּ יר , צאן  הכּ וֹ נס
נעל לא ּפ טוּ ר. והזּ יקה, ויצאה
חיּ ב. וה זּ יקה, ויצאה כּ רא וּ י , בּ פניה 
לסטים, ׁש ּפ רצוּ ה א וֹ  בלּ ילה נפרצה
הוֹ ציאוּ ה ּפ טוּ ר. והזּ יקה, ויצאה

חיּ בים: לסטים לסטים,

א 

     
 לח

הכונס   ו פרק

    
     
א   

     
  ב  

    
     

   
  ג         

              
   ד

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ הוה. הכּ תוּ ב להיוֹ ת:ׁש דּ בּ ר הרגיל  בּ דבר  ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌
הויהכּ וֹ נס.א וּ מאי נטר ּה  דּ הא ּפ ט וּ ר . ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌

למבד: לסטים.ליּה  ל הוֹ ציא וּ ה אף ֵ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ַ◌

ׁש מדוּ  אלּ א מ ּמ ׁש  הוֹ ציאוּ ה דּ לא ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ַגּ ב 
הוֹ ציאוּ ה  כּ אלּ וּ  הוי  ׁש יּ צאה, ד  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְבּ פניה

וחיּ בים: ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְבּ ידים

שם .לח. עיין  אלו , בכל  המינים כל שמרבים  מנין מבואר  פחותה.א.ברע "ב שמירה והיא
מ"ט ) פ "ד פ(לעיל בשמירה ליה סגי  מועד  אי יהודה  ורבי  מאיר  רבי  הגמראנחלקו חותה ,

נה:)אומרת מקרא(דף כן  ויליף פחותה בשמירה דסגי  מודה  מאיר  רבי  גם ורגל שבשן
פשיעה. כעין כשעושה אלא התורה חייבה לא ליהב.דבאלו הוה ומאי  הרע "ב  לשון

אלא מעולה, שמירה עביד מצי בודאי  שהרי  יותר  לעשות אפשר  שאי הכוונה אין למעבד .
ולכן  קלא ליה ולית  הדלת  בפתיחת  שיצאה  איירי וכאן פטור . ולכן בדבר  מחויב שאינו

ביום  אף הקרובה)פטור  הערה  ועיין פטור ,ג ..(מהרש "א , כראוי  שמרה  שאם  ברישא  שנינו כבר 
רק  ולכן שנפרצה  וידע  לה  אית  קלא  הסתמא  מן הכותל  נפרץ שאם  משמיענו כאן אלא

חייב  ביום אבל  באפילה, אחריו לטרוח לו היה לא  כי פטור  ונפרצה,בלילה תוד"ה  (עפ"י

הגמראד..ומהרש"א) נו :)למסקנת  כתב(דף וכן  מהני במקל הכישה  שרק  לכאורה  משמע 
בהלכותיו  ה"ג)הרמב "ם  הרע"ב.(פ "ד דעת  וכן מהני בפניה  בעמד שגם  כתב בפירושו אבל ,
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קמא הכונס בבא ו נט פרק

לחר ׁש , ׁש ּמ סר ּה  א וֹ  בּ חּמ ה, הנּ יחּה 
והזּ יקה, ויצאה וקטן, ׁש וֹ טה
רוֹ עה נכנס לרוֹ עה, מסרּה  חיּ ב.
ונהנית, לגנּ ה נפלה ּת חּת יו.
כדרכּ ּה  ירדה ּׁשנּ הנית . מה  מׁש לּ מת 
ּׁשהזּ יקה. מה מׁש לּ מת והזּ יקה,

ב    
     

    
    ה

     
    

 ו    
    

        
          

          ז 
           

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ חּמ ה.ב ולא הנּ יחּה  ׁש מ ׁש א ל ּה  מצרה ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֹ
בּ דלת  ׁש היא כּ ראוּ י בּ נילה ל ּה  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַסגּ י 

בּ לבד: מצוּ יה בּ ר וּ ח למד נכנס ׁש יּ כ וֹ לה ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
ּת חּת יו. גּ ונא הר וֹ עה בּ כהאי  אמרינן ולא ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

הר וֹ ה   ׁש דּ ר ח יּ ב , ל ׁש וֹ מר  ׁש ּמ סר  ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵׁש וֹ מר 
ׁש ּת ח ּת יו, הּק טן לר וֹ ה למסר  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהגּ דוֹ ל 

חיּ ב : ׁש ּת ח ּת יו הר וֹ ה נפלה וּ לפיכ ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌
בּ אנס.לג נּ ה. ונפלה ׁש החלקה וּ כגוֹ ן ְ◌ֶ◌◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌

והּפ יל וּ ה, חבר וֹ תיה אוֹ תּה  דּ חוּ  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲאבל 
בּ ּה , ּפ ׁש ע  דּ איהוּ  הזּ יקה, מה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְמׁש לּ ם

חדא: חדא לברינהוּ  לי ּה  מה דּ הוי ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌
הזּ קּה :ּׁשנּ הנית. לפי ולא הנאתּה  לפי ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌

עם ה. לשחק  דרכם חש "ו וכן  לצאת. טצדקי כל תעשה ומצטערת  בחמה שהניחה  שכיון
הניחו  כאלו  ליה  הוי להם מסרה  אם ולכן  קשרים , להתיר  וכן הדלת ולפתוח המנעול 
התירו  ולא הדלת החש "ו פתחו  לא  אם אף הכי ומשום  כלל  שמירה  בלי לבהמה הבעלים 

הבעלים  חייבים באונס  הבהמה ויצאה  מחמתהקשר  שלא  באונס  וסופו  בפשיעה כתחלת  הוי (ולא

נעולהפשיעה) אינו  הדלת  כאלו הוה  שבשניהם בבא, בחד  רבינו וכתבן  כללינהו ומש"ה .
כראוי . קשור  אינו והקשר  תוספותכראוי  כשיטת  וזהו  ה. ס "ק שצ "ו  סי' פרישה שור)(ע "פ ד"ה  ט : (דף

שם) כרש "י ולא כראוי, בקשור  לרועהו ..דאיירי מסרם שהבעלים כפשוטה לפרש  אפשר  אי אבל 
לעיל שנינו  כבר  זה  שדין  מ"ט )לשמור , תחתיו (פ"ד נכנס  הוא לשומר  נו :)שהנותן דף .(גמרא 

עיי "ש . ברע"ב  כדאיתא חייב  השני  שומר  שכאן  וקמ "ל לשומר  שמסר  בשומר  איירי  אלא
לעילז. כמבואר  בזול  שעורים  דמי משלם  באכילה הזיקה מ"ט )אם  בחבטה(פ"ב  הזיקה  ואם

קרקע  על ולא  ירקות  על  שתיפול הנופלת בבהמתו  ליתן רוצה שהיה  מה  .(מאירי)משלם
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הפרה  את שנגח  קמא שור בבא ה  פרק  נח

בהוה: הכּ תוּ ב ׁש דּ בּ ר אלּ א

כּ רא וּ י , בּ פניה ונ על לדּ יר , צאן  הכּ וֹ נס
נעל לא ּפ טוּ ר. והזּ יקה, ויצאה
חיּ ב. וה זּ יקה, ויצאה כּ רא וּ י , בּ פניה 
לסטים, ׁש ּפ רצוּ ה א וֹ  בלּ ילה נפרצה
הוֹ ציאוּ ה ּפ טוּ ר. והזּ יקה, ויצאה

חיּ בים: לסטים לסטים,

א 

     
 לח

הכונס   ו פרק

    
     
א   

     
  ב  

    
     

   
  ג         

              
   ד

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ הוה. הכּ תוּ ב להיוֹ ת:ׁש דּ בּ ר הרגיל  בּ דבר  ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌
הויהכּ וֹ נס.א וּ מאי נטר ּה  דּ הא ּפ ט וּ ר . ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌

למבד: לסטים.ליּה  ל הוֹ ציא וּ ה אף ֵ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ַ◌

ׁש מדוּ  אלּ א מ ּמ ׁש  הוֹ ציאוּ ה דּ לא ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ַגּ ב 
הוֹ ציאוּ ה  כּ אלּ וּ  הוי  ׁש יּ צאה, ד  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְבּ פניה

וחיּ בים: ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְבּ ידים

שם .לח. עיין  אלו , בכל  המינים כל שמרבים  מנין מבואר  פחותה.א.ברע "ב שמירה והיא
מ"ט ) פ "ד פ(לעיל בשמירה ליה סגי  מועד  אי יהודה  ורבי  מאיר  רבי  הגמראנחלקו חותה ,

נה:)אומרת מקרא(דף כן  ויליף פחותה בשמירה דסגי  מודה  מאיר  רבי  גם ורגל שבשן
פשיעה. כעין כשעושה אלא התורה חייבה לא ליהב.דבאלו הוה ומאי  הרע "ב  לשון

אלא מעולה, שמירה עביד מצי בודאי  שהרי  יותר  לעשות אפשר  שאי הכוונה אין למעבד .
ולכן  קלא ליה ולית  הדלת  בפתיחת  שיצאה  איירי וכאן פטור . ולכן בדבר  מחויב שאינו

ביום  אף הקרובה)פטור  הערה  ועיין פטור ,ג ..(מהרש "א , כראוי  שמרה  שאם  ברישא  שנינו כבר 
רק  ולכן שנפרצה  וידע  לה  אית  קלא  הסתמא  מן הכותל  נפרץ שאם  משמיענו כאן אלא

חייב  ביום אבל  באפילה, אחריו לטרוח לו היה לא  כי פטור  ונפרצה,בלילה תוד"ה  (עפ"י

הגמראד..ומהרש"א) נו :)למסקנת  כתב(דף וכן  מהני במקל הכישה  שרק  לכאורה  משמע 
בהלכותיו  ה"ג)הרמב "ם  הרע"ב.(פ "ד דעת  וכן מהני בפניה  בעמד שגם  כתב בפירושו אבל ,
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קמא הכונס בבא ו נט פרק

לחר ׁש , ׁש ּמ סר ּה  א וֹ  בּ חּמ ה, הנּ יחּה 
והזּ יקה, ויצאה וקטן, ׁש וֹ טה
רוֹ עה נכנס לרוֹ עה, מסרּה  חיּ ב.
ונהנית, לגנּ ה נפלה ּת חּת יו.
כדרכּ ּה  ירדה ּׁשנּ הנית . מה  מׁש לּ מת 
ּׁשהזּ יקה. מה מׁש לּ מת והזּ יקה,
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בּ חּמ ה.ב ולא הנּ יחּה  ׁש מ ׁש א ל ּה  מצרה ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֹ
בּ דלת  ׁש היא כּ ראוּ י בּ נילה ל ּה  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַסגּ י 

בּ לבד: מצוּ יה בּ ר וּ ח למד נכנס ׁש יּ כ וֹ לה ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
ּת חּת יו. גּ ונא הר וֹ עה בּ כהאי  אמרינן ולא ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

הר וֹ ה   ׁש דּ ר ח יּ ב , ל ׁש וֹ מר  ׁש ּמ סר  ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵׁש וֹ מר 
ׁש ּת ח ּת יו, הּק טן לר וֹ ה למסר  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהגּ דוֹ ל 

חיּ ב : ׁש ּת ח ּת יו הר וֹ ה נפלה וּ לפיכ ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌
בּ אנס.לג נּ ה. ונפלה ׁש החלקה וּ כגוֹ ן ְ◌ֶ◌◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌

והּפ יל וּ ה, חבר וֹ תיה אוֹ תּה  דּ חוּ  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲאבל 
בּ ּה , ּפ ׁש ע  דּ איהוּ  הזּ יקה, מה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְמׁש לּ ם

חדא: חדא לברינהוּ  לי ּה  מה דּ הוי ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌
הזּ קּה :ּׁשנּ הנית. לפי ולא הנאתּה  לפי ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌

עם ה. לשחק  דרכם חש "ו וכן  לצאת. טצדקי כל תעשה ומצטערת  בחמה שהניחה  שכיון
הניחו  כאלו  ליה  הוי להם מסרה  אם ולכן  קשרים , להתיר  וכן הדלת ולפתוח המנעול 
התירו  ולא הדלת החש "ו פתחו  לא  אם אף הכי ומשום  כלל  שמירה  בלי לבהמה הבעלים 

הבעלים  חייבים באונס  הבהמה ויצאה  מחמתהקשר  שלא  באונס  וסופו  בפשיעה כתחלת  הוי (ולא

נעולהפשיעה) אינו  הדלת  כאלו הוה  שבשניהם בבא, בחד  רבינו וכתבן  כללינהו ומש"ה .
כראוי . קשור  אינו והקשר  תוספותכראוי  כשיטת  וזהו  ה. ס "ק שצ "ו  סי' פרישה שור)(ע "פ ד"ה  ט : (דף

שם) כרש "י ולא כראוי, בקשור  לרועהו ..דאיירי מסרם שהבעלים כפשוטה לפרש  אפשר  אי אבל 
לעיל שנינו  כבר  זה  שדין  מ"ט )לשמור , תחתיו (פ"ד נכנס  הוא לשומר  נו :)שהנותן דף .(גמרא 

עיי "ש . ברע"ב  כדאיתא חייב  השני  שומר  שכאן  וקמ "ל לשומר  שמסר  בשומר  איירי  אלא
לעילז. כמבואר  בזול  שעורים  דמי משלם  באכילה הזיקה מ"ט )אם  בחבטה(פ"ב  הזיקה  ואם

קרקע  על ולא  ירקות  על  שתיפול הנופלת בבהמתו  ליתן רוצה שהיה  מה  .(מאירי)משלם
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קמא הכונס בבא ו פרק ס

ׁש מין ּׁשהזּ יקה , מה  מׁש לּ מת  כּ יצד
היתה  כּ ּמ ה  שׂ דה , בּ א וֹ ת ּה  סאה בּ ית 
ׁש מעוֹ ן רבּ י יפה. היא וכּמ ה יפה
מׁש לּ מת  גּ מוּ רים ּפ רוֹ ת  אכלה א וֹ מר,
אם  סאה, סאה אם גּ מוּ רים. ּפ ר וֹ ת 

סאתים: סאתים
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שׂ דה. בּ א וֹ תּה  סאה בּ ית ׁש מין ׁש מין  אין ֵ◌ָ◌ִ◌
ׁש ּמ פסיד  מּפ ני  לב דּ ּה , הר וּ גה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶאת
ורחמנא  ׁש וי ּה , בּ כל אוֹ תּה  ׁש מין ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַמזּ יק,
מלּמ ד  ודר ׁש ינן אחר , בּ שׂ דה וּ ב ר  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָאמר 
אחרת. שׂ דה גּ ב  ל אוֹ תּה  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶׁש מין
שׂ דה  בּ אוֹ תּה  סאה בּ ית ׁש מין ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶאלּ א
מּמ נּ ה  ׁש נּ אכלה קדם ׁש וה היתה ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַכּ ּמ ה
כ ׁש יו, ׁש וה היא וכ ּמ ה הזּ את, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָהר וּ גה

דּ מי דּ מיה, כּ לּ הוּ  מ ׁש לּ ם לא ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהׁש ּת א
בּ תב וּ אתּה  כּ ׁש היא סאה בּ ית ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש לּ וֹ קח
ר וּ גה  הפסד  בּ ׁש ביל בּ ּה  מזלזל ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵאינוֹ 

מט: דּ בר  אם כּ י  ׁש מעוֹ ן אחת רבּ י  ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌◌ָ◌
גּ מ וּ רים. ּפ ר וֹ ת אכלה ׁש כּ בר א וֹ מר ֶ◌ְ◌ָ◌

ההזּ ק. כּ ל  מ ׁש לּ מת צר כּ ן, כּ ל ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָבּ ׁש לוּ 
דּ דין  היכא שׂ דה, אגּ ב  ׁש ימינן ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְוהיכא
ׁש מע וֹ ן: כּ ר בּ י והלכה נגמר וּ . ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִֹלא

שלאח. המזיק  על להקל כדי אחרת שדה  גב  על אותה  ששמין  ילפינן מקרא כי 
משערים  איך  התנא  שואל ולכן  עיי "ש, ברע "ב וכדאיתא  ממש, הערוגה  כל שווי ישלם

שא "כ אותו . שלימה שדה גב  על שמין אין מ"מ אחרת  שדה  גב על לשער  שצריכים  (ואע"פ

שלימה) בשדה  ניכרת אחת  ערוגה של קרחת  שאין  הניזק כזהט..יפסיד שבאופן  רע"ב עיין
סאה בית שלוקח  מי  כי  השווי  כל משלם אמה)לא  חמשים על אמה  כשמלאה(חמשים

הנאכלת. אחת  ערוגה  מחמת  במחירה כך  כל מזלזל אין  שעדיין י.תבואה דבר  על שרק
אחר  שדה גב על ששמין  אחר  בשדה  ובער  התורה  אמרה לשדה  נט :)צריך  דף .(גמרא
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קמא הכונס בבא ו סאפרק

ׁש א חברוֹ  ׁש ל שׂ דה  ֹבּ ת ו הּמ ג דּ יׁש 
בּ על  ׁש ל בּ המּת וֹ  ואכלתן  בר ׁש וּ ת ,
בּ על  בהן , הזּ קה ואם ּפ טוּ ר. הּׂשדה ,
בּ על  בּ רׁש וּ ת , הג דּ יׁש  ואם חיּ ב . הגּ די ׁש 

חיּ ב: ה ּׂשדה

חרׁש , בּ יד הבּ ערה את הּׁשוֹ לח
וחיּ ב  אדם בּ דיני  ּפ טוּ ר וקטן , ׁש וֹ טה 
ה ּפ קּ ח  ּפ קּ ח, בּ יד ׁש לח ׁש מים. בּ דיני
ואחד  הא וּ ר, את  הביא  אחד  חיּ ב .
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חיּ ב.ג הּׂשדה בּ על בּ רׁש וּ ת הג דּ י ׁש  ואם
כּ לּ ן  ׁש רגילין בּ בקה, ל ּה  מוֹ קי  ◌ָ◌◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַבּ גּ מרא
וזה  גּ דיׁש וֹ  זה אחד , בּ גרן ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ֲ◌ַל שׂ וֹ ת
ׁש אמר  וכיון ׁש וֹ מר . וּ ממ נּ ין ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְגּ דיׁש וֹ ,

א  כּ אלּ וּ  הוי  וּ גד ׁש , יּ ל מר הוֹ מר  ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌
בּ ני בּ ׁש אר  אבל  .ל ואנטר  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַיּ ל
בּ ל  אין בּ ר ׁש וּ ת הג דּ יׁש  אפלּ וּ  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָאדם,
נטיר וּ תא: ליה דּ מקבּ ל  ד חיּ ב , ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַהדה

עמריםיא. של צבור  הוא מ"ב)גדיש  פ "ו  פאה אכילתהיב..(רמב"ם ידי  על הוזקה  אם אבל
כלעיל תאכל , שלא  לה היה כי  מ"ב)פטור , מ"ג)לעיליג ..(פ"ה  פלוגתא(פ "ה  שנינו 

הכנס  כאומר  הוי  בסתמא אף  לחכמים  לחצרו , חפצים להכניס  רשות  שנותן  הבית  בבעל
אני  מפורש  שיאמר  עד אחריות עליו  מקבל  אינו כוותיה  שהלכתא  ולרבי  אשמור , ואני
לעשות כולן שרגילין בבקעה  הגמרא לה מוקי  כרבי  אף משנתנו לאוקים  כדי  אשמור .

ברע"ב. וכדאיתא גדישו , וזה גדישו זה  אחד  שליחותיד.בגורן  דין  בהם היה אם אבל 
ודברי  הרב שדברי  משום רק היינו עבירה לדבר  שליח  שאין אע "פ  כי  חייב , השולח  היה

דעת  בהם  אין  והני שומעין מי  דברי  נו .)הגמרא טו ..(תוי"ט )התלמיד  כמה(דף מפרטת
בניזקין  שגרמא  משום  אדם מדיני  שפטורים שמים .דברים  בדיני חייבים  ומ"מ פטור 
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ׁש מין ּׁשהזּ יקה , מה  מׁש לּ מת  כּ יצד
היתה  כּ ּמ ה  שׂ דה , בּ א וֹ ת ּה  סאה בּ ית 
ׁש מעוֹ ן רבּ י יפה. היא וכּמ ה יפה
מׁש לּ מת  גּ מוּ רים ּפ רוֹ ת  אכלה א וֹ מר,
אם  סאה, סאה אם גּ מוּ רים. ּפ ר וֹ ת 

סאתים: סאתים
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שׂ דה. בּ א וֹ תּה  סאה בּ ית ׁש מין ׁש מין  אין ֵ◌ָ◌ִ◌
ׁש ּמ פסיד  מּפ ני  לב דּ ּה , הר וּ גה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶאת
ורחמנא  ׁש וי ּה , בּ כל אוֹ תּה  ׁש מין ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַמזּ יק,
מלּמ ד  ודר ׁש ינן אחר , בּ שׂ דה וּ ב ר  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָאמר 
אחרת. שׂ דה גּ ב  ל אוֹ תּה  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶׁש מין
שׂ דה  בּ אוֹ תּה  סאה בּ ית ׁש מין ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶאלּ א
מּמ נּ ה  ׁש נּ אכלה קדם ׁש וה היתה ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַכּ ּמ ה
כ ׁש יו, ׁש וה היא וכ ּמ ה הזּ את, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָהר וּ גה

דּ מי דּ מיה, כּ לּ הוּ  מ ׁש לּ ם לא ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהׁש ּת א
בּ תב וּ אתּה  כּ ׁש היא סאה בּ ית ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש לּ וֹ קח
ר וּ גה  הפסד  בּ ׁש ביל בּ ּה  מזלזל ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵאינוֹ 

מט: דּ בר  אם כּ י  ׁש מעוֹ ן אחת רבּ י  ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌◌ָ◌
גּ מ וּ רים. ּפ ר וֹ ת אכלה ׁש כּ בר א וֹ מר ֶ◌ְ◌ָ◌

ההזּ ק. כּ ל  מ ׁש לּ מת צר כּ ן, כּ ל ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָבּ ׁש לוּ 
דּ דין  היכא שׂ דה, אגּ ב  ׁש ימינן ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְוהיכא
ׁש מע וֹ ן: כּ ר בּ י והלכה נגמר וּ . ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִֹלא

שלאח. המזיק  על להקל כדי אחרת שדה  גב  על אותה  ששמין  ילפינן מקרא כי 
משערים  איך  התנא  שואל ולכן  עיי "ש, ברע "ב וכדאיתא  ממש, הערוגה  כל שווי ישלם

שא "כ אותו . שלימה שדה גב  על שמין אין מ"מ אחרת  שדה  גב על לשער  שצריכים  (ואע"פ

שלימה) בשדה  ניכרת אחת  ערוגה של קרחת  שאין  הניזק כזהט..יפסיד שבאופן  רע"ב עיין
סאה בית שלוקח  מי  כי  השווי  כל משלם אמה)לא  חמשים על אמה  כשמלאה(חמשים

הנאכלת. אחת  ערוגה  מחמת  במחירה כך  כל מזלזל אין  שעדיין י.תבואה דבר  על שרק
אחר  שדה גב על ששמין  אחר  בשדה  ובער  התורה  אמרה לשדה  נט :)צריך  דף .(גמרא

 י י ח ר ו ק מ

קמא הכונס בבא ו סאפרק

ׁש א חברוֹ  ׁש ל שׂ דה  ֹבּ ת ו הּמ ג דּ יׁש 
בּ על  ׁש ל בּ המּת וֹ  ואכלתן  בר ׁש וּ ת ,
בּ על  בהן , הזּ קה ואם ּפ טוּ ר. הּׂשדה ,
בּ על  בּ רׁש וּ ת , הג דּ יׁש  ואם חיּ ב . הגּ די ׁש 

חיּ ב: ה ּׂשדה

חרׁש , בּ יד הבּ ערה את הּׁשוֹ לח
וחיּ ב  אדם בּ דיני  ּפ טוּ ר וקטן , ׁש וֹ טה 
ה ּפ קּ ח  ּפ קּ ח, בּ יד ׁש לח ׁש מים. בּ דיני
ואחד  הא וּ ר, את  הביא  אחד  חיּ ב .
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

חיּ ב.ג הּׂשדה בּ על בּ רׁש וּ ת הג דּ י ׁש  ואם
כּ לּ ן  ׁש רגילין בּ בקה, ל ּה  מוֹ קי  ◌ָ◌◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַבּ גּ מרא
וזה  גּ דיׁש וֹ  זה אחד , בּ גרן ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ֲ◌ַל שׂ וֹ ת
ׁש אמר  וכיון ׁש וֹ מר . וּ ממ נּ ין ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְגּ דיׁש וֹ ,

א  כּ אלּ וּ  הוי  וּ גד ׁש , יּ ל מר הוֹ מר  ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌
בּ ני בּ ׁש אר  אבל  .ל ואנטר  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַיּ ל
בּ ל  אין בּ ר ׁש וּ ת הג דּ יׁש  אפלּ וּ  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָאדם,
נטיר וּ תא: ליה דּ מקבּ ל  ד חיּ ב , ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַהדה

עמריםיא. של צבור  הוא מ"ב)גדיש  פ "ו  פאה אכילתהיב..(רמב"ם ידי  על הוזקה  אם אבל
כלעיל תאכל , שלא  לה היה כי  מ"ב)פטור , מ"ג)לעיליג ..(פ"ה  פלוגתא(פ "ה  שנינו 

הכנס  כאומר  הוי  בסתמא אף  לחכמים  לחצרו , חפצים להכניס  רשות  שנותן  הבית  בבעל
אני  מפורש  שיאמר  עד אחריות עליו  מקבל  אינו כוותיה  שהלכתא  ולרבי  אשמור , ואני
לעשות כולן שרגילין בבקעה  הגמרא לה מוקי  כרבי  אף משנתנו לאוקים  כדי  אשמור .

ברע"ב. וכדאיתא גדישו , וזה גדישו זה  אחד  שליחותיד.בגורן  דין  בהם היה אם אבל 
ודברי  הרב שדברי  משום רק היינו עבירה לדבר  שליח  שאין אע "פ  כי  חייב , השולח  היה

דעת  בהם  אין  והני שומעין מי  דברי  נו .)הגמרא טו ..(תוי"ט )התלמיד  כמה(דף מפרטת
בניזקין  שגרמא  משום  אדם מדיני  שפטורים שמים .דברים  בדיני חייבים  ומ"מ פטור 
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סז



קמא הכונס בבא ו פרק סב

ה עצים  את  ה ּמ ביא  העצים, את  הביא 
ואחד  ה עצים, את  הביא  אחד חיּ ב .
חיּ ב . האוּ ר את  ה ּמ ביא  האוּ ר, את  הביא 
לבּ תה  חיּ ב. ה ּמ לבּ ה  ולבּ ה , אחר בּ א 
הבּ ערה את הּׁשוֹ לח  ּפ טוּ רין. כּ לּ ן הר וּ ח ,
חיּ ב, עפר, א וֹ  אבנים, א וֹ  עצים, ואכלה

כב)ׁש נּ אמר וּ מצאה (שמות אׁש  תצא כּ י 
ה ּׂשדה, אוֹ  ה קּ מה  אוֹ  גּ די ׁש  ונאכל קוֹ צים

    
    
    

     
     
      
    

     
    

טז   
     יז

יח    יט     
           

          כ 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ולבּ ה.ד אחר  והלה בּ א  בּ אׁש  נפח ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌
אׁש  בּ לבּ ת כּ מוֹ  ג).ׁש להבת, (ׁש מוֹ ת ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌

מגּ זרת  נבּ ה, דּ גרסי  ספרים ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְואית

שׂ פתים נז )ניב  כּ ׁש אדם (י ׁש יה , ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
יוֹ צא: ור וּ ח בּ שׂ פתיו נמנ ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְמדבּ ר 

עפר. ונתקלקל :א וֹ  ניר וֹ  ׁש לּ חכה ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

חייבטז. והאחרון פטור  המלבה ללבות, כדי מצויה ברוח  יש  אם  אבל סימןמאירי. (ב"ח

ד ) ס"ק ואצ "ליז..תיח הרבה , בעתים  באה  שהיא  אע "פ תמיד מצויה שאינה רוח ור "ל
רחוקים לעתים  אלא נושבת שאינה  סערה ה"ה)רוח בשם האור יח..(תוי"ט  שהביאו אלו 

לחשוש להם היה  ולא  מתלבה היתה לא  מצויה שאינה  הרוח שבלא  כיון פטורים  והעצים
נמי  איהו בלאו  קעביד דמאי ללבות, כדי בליביו יש  אם  ואף פטור  המלבה וגם כזו . לרוח 

ותזיק  יא)תתלבה  סי' הב"ח יט..(רא"ש א)כתב  ס"ק תיח דקתני (סימן דהא  פשוט  והדבר 
שהוא עצים  בין חילוק  אין כלומר  אלא  לה , ראוי עצים  דסתם  איצטריך לא עצים  ואכלה
אמרינן  ולא הראוי על כמו ראוי שאינו על חייב לה , ראוי שאין ועפר  אבנים  ובין לה  ראוי

לה. ראוי  שאין  כיון היה  שםאנוס  ובפרישה כאונס נחשב שלא הוא ראוי באינו  החידוש  (לדעתו 

אף חייב ובתולדתו  באש  הראוי בדבר אם  כי שלם נזק מתחייב אינו  שבשן שאע"ג  הוא שהחידוש כתב

ראוי) שאי כ..באינו  לכסכס ואע"פ ולא  קאי לשריפה אש  עיקר  כי אש , אכילת  עיקר  זה ן 
לאתויי)ולקלקל  ד"ה ו . דף עצמה.(רש"י השדה אף ומשמע  השדה  או מדכתיב חייב מ "מ ,
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קמא הכונס בבא ו סג פרק

ה בּ ערה. את  הּמ ב עיר  יׁש לּ ם ׁש לּ ם
א ּמ וֹ ת , ארבּ ע  גּ בוֹ ּה  ׁש הוּ א  גּ דר עברה
ּפ טוּ ר. נהר, אוֹ  הרבּ ים, דּ ר אוֹ 
ת עב  כּ ּמ ה עד  ׁש לּ וֹ ,  ֹבּ ת ו ר ה ּמ דליק 

א וֹ מר, עזריה בּ ן  אלעזר  רבּ י  הדּ לקה.
באמצע היא כּ אלוּ  אוֹ תּה  רוֹ אין
ׁש ׁש  א וֹ מר, אליעזר ר בּ י כּ וֹ ר . בּ ית 
הרבּ ים. רׁש וּ ת  כּ דר א ּמ וֹ ת , עשׂ רה
אּמ ה. חמּׁשים אוֹ מר, עקיבא רבּ י

    
    

     
     

      
כא  כב   
      

   
     

כג   
     
     
      

         כד       
              

             

הר בּ ים. דּ ר הּמ ד בּ ר :א וֹ  כּ דגלי אּמ ה, שׂ רה ׁש ׁש  ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

דסיפא כא. אליעזר  כרבי  סתמא  סא.).והך  דף ממש כב.(גמרא  נהר  אמר  רחברב (והיינו 

אמות) לשדותשמנה ממנו  ומשקין  שדולין  קטן  יאור  אמר  ושמואל מים בו  שאין  ואע "פ
ובב"י  מים . בו ביש ס"ד )ודוקא תיח אף(סי' מים  בו יש אם כי נחלקו , שלא כתב 

אמות. שמנה  ברוחב  אלא מפסיק  אינו מים  בו  ובאין מפסיק שהו  כל עדכג .ברחב  גם 
חייב, הפסק יש  אם אף חברו  של בתוך המדליק  כי  שלו בתוך במדליק  איירי  השתא 
מפסיק  דבר  שאין  באופן המדליק  קאמר  שהכי שלו, תוך המדליק  הכא נקט  לכן אלא

שלו  תוך שהוא  מחמת אלא  לפטור  סברא  אותו כד..(תוי"ט )ואין  רואין  גרסי ספרים  יש 
כי  היא , כאלו אותה רואין נקבה בלשון הספרים כגירסת  היא הנכון  אבל הוא , כאלו

הדליקה על  אילו ).(מלא"ש)קאי כמו  והכוונה  להולמו , קשה קצת כאילו  כור (הלשון בית .
אמות. 274 על  אמות 274 בערך הוא  אותו וכשמרבעין  סאין, שלשים  זריעת  מקום הוא

פטור . רוח , לכל אמות 137 יש אם ולפיכך 
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קמא הכונס בבא ו פרק סב

ה עצים  את  ה ּמ ביא  העצים, את  הביא 
ואחד  ה עצים, את  הביא  אחד חיּ ב .
חיּ ב . האוּ ר את  ה ּמ ביא  האוּ ר, את  הביא 
לבּ תה  חיּ ב. ה ּמ לבּ ה  ולבּ ה , אחר בּ א 
הבּ ערה את הּׁשוֹ לח  ּפ טוּ רין. כּ לּ ן הר וּ ח ,
חיּ ב, עפר, א וֹ  אבנים, א וֹ  עצים, ואכלה

כב)ׁש נּ אמר וּ מצאה (שמות אׁש  תצא כּ י 
ה ּׂשדה, אוֹ  ה קּ מה  אוֹ  גּ די ׁש  ונאכל קוֹ צים

    
    
    

     
     
      
    

     
    

טז   
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          כ 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ולבּ ה.ד אחר  והלה בּ א  בּ אׁש  נפח ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌
אׁש  בּ לבּ ת כּ מוֹ  ג).ׁש להבת, (ׁש מוֹ ת ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌

מגּ זרת  נבּ ה, דּ גרסי  ספרים ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְואית

שׂ פתים נז )ניב  כּ ׁש אדם (י ׁש יה , ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
יוֹ צא: ור וּ ח בּ שׂ פתיו נמנ ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְמדבּ ר 

עפר. ונתקלקל :א וֹ  ניר וֹ  ׁש לּ חכה ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

חייבטז. והאחרון פטור  המלבה ללבות, כדי מצויה ברוח  יש  אם  אבל סימןמאירי. (ב"ח

ד ) ס"ק ואצ "ליז..תיח הרבה , בעתים  באה  שהיא  אע "פ תמיד מצויה שאינה רוח ור "ל
רחוקים לעתים  אלא נושבת שאינה  סערה ה"ה)רוח בשם האור יח..(תוי"ט  שהביאו אלו 

לחשוש להם היה  ולא  מתלבה היתה לא  מצויה שאינה  הרוח שבלא  כיון פטורים  והעצים
נמי  איהו בלאו  קעביד דמאי ללבות, כדי בליביו יש  אם  ואף פטור  המלבה וגם כזו . לרוח 

ותזיק  יא)תתלבה  סי' הב"ח יט..(רא"ש א)כתב  ס"ק תיח דקתני (סימן דהא  פשוט  והדבר 
שהוא עצים  בין חילוק  אין כלומר  אלא  לה , ראוי עצים  דסתם  איצטריך לא עצים  ואכלה
אמרינן  ולא הראוי על כמו ראוי שאינו על חייב לה , ראוי שאין ועפר  אבנים  ובין לה  ראוי

לה. ראוי  שאין  כיון היה  שםאנוס  ובפרישה כאונס נחשב שלא הוא ראוי באינו  החידוש  (לדעתו 

אף חייב ובתולדתו  באש  הראוי בדבר אם  כי שלם נזק מתחייב אינו  שבשן שאע"ג  הוא שהחידוש כתב

ראוי) שאי כ..באינו  לכסכס ואע"פ ולא  קאי לשריפה אש  עיקר  כי אש , אכילת  עיקר  זה ן 
לאתויי)ולקלקל  ד"ה ו . דף עצמה.(רש"י השדה אף ומשמע  השדה  או מדכתיב חייב מ "מ ,
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קמא הכונס בבא ו סג פרק

ה בּ ערה. את  הּמ ב עיר  יׁש לּ ם ׁש לּ ם
א ּמ וֹ ת , ארבּ ע  גּ בוֹ ּה  ׁש הוּ א  גּ דר עברה
ּפ טוּ ר. נהר, אוֹ  הרבּ ים, דּ ר אוֹ 
ת עב  כּ ּמ ה עד  ׁש לּ וֹ ,  ֹבּ ת ו ר ה ּמ דליק 

א וֹ מר, עזריה בּ ן  אלעזר  רבּ י  הדּ לקה.
באמצע היא כּ אלוּ  אוֹ תּה  רוֹ אין
ׁש ׁש  א וֹ מר, אליעזר ר בּ י כּ וֹ ר . בּ ית 
הרבּ ים. רׁש וּ ת  כּ דר א ּמ וֹ ת , עשׂ רה
אּמ ה. חמּׁשים אוֹ מר, עקיבא רבּ י
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דסיפא כא. אליעזר  כרבי  סתמא  סא.).והך  דף ממש כב.(גמרא  נהר  אמר  רחברב (והיינו 

אמות) לשדותשמנה ממנו  ומשקין  שדולין  קטן  יאור  אמר  ושמואל מים בו  שאין  ואע "פ
ובב"י  מים . בו ביש ס"ד )ודוקא תיח אף(סי' מים  בו יש אם כי נחלקו , שלא כתב 

אמות. שמנה  ברוחב  אלא מפסיק  אינו מים  בו  ובאין מפסיק שהו  כל עדכג .ברחב  גם 
חייב, הפסק יש  אם אף חברו  של בתוך המדליק  כי  שלו בתוך במדליק  איירי  השתא 
מפסיק  דבר  שאין  באופן המדליק  קאמר  שהכי שלו, תוך המדליק  הכא נקט  לכן אלא

שלו  תוך שהוא  מחמת אלא  לפטור  סברא  אותו כד..(תוי"ט )ואין  רואין  גרסי ספרים  יש 
כי  היא , כאלו אותה רואין נקבה בלשון הספרים כגירסת  היא הנכון  אבל הוא , כאלו

הדליקה על  אילו ).(מלא"ש)קאי כמו  והכוונה  להולמו , קשה קצת כאילו  כור (הלשון בית .
אמות. 274 על  אמות 274 בערך הוא  אותו וכשמרבעין  סאין, שלשים  זריעת  מקום הוא

פטור . רוח , לכל אמות 137 יש אם ולפיכך 
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גּ ד וֹ לה  ׁש כּ ׁש האׁש  ׁש ע וּ ר ּה . וגדל ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַהדּ לקה
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חברוֹ : ׁש ל  ֹבּ ת ו ואכלה יהוּ דהוהלכה רבּ י ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌
ּׁשבּ תוֹ כוֹ . מה כּ ל  י ׁש לּ ם יהוּ דה א וֹ מר דּ ר בּ י  ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
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גּ לוּ י: כּ ל  אף גּ ל וּ יה ּק מה מה הּק מה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְדּ אוֹ 

פנוי כה. מרחב  או דבר  שיש באופן כאן  איירי  ולא  הקודמת  משנה של המשך אינה זו  משנה
והזיק . יצא  אם חייב ולכן  המפסיק
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א לּ א מׁש לּ ם אינ וֹ  א וֹ מרים, וחכמים
שׂ ערים. ׁש ל אוֹ  חּט ין ׁש ל גּ דיׁש 
לוֹ   ּסמו ועבד לוֹ  כפוּ ת  גדי היה
לוֹ  כּ פוּ ת עבד חיּ ב. עּמ וֹ , ונשׂ רף
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

גּ די ׁש  א לּ א  מ ׁש לּ ם אינוֹ  א וֹ מרים  וחכמים 
וּ פטריוכוּ '. הּק מה, דּ אוֹ  דּ ר ׁש א להוּ  דּ אית ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

ׁש ּמ ׁש רין  אלּ א בּ אׁש . טמ וּ ן נזקי  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַל 
וּ  גּ די ׁש , הוּ א כּ אלּ וּ  הכּ לים מ ׁש לּ ם מקוֹ ם ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

וּ מדּ קאמרי כּ לים. ׁש ל  גּ וּ פן כּ ׁש ע וּ ר  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָגּ דיׁש 
יהוּ דה  לר בּ י  חכמים וּ מ וֹ דים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵסיפא
כּ ל  מ ׁש לּ ם ׁש הוּ א הבּ ירה את ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְבּ מדליק
ׁש נּ חלקוּ  בּ גּ מרא מ וּ כח  בּ תוֹ כ ּה , ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַמה
 ֹבּ תו בּ מדליק גּ ם וחכמים יהוּ דה ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַר בּ י
כּ ׁש הדליק  סבר  יהוּ דה ׁש ר בּ י  חבר וֹ , ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש ל
בּ תוֹ כוֹ  מה כּ ל  מ ׁש לּ ם חבר וֹ  ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְבּ ׁש ל
ׁש דּ ר כּ ן  כּ לים סברי ור בּ נן ארנקי . ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַואפלּ וּ 
בּ קר  וּ כלי  מוֹ ריגין כּ ג וֹ ן בּ גּ די ׁש  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהטמין

להטמין  דּ ר כּ ן ׁש אין כּ לים דּ מ ׁש לּ ם, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִהוּ א
כּ חכמים: והלכה מׁש לּ ם. לא ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ַבּ גּ דיׁש 

חיּ ב. לוֹ  כּ פוּ ת גּ די  ח יּ ים היה דּ ב לי  ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
דּ קם  וּ מוּ ם הּק מה. מאוֹ  אתר בּ וּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַנּמ י 
למפטריּה , ליכּ א מנּ י ּה  בּ דר בּ ה ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵלי ּה 
הוֹ איל  הבד , ל  מיתה ח יּ ב  ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְדּ אינוֹ 
וּ פטוּ ר  לברח , ל וֹ  היה כּ פוּ ת ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְואינוֹ 
אבל  הּת ׁש ל וּ מין. וּ מן מ ּמ יתה ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָליו
אפלּ וּ  ּפ טוּ ר  ל וֹ , כּ פוּ ת בד היה ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִאם
מיתה  דּ ח יּ ב  הגּ די ׁש , ול הגּ די ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַל 
מ נּ יּה . בּ דר בּ ה לי ּה  וקם הבד  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַל 
לאינוֹ  כּ פוּ ת בּ ין לן ׁש ני  לא ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ִוּ בגדי
בּ גדי: נקט  בּ בד דּ נקט ואידי  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָכּ פוּ ת.

מכו . הפנימיתואף שהתבואה טמון  מיקרי  לא וזה חיטין הם כאלו נחשבים הכלים קום 
תבואה שם  שיש  שיודע  כיון כטמון  חשובה באמת(נמוק "י)לא הכלים  שבמקום ואע"פ .

כטמון  נחשב  לא שבכלים  התבואה דמי  מקום  מכל חייב, אינו  הכלים ועל תבואה  אין 
ז) ס "ק  ו  סימן דרשינן כז..(חזו "א כב)לרבנן ונאכל(שמות קוֹ צים וּ מצאה א ׁש  תצא ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ִכּ י 

ורבי  באש, טמון נזקי על  פטור  ולכן  בגלוי, כל  אף  בגלוי  קמה  מה הּק מה . אוֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָגּ די ׁש 
עיי "ש . ברע "ב  כדאיתא  דרשה , הך  ליה לית  ממיתהכח.יהודה פטור  העבד על  אבל 

לברוח. לו  שהיה מלשלם , גם ופטור 
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גּ לוּ י: כּ ל  אף גּ ל וּ יה ּק מה מה הּק מה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְדּ אוֹ 
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א לּ א מׁש לּ ם אינ וֹ  א וֹ מרים, וחכמים
שׂ ערים. ׁש ל אוֹ  חּט ין ׁש ל גּ דיׁש 
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גּ די ׁש  א לּ א  מ ׁש לּ ם אינוֹ  א וֹ מרים  וחכמים 
וּ פטריוכוּ '. הּק מה, דּ אוֹ  דּ ר ׁש א להוּ  דּ אית ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

ׁש ּמ ׁש רין  אלּ א בּ אׁש . טמ וּ ן נזקי  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַל 
וּ  גּ די ׁש , הוּ א כּ אלּ וּ  הכּ לים מ ׁש לּ ם מקוֹ ם ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

וּ מדּ קאמרי כּ לים. ׁש ל  גּ וּ פן כּ ׁש ע וּ ר  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָגּ דיׁש 
יהוּ דה  לר בּ י  חכמים וּ מ וֹ דים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵסיפא
כּ ל  מ ׁש לּ ם ׁש הוּ א הבּ ירה את ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְבּ מדליק
ׁש נּ חלקוּ  בּ גּ מרא מ וּ כח  בּ תוֹ כ ּה , ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַמה
 ֹבּ תו בּ מדליק גּ ם וחכמים יהוּ דה ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַר בּ י
כּ ׁש הדליק  סבר  יהוּ דה ׁש ר בּ י  חבר וֹ , ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש ל
בּ תוֹ כוֹ  מה כּ ל  מ ׁש לּ ם חבר וֹ  ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְבּ ׁש ל
ׁש דּ ר כּ ן  כּ לים סברי ור בּ נן ארנקי . ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַואפלּ וּ 
בּ קר  וּ כלי  מוֹ ריגין כּ ג וֹ ן בּ גּ די ׁש  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהטמין

להטמין  דּ ר כּ ן ׁש אין כּ לים דּ מ ׁש לּ ם, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִהוּ א
כּ חכמים: והלכה מׁש לּ ם. לא ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ַבּ גּ דיׁש 

חיּ ב. לוֹ  כּ פוּ ת גּ די  ח יּ ים היה דּ ב לי  ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
דּ קם  וּ מוּ ם הּק מה. מאוֹ  אתר בּ וּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַנּמ י 
למפטריּה , ליכּ א מנּ י ּה  בּ דר בּ ה ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵלי ּה 
הוֹ איל  הבד , ל  מיתה ח יּ ב  ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְדּ אינוֹ 
וּ פטוּ ר  לברח , ל וֹ  היה כּ פוּ ת ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְואינוֹ 
אבל  הּת ׁש ל וּ מין. וּ מן מ ּמ יתה ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָליו
אפלּ וּ  ּפ טוּ ר  ל וֹ , כּ פוּ ת בד היה ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִאם
מיתה  דּ ח יּ ב  הגּ די ׁש , ול הגּ די ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַל 
מ נּ יּה . בּ דר בּ ה לי ּה  וקם הבד  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַל 
לאינוֹ  כּ פוּ ת בּ ין לן ׁש ני  לא ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ִוּ בגדי
בּ גדי: נקט  בּ בד דּ נקט ואידי  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָכּ פוּ ת.

מכו . הפנימיתואף שהתבואה טמון  מיקרי  לא וזה חיטין הם כאלו נחשבים הכלים קום 
תבואה שם  שיש  שיודע  כיון כטמון  חשובה באמת(נמוק "י)לא הכלים  שבמקום ואע"פ .

כטמון  נחשב  לא שבכלים  התבואה דמי  מקום  מכל חייב, אינו  הכלים ועל תבואה  אין 
ז) ס "ק  ו  סימן דרשינן כז..(חזו "א כב)לרבנן ונאכל(שמות קוֹ צים וּ מצאה א ׁש  תצא ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ִכּ י 

ורבי  באש, טמון נזקי על  פטור  ולכן  בגלוי, כל  אף  בגלוי  קמה  מה הּק מה . אוֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָגּ די ׁש 
עיי "ש . ברע "ב  כדאיתא  דרשה , הך  ליה לית  ממיתהכח.יהודה פטור  העבד על  אבל 

לברוח. לו  שהיה מלשלם , גם ופטור 
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קמא הכונס בבא ו פרק סו 

ּפ טוּ ר. עּמ וֹ , ונ שׂ רף לוֹ   ּסמו וּ גדי 
בּ מדליק  יהוּ דה לרבּ י  חכמים וּ מוֹ דים
כּ ל מׁש לּ ם ׁש הוּ א הבּ ירה, את
אדם בּ ני דּ ר ׁש כּ ן ּׁשבּ תוֹ כוֹ , מה

בּ בּ ּת ים: לה נּ יח

     
      
     

כט  
    

     
ל   

          לא 
          

   לב

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הבּ ירה. את ׁש ל בּ מדליק  ֹבּ תו דּ מדליק ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
ואפלּ וּ  בּ יּ דים. כּ מאבּ ד  והוי הוּ א, ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲחבר וֹ 
להנּ יח אדם בּ ני  דּ דר מ וּ ם טמא ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָהכי 
 דּ ר דּ אין בּ גדיׁש  אבל בּ בּ ּת ים. ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵכּ לים

מוֹ ריגין  כּ ג וֹ ן אלּ א להנּ יח  אדם ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ני
 ֹלתו דּ אדליק גּ ב  ל  אף בּ קר , ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְוּ כלי
דּ חכמים  אלּ י בּ א מ ׁש לּ ם אינוֹ  חבר וֹ , ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש ל
בּ גּ די ׁש : להטמין ׁש דּ ר כּ ן דּ ברים ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א

אשו כט. ולמ"ד חץ , בו  כזורק שהוי העבד  על  מיתה חייב חציו משום  אשו  למ"ד 
כשורו  שהוי העבד מן רחוק  האש הדליק אם  מיתה לחייבו  אפשר  אי  ממונו משום 

עבד של בגופו שהצית איירי אלא מיתה, חייבים  הבעלים  שאין אדם  כב:)שהרג .(דף
ב) למשנה הקדמה  פ "ז לקמן מבואר מיניה  בדרבה ליה סא:)כאןל..(קם רש "י (דף  פירש 

גדול  ארון)מגדל  היינו  לעיל (ומגדל אבל כב.), גדול (דף בית  היינו שבירה .(תוי"ט )כתב 
שלו.לא. תוך שהדליק משמע  אש , תצא כי כתיב  הקמה  דאו  בקרא  הגמראלב.כי

סא:) לשל(דף  ויצא  שלו  תוך מדליק אי  למחלוקתם שבנוסף  המשנה מלשון  מוכיחה
שחייבים  במקום  אף לרבנן  כי נוספת . במחלוקת נמי  נחלקו  טמון, על  חייבים  חברו
על להעלות  לו  היה שלא  דבר  על חייבים  אין חברו, של  תוך  בהדליק  כגון טמון על 
לרבנן  חברו  של  גדיש  בהדליק אף ולכן  בגדיש . ארנקי  כגון  שם, טמון שיהיה  דעת
בירה בהדליק ורק  ארנקי , על  לא  אבל  בגדיש להטמין שדרכם כלים  על אלא חייב אינו
רבי  אבל דברים . מיני  כל שם  להניח  דרך שכן שבתוכה , מה  כל  על  חייבים חברו של 

שבגדיש. ארנקי  על אף מחייב  אלא)(ובתוספותיהודה ד "ה  סא: תלויה(דף זו  שמחלקות כתבו 

בתוכו , נמצא  זה שדבר הדעת על  להעלות  לו  היה שלא  כאונס  נחשב  זה  דבר לרבנן כי בסברא.

סברא) הך ליה לית  יהודה .ורבי
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קמא הכונס בבא ו סז פרק

חיּ ב. וה זּ יק, הּפ ּט י ׁש  מּת חת  ׁש יּ צא  גּ ץ
בּ רׁש וּ ת  ועבר ּפ ׁש ּת ן  טע וּ ן  ׁש היה גּ מל
החנ וּ ת ,  ֹלת ו ּפ ׁש ּת נ וֹ  ונכנס הר בּ ים,
את  והדליק חנוני  ׁש ל בּ נר וֹ  ודלקוּ 
חנוני ה נּ יח חיּ ב . הגּ מל בּ על הבּ ירה,
יהוּ דה  רבּ י  חיּ ב. החנוני  מבּ חוּ ץ, נרוֹ 

ּפ טוּ ר: חנ כּ ה בּ נר  א וֹ מר ,

ו     
  לג  

    
    
     

     
     

     לד
    

      
        לה  

      

מרובה פר   ז ק
א  משנה

וחמשה  ארבעה
לז ) כא, חמ ה(שמות מכר  א טבח ה א ר  אי יגנב י

ה ה: חת  צא וארע הר חת  י בקר
ממה ארבע  פי לשל חייב מכרו או וטבחו שה שהגונב   מכא

חמש . פי  לשל חייב ובשור שגנב,

אׁש :גּ ץ.ו ׁש ל  ּפ ט וּ ר.ניצוֹ ץ חנ כּ ה בּ נר א וֹ מר  יהוּ דה ואין ר בּ י  סיק. קא דּ במצוה כּ יון ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
יהוּ דה: כּ ר בּ י ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲהלכה

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אשו )תוספותלג. ד"ה  כב . בתרא(דף בבבא  כתבו וכן אש, משום  הוא שהחיוב  ד"הכתבו כו . (דף 

אש .זיקא ) דיני גבי כאן נשנית ולכן אש משום  הוא  והחיוב מצויה רוח ידי על שהזיק  בגץ שאיירי
בהלכותיו  הרמב "ם  מש"כ הביא בתוי"ט הי"א )אבל פ "ו כמו (חובל הוא  גץ  ויצא  בפטיש  שהמכה

א כחהזורק שנפסק לפני שהזיק  ואיירי בכוחו המזיק  אדם מחמת הוא  החיוב  ולדידיה  חץ , או בן
שבו. תי "ח)בטור לד .האדם חייב(סי' האש נתפשט ואם  שלם נזק חייב האש  מקום  שעל  כתב 

משמע כפשוטה המשנה הרמב "ם ומדכתב וי"א. בלשון הרמ "א כתב וכן צרורות, כדין נזק  חצי
המחבר . סתם וכן שלם , נזק חייב הכל שעל הי"ג)רמב"םלה .שסובר  סי"ב )ושו"ע(פי "ד .(תי "ח

 י י ח ר ו ק מ

עי



קמא הכונס בבא ו פרק סו 

ּפ טוּ ר. עּמ וֹ , ונ שׂ רף לוֹ   ּסמו וּ גדי 
בּ מדליק  יהוּ דה לרבּ י  חכמים וּ מוֹ דים
כּ ל מׁש לּ ם ׁש הוּ א הבּ ירה, את
אדם בּ ני דּ ר ׁש כּ ן ּׁשבּ תוֹ כוֹ , מה

בּ בּ ּת ים: לה נּ יח

     
      
     

כט  
    

     
ל   

          לא 
          

   לב

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הבּ ירה. את ׁש ל בּ מדליק  ֹבּ תו דּ מדליק ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
ואפלּ וּ  בּ יּ דים. כּ מאבּ ד  והוי הוּ א, ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲחבר וֹ 
להנּ יח אדם בּ ני  דּ דר מ וּ ם טמא ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָהכי 
 דּ ר דּ אין בּ גדיׁש  אבל בּ בּ ּת ים. ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵכּ לים

מוֹ ריגין  כּ ג וֹ ן אלּ א להנּ יח  אדם ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ני
 ֹלתו דּ אדליק גּ ב  ל  אף בּ קר , ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְוּ כלי
דּ חכמים  אלּ י בּ א מ ׁש לּ ם אינוֹ  חבר וֹ , ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש ל
בּ גּ די ׁש : להטמין ׁש דּ ר כּ ן דּ ברים ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א

אשו כט. ולמ"ד חץ , בו  כזורק שהוי העבד  על  מיתה חייב חציו משום  אשו  למ"ד 
כשורו  שהוי העבד מן רחוק  האש הדליק אם  מיתה לחייבו  אפשר  אי  ממונו משום 

עבד של בגופו שהצית איירי אלא מיתה, חייבים  הבעלים  שאין אדם  כב:)שהרג .(דף
ב) למשנה הקדמה  פ "ז לקמן מבואר מיניה  בדרבה ליה סא:)כאןל..(קם רש "י (דף  פירש 

גדול  ארון)מגדל  היינו  לעיל (ומגדל אבל כב.), גדול (דף בית  היינו שבירה .(תוי"ט )כתב 
שלו.לא. תוך שהדליק משמע  אש , תצא כי כתיב  הקמה  דאו  בקרא  הגמראלב.כי

סא:) לשל(דף  ויצא  שלו  תוך מדליק אי  למחלוקתם שבנוסף  המשנה מלשון  מוכיחה
שחייבים  במקום  אף לרבנן  כי נוספת . במחלוקת נמי  נחלקו  טמון, על  חייבים  חברו
על להעלות  לו  היה שלא  דבר  על חייבים  אין חברו, של  תוך  בהדליק  כגון טמון על 
לרבנן  חברו  של  גדיש  בהדליק אף ולכן  בגדיש . ארנקי  כגון  שם, טמון שיהיה  דעת
בירה בהדליק ורק  ארנקי , על  לא  אבל  בגדיש להטמין שדרכם כלים  על אלא חייב אינו
רבי  אבל דברים . מיני  כל שם  להניח  דרך שכן שבתוכה , מה  כל  על  חייבים חברו של 

שבגדיש. ארנקי  על אף מחייב  אלא)(ובתוספותיהודה ד "ה  סא: תלויה(דף זו  שמחלקות כתבו 

בתוכו , נמצא  זה שדבר הדעת על  להעלות  לו  היה שלא  כאונס  נחשב  זה  דבר לרבנן כי בסברא.

סברא) הך ליה לית  יהודה .ורבי

 י י ח ר ו ק מ

קמא הכונס בבא ו סז פרק

חיּ ב. וה זּ יק, הּפ ּט י ׁש  מּת חת  ׁש יּ צא  גּ ץ
בּ רׁש וּ ת  ועבר ּפ ׁש ּת ן  טע וּ ן  ׁש היה גּ מל
החנ וּ ת ,  ֹלת ו ּפ ׁש ּת נ וֹ  ונכנס הר בּ ים,
את  והדליק חנוני  ׁש ל בּ נר וֹ  ודלקוּ 
חנוני ה נּ יח חיּ ב . הגּ מל בּ על הבּ ירה,
יהוּ דה  רבּ י  חיּ ב. החנוני  מבּ חוּ ץ, נרוֹ 

ּפ טוּ ר: חנ כּ ה בּ נר  א וֹ מר ,

ו     
  לג  

    
    
     

     
     

     לד
    

      
        לה  

      

מרובה פר   ז ק
א  משנה

וחמשה  ארבעה
לז ) כא, חמ ה(שמות מכר  א טבח ה א ר  אי יגנב י

ה ה: חת  צא וארע הר חת  י בקר
ממה ארבע  פי לשל חייב מכרו או וטבחו שה שהגונב   מכא

חמש . פי  לשל חייב ובשור שגנב,

אׁש :גּ ץ.ו ׁש ל  ּפ ט וּ ר.ניצוֹ ץ חנ כּ ה בּ נר א וֹ מר  יהוּ דה ואין ר בּ י  סיק. קא דּ במצוה כּ יון ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
יהוּ דה: כּ ר בּ י ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲהלכה

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אשו )תוספותלג. ד"ה  כב . בתרא(דף בבבא  כתבו וכן אש, משום  הוא שהחיוב  ד"הכתבו כו . (דף 

אש .זיקא ) דיני גבי כאן נשנית ולכן אש משום  הוא  והחיוב מצויה רוח ידי על שהזיק  בגץ שאיירי
בהלכותיו  הרמב "ם  מש"כ הביא בתוי"ט הי"א )אבל פ "ו כמו (חובל הוא  גץ  ויצא  בפטיש  שהמכה

א כחהזורק שנפסק לפני שהזיק  ואיירי בכוחו המזיק  אדם מחמת הוא  החיוב  ולדידיה  חץ , או בן
שבו. תי "ח)בטור לד .האדם חייב(סי' האש נתפשט ואם  שלם נזק חייב האש  מקום  שעל  כתב 

משמע כפשוטה המשנה הרמב "ם ומדכתב וי"א. בלשון הרמ "א כתב וכן צרורות, כדין נזק  חצי
המחבר . סתם וכן שלם , נזק חייב הכל שעל הי"ג)רמב"םלה .שסובר  סי"ב )ושו"ע(פי "ד .(תי "ח

 י י ח ר ו ק מ

עי



קמא מרובה  בבא ז פרק סח

מּמ דּ ת כפל ּת ׁש לוּ מי מדּ ת מרבּ ה
ׁש ּמ דּ ת וחמּׁשה, ארבּ עה ּת ׁש לוּ מי
ׁש יּ ׁש  בּ דבר  בּ ין  נ וֹ הגת  כפל ּת ׁש לוּ מי 
בּ וֹ  ׁש אין  בּ דבר  וּ בין  חיּ ים ר וּ ח בּ וֹ 
ארבּ עה  ּת ׁש לוּ מי וּ מדּ ת  חיּ ים, רוּ ח
ושׂ ה  בּ ׁש וֹ ר  א לּ א  נ וֹ הגת  אינ ּה  וחמּׁשה 

ׁש נּ אמר כא )בּ לבד, יגנב (שמות כּ י 
מכרוֹ  א וֹ  וּ טבחוֹ  שׂ ה  א וֹ  ׁש וֹ ר אי ׁש 

אח  ה גּ וֹ נב אין  מׁש לּ ם וגוֹ '. הגּ נּ ב  ר  
ולא הּט וֹ בח ולא כפל, ּת ׁש לוּ מי
ּת ׁש לוּ מי מׁש לּ ם ה גּ נּ ב אחר  הּמ וֹ כר

וחמּׁשה: ארבּ עה

א 

כפל 
ג ) כב , הנבה(שמות ביד ת צא  הצא  אעדיי הגניבה א) 

מכרו) ולא טבחו שלא  הגנב, הברשות עד חמ ר עד מ ר
אחר דבר כל  וכ שה ,  בי חמור בי שור  שהוא א(בי(י ני יח

לא  מתו   וא וחמשה, ארבעה  ולא גנב  אשר מכל שני לשל צרי)

חי) בעודנו כשוויו לו ישל אלא הנבילה לו ש)יחזיר :(רש"י 

    
    

    
   
    

       
    

    
    

    
      

     
     

      ב
     

   ג 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וּ בדבר מרבּ ה.א ח יּ ים ר וּ ח בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  בּ דבר  ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
דּ כתיב  חיּ ים. ר וּ ח בּ וֹ  כב )(ׁש מוֹ ׁש אין ת ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌

וג וֹ ' אבדה כּ ל ל  שׂ למה ל שׂ ה ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַל 

ׁש נים: וכוּ '.י ׁש לּ ם הגּ נּ ב אחר הגּ וֹ נב אין  ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌
ולא (ׁש ם )דּ כתיב  האי ׁש , מבּ ית וג נּ ב  ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֹ

הגּ נּ ב : ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִמבּ ית

לרעהו.א. שנים  ישלם  וכו ' אבדה כל  על שלמה על שה  על ח' בפסוק  דכתיבב.כמפורש
ו ) כב  הגנב.(שמות  מבית ולא  האיש  מבית ׁש נים: י ׁש לּ ם  ה גּ נּ ב י ּמ צא  אם  האיׁש  מבּ ית  כי ג .וג נּ ב ְ◌◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌

שנים  ועוד כפל  דין מחמת משלם  שנים  כי  הכפל, תשלום  כולל וחמשה ארבעה  של  התשלום
המכירה או הטביחה  מחמת שלשה  מ"ט )או  פ"ד ב "מ שיצטרך(רע "ב  נמצא מכפל שפטור  וכיון ,

וד' ג' ולא  וה' ד ' אמרה והתורה וחמשה, ארבעה במקום  וד' ג' חדשים)לשלם  .(תוספות 

 י י ח ר ו ק מ

קמא מרובה  בבא ז סט פרק

על  וּ מכר וטבח ׁש נים, ּפ י  על גּ נב
מׁש לּ ם  אחרים, ׁש נים ּפ י על א וֹ  ּפ יהם
וּ מכר  גּ נב  וחמּׁשה . ארבּ עה ּת ׁש לוּ מי 
גּ נב  זרה , לעבוֹ דה וּ מכר  גּ נב בּ ׁש בּ ת ,
אביו  מּׁשל גּ נב הכּ ּפ וּ רים, בּ יוֹ ם וטבח
אביו, מת  ּכ ואחר וּ מכר וטבח

ב

ב משנה 
מיניה  בדרבה ליה  ק

מחויב אי ,וממו מיתה  נתחייב  ידו שעל מעשה שעשה מי
כלומר מיניה, בדרבה ליה  שק מפני הממו תשלומי  לשל

המשנה חמור. היותר בהעונש אלא נענש פ "ג שאינו  (כתובות

דכתיבמ"ב ) מקרא זה  די כב )לומדת  כא , אנ י(שמות צי וכי
יענ  ענ אס יהיה  ולא ילדיה ויצא הרה א ה חייב ונגפ) 

האשה) לבעל ולדות  דמי מיתהלשל ויתחייב אסו יהיה  א אבל  ,
מיניה . בדרבה ליה  שק מפני  ולדות, בדמי  יענש לא 

      
    

      
       

     
   

    
      

    
          ד    

               ה 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש נים.ב ּפ י  על מידין גּ נב ׁש נים כּ ל וֹ מר  ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌
ׁש גּ נב : בּ ׁש בּ ת.אוֹ תוֹ  וּ מכר טבחגּ נב אבל  ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌

בּ דר בּ ה  ליּה  קם סקילה, נוּ ׁש  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש הוּ א
הכּ ּפ וּ רים.מ נּ יּה : בּ י וֹ ם זדוֹ נוֹ וטבח ׁש אין ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌

ולא  בּ יּה  אּת ר וּ  דּ לא וּ כגוֹ ן כּ רת. ֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א
ׁש וֹ גגים  מלקיּ וֹ ת ח יּ בי  כּ ל לן דּ קימא ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָלקי ,

מיתוֹ ת  ח יּ בי  אבל בּ תׁש ל וּ מין. ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַחיּ בים
מן  ּפ ט וּ רים ׁש וֹ גגים, אפלּ וּ  דּ ין, ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֵבּ ית

מת הּת ׁש לוּ מין:  ּכ ואחר וּ מכר וטבח ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌
טבח,אביו.  ּכ ואחר  אביו מת אבל  ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌

ט וֹ בח הוּ א דּ ׁש לּ וֹ  דּ פט וּ ר , סיפא ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָּת נא
אביו: את יר ׁש  ׁש הרי מוֹ כר , הוּ א ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְוׁש לּ וֹ 

אלאד. ומשלם , לוקה  אדם  ואין  בהם , התרו אם לוקים גם כריתות חייבי כל  אמנם 
כדאיתא בתשלומים , חייבים  שוגגין  מלקות  וחייבי  למלקות בו התרו שלא  איירי  שכאן

עיי "ש . שבסיפאה.ברע"ב , הרע"ב כתב  ולכן  חידוש , בזה  ד )ואין  שמת(משנה איתא 
הרא "ש  כמש "כ  לרישא, ליה תנא  הסיפא  משום כלומר , פטור , טבח  ואח"כ  .(תוי"ט )אביו
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עי



קמא מרובה  בבא ז פרק סח

מּמ דּ ת כפל ּת ׁש לוּ מי מדּ ת מרבּ ה
ׁש ּמ דּ ת וחמּׁשה, ארבּ עה ּת ׁש לוּ מי
ׁש יּ ׁש  בּ דבר  בּ ין  נ וֹ הגת  כפל ּת ׁש לוּ מי 
בּ וֹ  ׁש אין  בּ דבר  וּ בין  חיּ ים ר וּ ח בּ וֹ 
ארבּ עה  ּת ׁש לוּ מי וּ מדּ ת  חיּ ים, רוּ ח
ושׂ ה  בּ ׁש וֹ ר  א לּ א  נ וֹ הגת  אינ ּה  וחמּׁשה 

ׁש נּ אמר כא )בּ לבד, יגנב (שמות כּ י 
מכרוֹ  א וֹ  וּ טבחוֹ  שׂ ה  א וֹ  ׁש וֹ ר אי ׁש 

אח  ה גּ וֹ נב אין  מׁש לּ ם וגוֹ '. הגּ נּ ב  ר  
ולא הּט וֹ בח ולא כפל, ּת ׁש לוּ מי
ּת ׁש לוּ מי מׁש לּ ם ה גּ נּ ב אחר  הּמ וֹ כר

וחמּׁשה: ארבּ עה

א 

כפל 
ג ) כב , הנבה(שמות ביד ת צא  הצא  אעדיי הגניבה א) 

מכרו) ולא טבחו שלא  הגנב, הברשות עד חמ ר עד מ ר
אחר דבר כל  וכ שה ,  בי חמור בי שור  שהוא א(בי(י ני יח

לא  מתו   וא וחמשה, ארבעה  ולא גנב  אשר מכל שני לשל צרי)

חי) בעודנו כשוויו לו ישל אלא הנבילה לו ש)יחזיר :(רש"י 
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   ג 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וּ בדבר מרבּ ה.א ח יּ ים ר וּ ח בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  בּ דבר  ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
דּ כתיב  חיּ ים. ר וּ ח בּ וֹ  כב )(ׁש מוֹ ׁש אין ת ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌

וג וֹ ' אבדה כּ ל ל  שׂ למה ל שׂ ה ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַל 

ׁש נים: וכוּ '.י ׁש לּ ם הגּ נּ ב אחר הגּ וֹ נב אין  ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌
ולא (ׁש ם )דּ כתיב  האי ׁש , מבּ ית וג נּ ב  ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֹ

הגּ נּ ב : ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִמבּ ית

לרעהו.א. שנים  ישלם  וכו ' אבדה כל  על שלמה על שה  על ח' בפסוק  דכתיבב.כמפורש
ו ) כב  הגנב.(שמות  מבית ולא  האיש  מבית ׁש נים: י ׁש לּ ם  ה גּ נּ ב י ּמ צא  אם  האיׁש  מבּ ית  כי ג .וג נּ ב ְ◌◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌

שנים  ועוד כפל  דין מחמת משלם  שנים  כי  הכפל, תשלום  כולל וחמשה ארבעה  של  התשלום
המכירה או הטביחה  מחמת שלשה  מ"ט )או  פ"ד ב "מ שיצטרך(רע "ב  נמצא מכפל שפטור  וכיון ,

וד' ג' ולא  וה' ד ' אמרה והתורה וחמשה, ארבעה במקום  וד' ג' חדשים)לשלם  .(תוספות 

 י י ח ר ו ק מ

קמא מרובה  בבא ז סט פרק

על  וּ מכר וטבח ׁש נים, ּפ י  על גּ נב
מׁש לּ ם  אחרים, ׁש נים ּפ י על א וֹ  ּפ יהם
וּ מכר  גּ נב  וחמּׁשה . ארבּ עה ּת ׁש לוּ מי 
גּ נב  זרה , לעבוֹ דה וּ מכר  גּ נב בּ ׁש בּ ת ,
אביו  מּׁשל גּ נב הכּ ּפ וּ רים, בּ יוֹ ם וטבח
אביו, מת  ּכ ואחר וּ מכר וטבח

ב

ב משנה 
מיניה  בדרבה ליה  ק

מחויב אי ,וממו מיתה  נתחייב  ידו שעל מעשה שעשה מי
כלומר מיניה, בדרבה ליה  שק מפני הממו תשלומי  לשל

המשנה חמור. היותר בהעונש אלא נענש פ "ג שאינו  (כתובות

דכתיבמ"ב ) מקרא זה  די כב )לומדת  כא , אנ י(שמות צי וכי
יענ  ענ אס יהיה  ולא ילדיה ויצא הרה א ה חייב ונגפ) 

האשה) לבעל ולדות  דמי מיתהלשל ויתחייב אסו יהיה  א אבל  ,
מיניה . בדרבה ליה  שק מפני  ולדות, בדמי  יענש לא 

      
    

      
       

     
   

    
      

    
          ד    

               ה 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש נים.ב ּפ י  על מידין גּ נב ׁש נים כּ ל וֹ מר  ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌
ׁש גּ נב : בּ ׁש בּ ת.אוֹ תוֹ  וּ מכר טבחגּ נב אבל  ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌

בּ דר בּ ה  ליּה  קם סקילה, נוּ ׁש  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש הוּ א
הכּ ּפ וּ רים.מ נּ יּה : בּ י וֹ ם זדוֹ נוֹ וטבח ׁש אין ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌

ולא  בּ יּה  אּת ר וּ  דּ לא וּ כגוֹ ן כּ רת. ֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א
ׁש וֹ גגים  מלקיּ וֹ ת ח יּ בי  כּ ל לן דּ קימא ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָלקי ,

מיתוֹ ת  ח יּ בי  אבל בּ תׁש ל וּ מין. ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַחיּ בים
מן  ּפ ט וּ רים ׁש וֹ גגים, אפלּ וּ  דּ ין, ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֵבּ ית

מת הּת ׁש לוּ מין:  ּכ ואחר וּ מכר וטבח ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌
טבח,אביו.  ּכ ואחר  אביו מת אבל  ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌

ט וֹ בח הוּ א דּ ׁש לּ וֹ  דּ פט וּ ר , סיפא ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָּת נא
אביו: את יר ׁש  ׁש הרי מוֹ כר , הוּ א ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְוׁש לּ וֹ 

אלאד. ומשלם , לוקה  אדם  ואין  בהם , התרו אם לוקים גם כריתות חייבי כל  אמנם 
כדאיתא בתשלומים , חייבים  שוגגין  מלקות  וחייבי  למלקות בו התרו שלא  איירי  שכאן

עיי "ש . שבסיפאה.ברע"ב , הרע"ב כתב  ולכן  חידוש , בזה  ד )ואין  שמת(משנה איתא 
הרא "ש  כמש "כ  לרישא, ליה תנא  הסיפא  משום כלומר , פטור , טבח  ואח"כ  .(תוי"ט )אביו

 י י ח ר ו ק מ

עכ



קמא מרובה  בבא ז פרק ע

מׁש לּ ם  הקדּ יׁש ,  ּכ ואחר וטבח גּ נב
וטבח  גּ נב וחמּׁשה . אר בּ עה  ּת ׁש לוּ מי 
ונמצא ה ּׁשוֹ חט לכלבים, א וֹ  לרפ וּ אה
מׁש לּ ם  בּ עזרה , חלּ ין  הּׁשוֹ חט טרפה,
ׁש מע וֹ ן רבּ י  וחמּׁשה . אר בּ עה  ּת ׁש לוּ מי 

א לּ וּ : בּ ׁש ני  ּפ וֹ טר 

      
     

  
     

    
   

     
   

           
         ו  

              
             

            
   

ג משנה
זוממי עדי

מעידי את היא ואמרו שני ובאו בשקר שהעידו  עדי
עמנו זה ביו והלא פלוני, דבר אירע  בירושלי זה שביו
כמו לה ליעשות   ודינ .זוממי עדי שנקרא זה  בבבל ,  היית
ורצו פלוני  את  שהרג  פלוני על העידו  שא לעשות . דימו  שה
,ממו לחייבו העידו  וא מיתה, חייבי ה הרי  מיתה, לחייבו 

להפסידו . שרצו מה לשל  חייבי  ה הרי

הזמה  תחילת הכחשה 
ורבא  אביי עג:)נחלקו   והכחישו(ד  שני באו  תחילה   א הדי  אי

כגו אלא   היית עמנו  אמרו שלא  . הזימו לא  אבל   העדי
מפלוני . לוה  ולא   היו אותו  כל  עמנו היה  הלוה ואח "כשאמרו 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אלּ וּ . דּ קסבר בּ ׁש ני בּ זרה. וּ בחלּ ין בּ טרפה ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
ׁש מ ּה  לאו  ראוּ יה ׁש אינּה  ׁש חיטה ׁש מעוֹ ן  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י

ׁש חיטה  ולכלבים, לרפוּ אה  אבל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְׁש חיטה.
מנּ ּה : אכיל  מצי  בּ י  דּ אי היא, ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְראוּ יה

בקידושיןו . מ"ט )כדאיתא  .(פ"ב 

 י י ח ר ו ק מ

קמא מרובה  בבא ז עאפרק

על  וּ מכר  וטבח ׁש נים ּפ י  על גּ נב
ה כּ ל. מׁש לּ מין  זוֹ ממין , ונמצא וּ  ּפ יהם,

ג 

ושוב עדות נתבטל  שהוכחשו  כיו לאביי, . והזימו שני באו
אלא היא הזמה תחילת  הכחשה לרבא ,להזימ  יכולי  אי
אחרי עדי ידי על הוזמו כששוב ולכ נגמרה , לא שעדיי

.זוממי  כעדי  דינ

נפסל  הוא למפרע  זומ עד
ולהבא מכא אי ורבא  אביי ונחלקו עד. מלהיות  נפסל   שהוז עד
 ולכ נפסל הוא למפרע לאביי נפסל. הוא  למפרע או נפסל  הוא
שהעיד העדיות כל באייר, זו עדות על  והוז  בניס העיד א
רק לרבא אבל  נפסל. זו עדות  שהעיד שמשעה פסולות , בינתי
הלכות  משש  והוא כאביי , ההלכה בזה נפסל. הוא  ולהבא  מכא

במחלוקותו כאביי  שהלכה "קג רבאדיע"ל  עג.)ע ד).

      
    

     
 ז         

ח         ט 

הגניבהז. על  שהעידו איירי כרחיך על  נפסל, הוא  למפרע זומם  שעד כאביי שהלכתא  כיון
נפסלו  הגניבה על  שוזמו כיון הגניבה , על תחילה העידו אם כי אחת . בבת ומכירה וטביחה
הזמה דין ואין  פסולים עדים היו הטביחה על וכשהעידו הגניבה על העדאתם  משעת למפרע 
בהם לחזור יכולים היו הטביחה על  שכשהעידו כיון אחת  בבת  העידו אם אבל  פסולים . בעדים
כן  להזימם , יכולים  ושפיר היו כשרים עדיין דיבור, כדי תוך עדיין שהיה  כיון הגניבה  עדות על 

זה . את  ביאר לא הרע "ב  למה תמה ורע"א בסוגיא , הזמהח.מבואר תחלת  לאו הכחשה  למ"ד
שניהם על שהעידו איירי שהרי ומכירה . וטביחה הגניבה  על  אחת  בבת  שהוזמו איירי ע"כ
וכן  הטביחה עדות גם בטלה  ממילא הגניבה  על  הוזמו ואם הקודמת בהערה כמבואר כאחת
היא , אחת  ועדות  העידו אחת בבת שהרי הגניבה  עדות  בטלה ממילא  הטביחה על הוזמו אם 
אע "כ הזמה, תחילת לאו הכחשה למ"ד כך  אחר הזמה עדות מהני לא  העדות שבטלה  וכיון

היא הזמה תחילת  הכחשה  למ "ד אבל אחת . בבת שהוזמו כוותיה )איירי נפקותא(והלכתא  אין
הוזמו  שוב  אם מ"מ האחרת  עדות  על מוכחשין נעשו שעי"ז אע"פ כי תחלה , הוזמו מה על 

זוממין  נעשו שהוזמועליה איירי זו  שבבא  שכתב  התוי"ט על הקשה ומזה בסוגיין , תוספות  ע "פ (רע"א,

הזמה תחלת  הכחשה  שקי"ל כיון כי  המשנה, של בבות  בשאר כן שכתב  הרע"ב  על וכן  הטביחה , על תחלה 

מהרי "ח) בשם  קרובה  הערה  עיין  אמנם  תחלה. הוזם מי נפקותא  וחמשהט..אין  ארבעה של החיוב
ומכירה . הטביחה על  שלשה או שנים  ועוד הגניבה  על מכפל  מורכב משלם  ומוכר  שהטובח 

 י י ח ר ו ק מ

עט



קמא מרובה  בבא ז פרק ע

מׁש לּ ם  הקדּ יׁש ,  ּכ ואחר וטבח גּ נב
וטבח  גּ נב וחמּׁשה . אר בּ עה  ּת ׁש לוּ מי 
ונמצא ה ּׁשוֹ חט לכלבים, א וֹ  לרפ וּ אה
מׁש לּ ם  בּ עזרה , חלּ ין  הּׁשוֹ חט טרפה,
ׁש מע וֹ ן רבּ י  וחמּׁשה . אר בּ עה  ּת ׁש לוּ מי 

א לּ וּ : בּ ׁש ני  ּפ וֹ טר 

      
     

  
     

    
   

     
   

           
         ו  

              
             

            
   

ג משנה
זוממי עדי

מעידי את היא ואמרו שני ובאו בשקר שהעידו  עדי
עמנו זה ביו והלא פלוני, דבר אירע  בירושלי זה שביו
כמו לה ליעשות   ודינ .זוממי עדי שנקרא זה  בבבל ,  היית
ורצו פלוני  את  שהרג  פלוני על העידו  שא לעשות . דימו  שה
,ממו לחייבו העידו  וא מיתה, חייבי ה הרי  מיתה, לחייבו 

להפסידו . שרצו מה לשל  חייבי  ה הרי

הזמה  תחילת הכחשה 
ורבא  אביי עג:)נחלקו   והכחישו(ד  שני באו  תחילה   א הדי  אי

כגו אלא   היית עמנו  אמרו שלא  . הזימו לא  אבל   העדי
מפלוני . לוה  ולא   היו אותו  כל  עמנו היה  הלוה ואח "כשאמרו 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אלּ וּ . דּ קסבר בּ ׁש ני בּ זרה. וּ בחלּ ין בּ טרפה ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
ׁש מ ּה  לאו  ראוּ יה ׁש אינּה  ׁש חיטה ׁש מעוֹ ן  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י

ׁש חיטה  ולכלבים, לרפוּ אה  אבל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְׁש חיטה.
מנּ ּה : אכיל  מצי  בּ י  דּ אי היא, ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְראוּ יה

בקידושיןו . מ"ט )כדאיתא  .(פ"ב 

 י י ח ר ו ק מ

קמא מרובה  בבא ז עאפרק

על  וּ מכר  וטבח ׁש נים ּפ י  על גּ נב
ה כּ ל. מׁש לּ מין  זוֹ ממין , ונמצא וּ  ּפ יהם,

ג 

ושוב עדות נתבטל  שהוכחשו  כיו לאביי, . והזימו שני באו
אלא היא הזמה תחילת  הכחשה לרבא ,להזימ  יכולי  אי
אחרי עדי ידי על הוזמו כששוב ולכ נגמרה , לא שעדיי

.זוממי  כעדי  דינ

נפסל  הוא למפרע  זומ עד
ולהבא מכא אי ורבא  אביי ונחלקו עד. מלהיות  נפסל   שהוז עד
 ולכ נפסל הוא למפרע לאביי נפסל. הוא  למפרע או נפסל  הוא
שהעיד העדיות כל באייר, זו עדות על  והוז  בניס העיד א
רק לרבא אבל  נפסל. זו עדות  שהעיד שמשעה פסולות , בינתי
הלכות  משש  והוא כאביי , ההלכה בזה נפסל. הוא  ולהבא  מכא

במחלוקותו כאביי  שהלכה "קג רבאדיע"ל  עג.)ע ד).

      
    

     
 ז         

ח         ט 

הגניבהז. על  שהעידו איירי כרחיך על  נפסל, הוא  למפרע זומם  שעד כאביי שהלכתא  כיון
נפסלו  הגניבה על  שוזמו כיון הגניבה , על תחילה העידו אם כי אחת . בבת ומכירה וטביחה
הזמה דין ואין  פסולים עדים היו הטביחה על וכשהעידו הגניבה על העדאתם  משעת למפרע 
בהם לחזור יכולים היו הטביחה על  שכשהעידו כיון אחת  בבת  העידו אם אבל  פסולים . בעדים
כן  להזימם , יכולים  ושפיר היו כשרים עדיין דיבור, כדי תוך עדיין שהיה  כיון הגניבה  עדות על 

זה . את  ביאר לא הרע "ב  למה תמה ורע"א בסוגיא , הזמהח.מבואר תחלת  לאו הכחשה  למ"ד
שניהם על שהעידו איירי שהרי ומכירה . וטביחה הגניבה  על  אחת  בבת  שהוזמו איירי ע"כ
וכן  הטביחה עדות גם בטלה  ממילא הגניבה  על  הוזמו ואם הקודמת בהערה כמבואר כאחת
היא , אחת  ועדות  העידו אחת בבת שהרי הגניבה  עדות  בטלה ממילא  הטביחה על הוזמו אם 
אע "כ הזמה, תחילת לאו הכחשה למ"ד כך  אחר הזמה עדות מהני לא  העדות שבטלה  וכיון

היא הזמה תחילת  הכחשה  למ "ד אבל אחת . בבת שהוזמו כוותיה )איירי נפקותא(והלכתא  אין
הוזמו  שוב  אם מ"מ האחרת  עדות  על מוכחשין נעשו שעי"ז אע"פ כי תחלה , הוזמו מה על 

זוממין  נעשו שהוזמועליה איירי זו  שבבא  שכתב  התוי"ט על הקשה ומזה בסוגיין , תוספות  ע "פ (רע"א,

הזמה תחלת  הכחשה  שקי"ל כיון כי  המשנה, של בבות  בשאר כן שכתב  הרע"ב  על וכן  הטביחה , על תחלה 

מהרי "ח) בשם  קרובה  הערה  עיין  אמנם  תחלה. הוזם מי נפקותא  וחמשהט..אין  ארבעה של החיוב
ומכירה . הטביחה על  שלשה או שנים  ועוד הגניבה  על מכפל  מורכב משלם  ומוכר  שהטובח 

 י י ח ר ו ק מ

עז



קמא מרובה  בבא ז פרק עב

וּ מכר וטבח ׁש נים ּפ י על גּ נב
ואלּ וּ  אלּ וּ  אחרים, ׁש נים ּפ י על
מׁש לּ מים  הרא ׁש וֹ נים זוֹ ממין , נמצא וּ 
מׁש לּ מין והאחר וֹ נים כפל, ּת ׁש לוּ מי 
אחרוֹ נים נמצאוּ  ׁש לׁש ה. ּת ׁש לוּ מי
כפל, ּת ׁש לוּ מי מׁש לּ ם ה וּ א  זוֹ ממין ,
אחד  ׁש לׁש ה. ּת ׁש לוּ מי  מׁש לּ מין  והן 
עדוּ ת בּ טלה זוֹ מם, האחרוֹ נים מן
זוֹ מם, הראׁש וֹ נים מן אחד ׁש ניּ ה.
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש ל ׁש ה.ג מׁש לּ מים לׁש וֹ ר .האחרוֹ נים  ְ◌
דּ אי ּת ח לּ ה. אחר וֹ נים ׁש הוּ זמוּ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְוּ כגוֹ ן
לּה  בּ טלה ּת חלּ ה, הוּ זמ וּ  גּ נבה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵדי 

טביח מכר וּ הוּ ד וּ ת בּ לים דּ דלמא ה, ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

מׁש לּ מי: אּמ אי  מּת זּ מי  וכי  בּ טלה ל וֹ , ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
ׁש ניּ ה. מוּ ם עד וּ ת כּ פל מ ׁש לּ ם והוּ א ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌

דים  דּ אין ּפ ט וּ רין, והן ראׁש וֹ נים. ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵד וּ ת
ׁש ניהם: ׁש יּ וּ זמ וּ  ד  ממ וֹ ן ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמׁש לּ מין

אין י. תחלה הוזמו  גניבה  עדי אם אבל  תחלה. הוזמו  הם אם דוקא  הרע"ב כתב
שהחיוב כלומר  ומכירה. טביחה אין  גניבה אין  שאם הוזמו , אם  חייבים האחרונים
עדותם  אבדה הראשונים  שהוזמו  וכיון שנגנב , שור  על רק  הוא ומכירה  טביחה על 
שום  בזה  מחייבים  אינם אמרו אמת  אם  אף מעתה שהרי  משמעות כל השניים  של 

להזימה . ניתן ולא  מוכחשת  כעדות  והוי  שהכחשהדבר . לרבא גם אי קרובה הערה  (עיין

כן) הוא הדין הזמה, משלמים יא..תחילת זוממין עדים  דאין משלמים , אנים  העדים גם 
שניהם . הוזמו אא"כ

 י י ח ר ו ק מ

קמא מרובה  בבא ז עג פרק

גּ ניבה  אין  ׁש אם העד וּ ת , כּ ל בּ טלה 
מכירה: ואין  טביחה אין 

ּפ י על וּ מכר וטבח ׁש נים, ּפ י  על גּ נב
מׁש לּ ם  עצמוֹ , ּפ י על א וֹ  אחד , עד
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

העדוּ ת . כּ ל ּפ ט וּ רים.בּ טלה והם ּפ ט וּ ר והוּ א ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
, ּכ אחר אחרוֹ נים  והוּ זמ וּ  חזרוּ  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַואפלּ וּ 
כּ בר ד וּ תן בּ טלה ׁש הרי  מׁש לּ מין, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵאין
ואהכי  טבח, לא גּ נב דּ לא כּ יון ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌◌ְוהכח ׁש וּ ,
ׁש ה וּ סרה  הייתם א ּמ נוּ  אלּ א מחיּ בוּ  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִֹלא
ׁש נים  ה וּ זמוּ  אם ׁש כּ ן וכל דוּ ת. ׁש ל  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָגּ וּ פה
בּ טלה. ׁש נ יּ ה ׁש דוּ ת  ּת חלּ ה, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָהראׁש וֹ נים
בּ טלוּ  אחד, אלּ א ה וּ זמוּ  ׁש א ׁש בּ זמן ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶאלּ א
בּ טלה  לא  ׁש ניהם , כּ ׁש הוּ זמוּ  אבל  ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְׁש ניהם.

כּ פל: מׁש לּ מין אלּ א רא ׁש וֹ נה עלדדוּ ת ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
אחד . עד דּ פ ׁש יטא ּפ י דּ מ לּ תא גּ ב ל אף ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ל וחמה ארבּ ה  מׁש לּ ם  דּ אין ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִהיא 
ּפ י  דּ ל  לן קמ ׁש מע הא אחד, ד  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִּפ י
ד מה  אחד, ד ּפ י דּ ל דּ וּ מיא ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַצמוֹ 

מצטרף  הכי בּ תר  אחד  ד  אתי אי ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶאחד
אי  נּמ י צמ וֹ  ּפ י ל וּ מחיּ ב, ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַבּ הדיּה 
ליּה , מחיּ בי הוֹ דאתוֹ  בּ תר דים ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָאתוּ 
חיּ ב. דים בּ אוּ   ּכ ואחר בּ קנס ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְדּ מ וֹ דה
דים  וּ באוּ  גּ נבּת י, לא בּ אוֹ מר מ לּ י ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְוהני
וּ באוּ  וּ מכרּת י, טבחּת י ואמר וחזר ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש גּ נב,
ׁש הרי  חיּ ב, וּ מכר, ׁש ּט בח   ּכ אחר ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵדים
מח יּ ב  אינוֹ  וּ מכרּת י טבח ּת י  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְכּ ׁש אוֹ מר
בּ קנס  ׁש ּמ וֹ דה הוּ א  ׁש יּ וֹ ד בּ כל וּ ם, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַצמוֹ 
אבל כּ ל וּ ם. ׁש ל  הוֹ דאה כּ אן ואין ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָּפ טוּ ר,
ּפ טוּ ר. ׁש גּ נב, דים וּ באוּ  גּ נבּת י ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְבּ אמר
בּ הוֹ דאתוֹ , מיהא קרן לׁש לּ ם צמוֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְדּ ח יּ ב
מ כּ פל , וּ פטוּ ר היא גּ מוּ רה הוֹ דאה  ִּהלכ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

 ּכ ׁש אחר  ּפ י  ל דים:אף בּ אוּ  ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌

וכתיב. שניהם  הוזמו  שלא פטורה  ראשונה  וכת שגנב  עדות אין שהרי פטור  והוא
מחמת משמעות וחסר  כמוכחשת נעשית  שעדותן הוזמו כך אחר  אם  אף פטורה שניה
כהוכחשו  שהוי הם פטורים  עדיין  הוזמו  אח "כ אם  אף  ולכן הראשונים, עדות ביטול

 י י ח ר ו ק מ

עח



קמא מרובה  בבא ז פרק עב

וּ מכר וטבח ׁש נים ּפ י על גּ נב
ואלּ וּ  אלּ וּ  אחרים, ׁש נים ּפ י על
מׁש לּ מים  הרא ׁש וֹ נים זוֹ ממין , נמצא וּ 
מׁש לּ מין והאחר וֹ נים כפל, ּת ׁש לוּ מי 
אחרוֹ נים נמצאוּ  ׁש לׁש ה. ּת ׁש לוּ מי
כפל, ּת ׁש לוּ מי מׁש לּ ם ה וּ א  זוֹ ממין ,
אחד  ׁש לׁש ה. ּת ׁש לוּ מי  מׁש לּ מין  והן 
עדוּ ת בּ טלה זוֹ מם, האחרוֹ נים מן
זוֹ מם, הראׁש וֹ נים מן אחד ׁש ניּ ה.
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש ל ׁש ה.ג מׁש לּ מים לׁש וֹ ר .האחרוֹ נים  ְ◌
דּ אי ּת ח לּ ה. אחר וֹ נים ׁש הוּ זמוּ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְוּ כגוֹ ן
לּה  בּ טלה ּת חלּ ה, הוּ זמ וּ  גּ נבה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵדי 

טביח מכר וּ הוּ ד וּ ת בּ לים דּ דלמא ה, ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

מׁש לּ מי: אּמ אי  מּת זּ מי  וכי  בּ טלה ל וֹ , ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
ׁש ניּ ה. מוּ ם עד וּ ת כּ פל מ ׁש לּ ם והוּ א ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌

דים  דּ אין ּפ ט וּ רין, והן ראׁש וֹ נים. ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵד וּ ת
ׁש ניהם: ׁש יּ וּ זמ וּ  ד  ממ וֹ ן ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמׁש לּ מין

אין י. תחלה הוזמו  גניבה  עדי אם אבל  תחלה. הוזמו  הם אם דוקא  הרע"ב כתב
שהחיוב כלומר  ומכירה. טביחה אין  גניבה אין  שאם הוזמו , אם  חייבים האחרונים
עדותם  אבדה הראשונים  שהוזמו  וכיון שנגנב , שור  על רק  הוא ומכירה  טביחה על 
שום  בזה  מחייבים  אינם אמרו אמת  אם  אף מעתה שהרי  משמעות כל השניים  של 

להזימה . ניתן ולא  מוכחשת  כעדות  והוי  שהכחשהדבר . לרבא גם אי קרובה הערה  (עיין

כן) הוא הדין הזמה, משלמים יא..תחילת זוממין עדים  דאין משלמים , אנים  העדים גם 
שניהם . הוזמו אא"כ
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קמא מרובה  בבא ז עג פרק

גּ ניבה  אין  ׁש אם העד וּ ת , כּ ל בּ טלה 
מכירה: ואין  טביחה אין 

ּפ י על וּ מכר וטבח ׁש נים, ּפ י  על גּ נב
מׁש לּ ם  עצמוֹ , ּפ י על א וֹ  אחד , עד
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

העדוּ ת . כּ ל ּפ ט וּ רים.בּ טלה והם ּפ ט וּ ר והוּ א ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
, ּכ אחר אחרוֹ נים  והוּ זמ וּ  חזרוּ  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַואפלּ וּ 
כּ בר ד וּ תן בּ טלה ׁש הרי  מׁש לּ מין, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵאין
ואהכי  טבח, לא גּ נב דּ לא כּ יון ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌◌ְוהכח ׁש וּ ,
ׁש ה וּ סרה  הייתם א ּמ נוּ  אלּ א מחיּ בוּ  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִֹלא
ׁש נים  ה וּ זמוּ  אם ׁש כּ ן וכל דוּ ת. ׁש ל  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָגּ וּ פה
בּ טלה. ׁש נ יּ ה ׁש דוּ ת  ּת חלּ ה, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָהראׁש וֹ נים
בּ טלוּ  אחד, אלּ א ה וּ זמוּ  ׁש א ׁש בּ זמן ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶאלּ א
בּ טלה  לא  ׁש ניהם , כּ ׁש הוּ זמוּ  אבל  ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְׁש ניהם.

כּ פל: מׁש לּ מין אלּ א רא ׁש וֹ נה עלדדוּ ת ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
אחד . עד דּ פ ׁש יטא ּפ י דּ מ לּ תא גּ ב ל אף ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ל וחמה ארבּ ה  מׁש לּ ם  דּ אין ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִהיא 
ּפ י  דּ ל  לן קמ ׁש מע הא אחד, ד  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִּפ י
ד מה  אחד, ד ּפ י דּ ל דּ וּ מיא ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַצמוֹ 

מצטרף  הכי בּ תר  אחד  ד  אתי אי ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶאחד
אי  נּמ י צמ וֹ  ּפ י ל וּ מחיּ ב, ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַבּ הדיּה 
ליּה , מחיּ בי הוֹ דאתוֹ  בּ תר דים ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָאתוּ 
חיּ ב. דים בּ אוּ   ּכ ואחר בּ קנס ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְדּ מ וֹ דה
דים  וּ באוּ  גּ נבּת י, לא בּ אוֹ מר מ לּ י ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְוהני
וּ באוּ  וּ מכרּת י, טבחּת י ואמר וחזר ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש גּ נב,
ׁש הרי  חיּ ב, וּ מכר, ׁש ּט בח   ּכ אחר ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵדים
מח יּ ב  אינוֹ  וּ מכרּת י טבח ּת י  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְכּ ׁש אוֹ מר
בּ קנס  ׁש ּמ וֹ דה הוּ א  ׁש יּ וֹ ד בּ כל וּ ם, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַצמוֹ 
אבל כּ ל וּ ם. ׁש ל  הוֹ דאה כּ אן ואין ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָּפ טוּ ר,
ּפ טוּ ר. ׁש גּ נב, דים וּ באוּ  גּ נבּת י ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְבּ אמר
בּ הוֹ דאתוֹ , מיהא קרן לׁש לּ ם צמוֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְדּ ח יּ ב
מ כּ פל , וּ פטוּ ר היא גּ מוּ רה הוֹ דאה  ִּהלכ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

 ּכ ׁש אחר  ּפ י  ל דים:אף בּ אוּ  ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌

וכתיב. שניהם  הוזמו  שלא פטורה  ראשונה  וכת שגנב  עדות אין שהרי פטור  והוא
מחמת משמעות וחסר  כמוכחשת נעשית  שעדותן הוזמו כך אחר  אם  אף פטורה שניה
כהוכחשו  שהוי הם פטורים  עדיין  הוזמו  אח "כ אם  אף  ולכן הראשונים, עדות ביטול
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ּת ׁש לוּ מי מׁש לּ ם ואינ וֹ  כפל, ּת ׁש לוּ מי 
בּ ׁש בּ ת , וטבח גּ נב וחמּׁשה . ארבּ עה
מּׁשל  גּ נב זרה, לעבוֹ דה וטבח גּ נב
וּ מכר, טבח  ּכ ואחר  אביו, וּ מת  אביו,
וּ מכר, טבח  ּכ ואחר  והקדּ י ׁש  גּ נב
מׁש לּ ם ואינוֹ  כפל ּת ׁש לוּ מי מׁש לּ ם
ׁש מע וֹ ן רבּ י  וחמּׁשה . אר בּ עה  ּת ׁש לוּ מי 
בּ אחריוּ תם, ׁש חיּ ב קדׁש ים אוֹ מר,
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אביו. ולאוּ מת י וֹ ר ׁש וֹ , טביחה והוּ א הויא ְ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
בּ אּס וּ רא: והקדּ י ׁש .כּ לּ ּה  טבחגּ נב קא כּ י ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌

דּ ב לים: ולא טבח קא רבּ י דּ הקדּ ׁש  ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌

בּ אחרי וּ תם  ׁש חיּ ב קדׁש ים א וֹ מר ׁש מעוֹ ן 
דּ תנּ א וכוּ '. אּמ לּ תי ּה  לאו ׁש מע וֹ ן ר בּ י ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌

והקדּ יׁש  בּ גנב  לי ּה  ּפ ליג ולא קאי ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַקּמ א

הוזמו  כך  הכחשהואחר  שסובר לאביי אלא זה  אין בפשטות המשנה. על ברש"י הוא וכן הרע "ב כתב  (כן

הזמה תחלת אמנםאינה הוזמו . שוב  אם חייבת  תהיה  שניה כת הזמה  תחילת שהכחשה כיון לרבא  אבל

הזמה, תחלת הכחשה  לומר שייך שאז הוזמה שוב  שהוכחשה כת שאותה היכא  בין מחלק מהרי"ח בחידושי

רבא אף בזה שניה כת  עדות נסתרה  הוזמה או  הוכחשה  אחת  שכת ומשום  עדות  כתי שתי שהם היכא אבל 

איש  החזון אבל  הזמה. תחלת הכחשה  אומרים  שאין ז')מודה ס "ק י"ט עיי"ש)(סימן עליו , כבר יג ..חולק
שע "פ התנא  משמיענו הכא אלא  שנים . פי על אלא וה ' ד' משלמין שאין ב' במשנה  למדנו 
עדים , שני  שיש  כיון  וה ' ד' חייב שני  בא  אח"כ אם אחד  בע "פ  כמו  אחד . דע "פ דומיא  עצמו

עיי "ש . ברע "ב , כדאיתא וה ', ד' חייב עדים  שני  באו אח "כ  אם  עצמו ע "פ בשבתיד.ה "ה 
פטור  ובהקדש  ומכר , טבח ששלו  כיון פטור  אביו ומשל מיניה . בדרבה ליה  דקם משום וע "ז

הקדש . של  אלא הבעלים  של ומכר  טבח שלא  עולהטו .כיון קרבן  עלי  הרי  ואמר  נדר  כגון
ואם  אחרת. להביא חייב  מתה או  נאבדה ואם  באחריותה  חייב לנדרו  בהמה  הקדיש כך  ואחר 
באחריותה. חייב אינו  קרבן, זו  הרי  ואמר  נדב אלא  קרבן להביא  בנדר  עליו קיבל לא 
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וחמּׁשה. ארבּ עה ּת ׁש לוּ מי מׁש לּ ם
ּפ טוּ ר: בּ אחריוּ תם, חיּ ב  ׁש אין 

א וֹ  ׁש בּ וֹ , מּמ אה מאחד חוּ ץ מכר וֹ 
הּׁשוֹ חט ׁש ּת פוּ ת, בוֹ  לוֹ  ׁש היתה
והמעקּ ר, הנּ וֹ חר, בידוֹ , ונתנבּ לה

ה 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

רבּ י  ׁש מינהוּ  אלּ א  וּ מכר. טבח  ּכ ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְואחר
דּ אמרי  אחריתי בּ דוּ כּת א לרבּ נן ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן 
דּ כתיב  ּפ טוּ ר, בּ לים מבּ ית הקדּ ׁש  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַהגּ וֹ נב

כב ) מבּ ית (ׁש מוֹ ת ולא האיׁש , מבּ ית וג נּ ב  ְ◌ְ◌◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ֵ◌
ואוֹ מר ׁש מעוֹ ן רבּ י קאי ו לּה  ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶהקדּ ׁש ,
דּ קרינן חיּ ב, בּ אחריוּ תן  ׁש חיּ ב ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָקדׁש ים
דּ הבּ ל דּ כיון האיׁש , מבּ ית  וגנּ ב ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌◌ְ◌ֵבּ יּה 
קא  דּ מרי ּה  טבח קא  כּ י בּ אחריוּ תם ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַחיּ ב
נּמ י  בּ אחריוּ תן ׁש חיּ ב וּ בקד ׁש ים ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָטבח.
ארבּ ה  ּת ׁש ל וּ מי ׁש מעוֹ ן  רבּ י מחיּ ב ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְֹלא
בּ פנים  ּת מימים כּ ׁש חטן אלּ א ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַוחמ ה
אוֹ  הדּ ם,  ׁש נּ ׁש ּפ אלּ א בּ לים ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְלׁש ם
ּפ י  ל  ואף בּ ח וּ ץ. מ וּ מין בּ לי ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶׁש חטן 
כּ פדוּ י  לּפ ד וֹ ת העוֹ מד כּ ל  סבר נפדּ וּ , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש א
ׁש חטן אם  אבל  ראוּ יה. ׁש חיטה והויא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָדּ מי 

ׁש אינ ּה  ׁש חיטה הויא בּ חוּ ץ  ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְּת מימים
דּ אמר ׁש מעוֹ ן  לרבּ י ליּה  וׁש מ ינן ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְראוּ יה.
ׁש חיטה  ׁש מּה  לאו ראוּ יה ׁש אינ ּה  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְׁש חיטה
וחמ ה. ארבּ ה ּת ׁש ל וּ מי ליה חיּ ב ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְואינוֹ 

ׁש מעוֹ ן : כּ רבּ י  הלכה חוּ ץהואין מכר וֹ  ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌
ׁש בּ וֹ . מּמ אה הוֹ רמאחד כּ ל ׁש ּמ כר גּ נּ ב  ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌

הנּ ּת רים  ה דּ ברים  מן ׁש בּ וֹ , מט מדּ בר ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ִחוּ ץ
דּ כתיב  ּפ ט וּ ר, בּ חיטה , כא )ּמ וֹ  (ׁש מוֹ ת ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌

ה דּ ברים  כּ ל ׁש יּ מ כּ ר ד מכרוֹ , אוֹ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוּ טבח וֹ 
הׁש איר ׁש אם לאפ וֹ קי  בּ ּט ביחה . ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַהנּ ּת רים
ולא  ׁש יּ וּ ר, הוי  דּ לא קרניה , אוֹ  ֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִגּ זּ וֹ תיה

בּ הכי: דחר .הנּ וֹ מפטר מ נּ חיריו קוֹ רעוֹ  ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌
ואפלּ וּ והמ עּק ר .לבּ וֹ : ּפ טוּ ר. סימנים, עוֹ קר ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

ׁש מ ּה  ראוּ יה ׁש אינּה  ׁש חיטה דּ אמרי ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְלרבּ נן
כּ לל : היא ׁש חיטה לאו  דּ הא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְׁש חיטה,

לאפוקי טז. שחיטה , ידי על לאכילה שניתר  חלק  הוא  מכר  שלא שמה שאיירי  רע"ב  עיין 
מתירתן. השחיטה שאין  וכדומה וטלפים קרנים 
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ּת ׁש לוּ מי מׁש לּ ם ואינ וֹ  כפל, ּת ׁש לוּ מי 
בּ ׁש בּ ת , וטבח גּ נב וחמּׁשה . ארבּ עה
מּׁשל  גּ נב זרה, לעבוֹ דה וטבח גּ נב
וּ מכר, טבח  ּכ ואחר  אביו, וּ מת  אביו,
וּ מכר, טבח  ּכ ואחר  והקדּ י ׁש  גּ נב
מׁש לּ ם ואינוֹ  כפל ּת ׁש לוּ מי מׁש לּ ם
ׁש מע וֹ ן רבּ י  וחמּׁשה . אר בּ עה  ּת ׁש לוּ מי 
בּ אחריוּ תם, ׁש חיּ ב קדׁש ים אוֹ מר,
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אביו. ולאוּ מת י וֹ ר ׁש וֹ , טביחה והוּ א הויא ְ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
בּ אּס וּ רא: והקדּ י ׁש .כּ לּ ּה  טבחגּ נב קא כּ י ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌

דּ ב לים: ולא טבח קא רבּ י דּ הקדּ ׁש  ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌

בּ אחרי וּ תם  ׁש חיּ ב קדׁש ים א וֹ מר ׁש מעוֹ ן 
דּ תנּ א וכוּ '. אּמ לּ תי ּה  לאו ׁש מע וֹ ן ר בּ י ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌

והקדּ יׁש  בּ גנב  לי ּה  ּפ ליג ולא קאי ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַקּמ א

הוזמו  כך  הכחשהואחר  שסובר לאביי אלא זה  אין בפשטות המשנה. על ברש"י הוא וכן הרע "ב כתב  (כן

הזמה תחלת אמנםאינה הוזמו . שוב  אם חייבת  תהיה  שניה כת הזמה  תחילת שהכחשה כיון לרבא  אבל

הזמה, תחלת הכחשה  לומר שייך שאז הוזמה שוב  שהוכחשה כת שאותה היכא  בין מחלק מהרי"ח בחידושי

רבא אף בזה שניה כת  עדות נסתרה  הוזמה או  הוכחשה  אחת  שכת ומשום  עדות  כתי שתי שהם היכא אבל 

איש  החזון אבל  הזמה. תחלת הכחשה  אומרים  שאין ז')מודה ס "ק י"ט עיי"ש)(סימן עליו , כבר יג ..חולק
שע "פ התנא  משמיענו הכא אלא  שנים . פי על אלא וה ' ד' משלמין שאין ב' במשנה  למדנו 
עדים , שני  שיש  כיון  וה ' ד' חייב שני  בא  אח"כ אם אחד  בע "פ  כמו  אחד . דע "פ דומיא  עצמו

עיי "ש . ברע "ב , כדאיתא וה ', ד' חייב עדים  שני  באו אח "כ  אם  עצמו ע "פ בשבתיד.ה "ה 
פטור  ובהקדש  ומכר , טבח ששלו  כיון פטור  אביו ומשל מיניה . בדרבה ליה  דקם משום וע "ז

הקדש . של  אלא הבעלים  של ומכר  טבח שלא  עולהטו .כיון קרבן  עלי  הרי  ואמר  נדר  כגון
ואם  אחרת. להביא חייב  מתה או  נאבדה ואם  באחריותה  חייב לנדרו  בהמה  הקדיש כך  ואחר 
באחריותה. חייב אינו  קרבן, זו  הרי  ואמר  נדב אלא  קרבן להביא  בנדר  עליו קיבל לא 
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וחמּׁשה. ארבּ עה ּת ׁש לוּ מי מׁש לּ ם
ּפ טוּ ר: בּ אחריוּ תם, חיּ ב  ׁש אין 

א וֹ  ׁש בּ וֹ , מּמ אה מאחד חוּ ץ מכר וֹ 
הּׁשוֹ חט ׁש ּת פוּ ת, בוֹ  לוֹ  ׁש היתה
והמעקּ ר, הנּ וֹ חר, בידוֹ , ונתנבּ לה
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רבּ י  ׁש מינהוּ  אלּ א  וּ מכר. טבח  ּכ ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְואחר
דּ אמרי  אחריתי בּ דוּ כּת א לרבּ נן ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן 
דּ כתיב  ּפ טוּ ר, בּ לים מבּ ית הקדּ ׁש  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַהגּ וֹ נב

כב ) מבּ ית (ׁש מוֹ ת ולא האיׁש , מבּ ית וג נּ ב  ְ◌ְ◌◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ֵ◌
ואוֹ מר ׁש מעוֹ ן רבּ י קאי ו לּה  ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶהקדּ ׁש ,
דּ קרינן חיּ ב, בּ אחריוּ תן  ׁש חיּ ב ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָקדׁש ים
דּ הבּ ל דּ כיון האיׁש , מבּ ית  וגנּ ב ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌◌ְ◌ֵבּ יּה 
קא  דּ מרי ּה  טבח קא  כּ י בּ אחריוּ תם ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַחיּ ב
נּמ י  בּ אחריוּ תן ׁש חיּ ב וּ בקד ׁש ים ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָטבח.
ארבּ ה  ּת ׁש ל וּ מי ׁש מעוֹ ן  רבּ י מחיּ ב ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְֹלא
בּ פנים  ּת מימים כּ ׁש חטן אלּ א ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַוחמ ה
אוֹ  הדּ ם,  ׁש נּ ׁש ּפ אלּ א בּ לים ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְלׁש ם
ּפ י  ל  ואף בּ ח וּ ץ. מ וּ מין בּ לי ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶׁש חטן 
כּ פדוּ י  לּפ ד וֹ ת העוֹ מד כּ ל  סבר נפדּ וּ , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש א
ׁש חטן אם  אבל  ראוּ יה. ׁש חיטה והויא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָדּ מי 

ׁש אינ ּה  ׁש חיטה הויא בּ חוּ ץ  ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְּת מימים
דּ אמר ׁש מעוֹ ן  לרבּ י ליּה  וׁש מ ינן ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְראוּ יה.
ׁש חיטה  ׁש מּה  לאו ראוּ יה ׁש אינ ּה  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְׁש חיטה
וחמ ה. ארבּ ה ּת ׁש ל וּ מי ליה חיּ ב ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְואינוֹ 

ׁש מעוֹ ן : כּ רבּ י  הלכה חוּ ץהואין מכר וֹ  ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌
ׁש בּ וֹ . מּמ אה הוֹ רמאחד כּ ל ׁש ּמ כר גּ נּ ב  ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌

הנּ ּת רים  ה דּ ברים  מן ׁש בּ וֹ , מט מדּ בר ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ִחוּ ץ
דּ כתיב  ּפ ט וּ ר, בּ חיטה , כא )ּמ וֹ  (ׁש מוֹ ת ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌

ה דּ ברים  כּ ל ׁש יּ מ כּ ר ד מכרוֹ , אוֹ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוּ טבח וֹ 
הׁש איר ׁש אם לאפ וֹ קי  בּ ּט ביחה . ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַהנּ ּת רים
ולא  ׁש יּ וּ ר, הוי  דּ לא קרניה , אוֹ  ֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִגּ זּ וֹ תיה

בּ הכי: דחר .הנּ וֹ מפטר מ נּ חיריו קוֹ רעוֹ  ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌
ואפלּ וּ והמ עּק ר .לבּ וֹ : ּפ טוּ ר. סימנים, עוֹ קר ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

ׁש מ ּה  ראוּ יה ׁש אינּה  ׁש חיטה דּ אמרי ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְלרבּ נן
כּ לל : היא ׁש חיטה לאו  דּ הא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְׁש חיטה,

לאפוקי טז. שחיטה , ידי על לאכילה שניתר  חלק  הוא  מכר  שלא שמה שאיירי  רע"ב  עיין 
מתירתן. השחיטה שאין  וכדומה וטלפים קרנים 
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קמא מרובה  בבא ז פרק עו 

ּת ׁש ל וּ מי מ ׁש לּ ם ואינ וֹ  כפל ּת ׁש ל וּ מי מׁש לּ ם
הבּ עלים  בּ ר ׁש וּ ת  גּ נב  וחמּׁשה. ארבּ עה

ׁש גּ נב וטבח  א וֹ  מרׁש וּ תם, חוּ ץ וּ מכר 
אוֹ  בּ רׁש וּ תם, וּ מכר וטבח מרׁש וּ תם חוּ ץ
מׁש לּ ם מרׁש וּ תם, חוּ ץ  וּ מכר וטבח ׁש גּ נב
וטבח גּ נב  אבל וחמ ּׁשה . אר בּ עה ּת ׁש לוּ מי

ּפ טוּ ר: בּ רׁש וּ תם, וּ מכר 

בּ רׁש וּ ת וּ מת ויוֹ צא, מוֹ ׁש כוֹ  היה
ׁש ה וֹ ציא וֹ ה בּ עלים, א וֹ  הגבּ יה וֹ  ּפ טוּ ר . 
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ויוֹ צא .ו  מ וֹ ׁש כ וֹ  מכּ פל:היה מקוֹ ם:הג בּ יהוֹ .ּפ ט וּ ר בּ כל  ק וֹ נה  הגבּ הה  ׁש הרי בּ לים . בּ רׁש וּ ת  אפלּ וּ  ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

עיי "ש .יז. ברע"ב, כדאיתא שחיטה , שמה  ראויה שאינה  ששחיטה  לרבנן ואפילו
גנב יח. עליו  ונעשה  קנאו הרמב"(תוי"ט )וכשהוציאו וכתב  שאין . ללמדנו בא זו שמשנה  ם 

בקידושין  המבוארים  המטלטלין  קניות מדרכי בדרך אותו שיקנה  עד גנב נעשה הגנב 
מ"ד ) שיהיו (פ "א  לענין לשמור  להם  הניתן  הדבר  קונים השומרים  ארבעה  שאין וכן ,

המטלטלין. בהם  שנקנים  הדרכים  מן באחד  אותו  קנו  לא  אם  בשמירתו  ולאיט.חייבים 
ומכר  טבח שהרי החזירה תשובה  לשם  שלא  גניבה, כהשבת  זו  חזרה  .(מאירי)נחשב 

לרה "ר כ. הוציאו  ואפילו חייב  בעלים  מרשות  שהוציאו דכיון דמשמע  הנימוק "י כתב
ברה"ר  קונה  משיכה שאין  ורבאואע "ג אביי וכדעת  מ"ד , פ"א בקידושין הרע"ב (ב"ב (כמש"כ

עו:) בעלים )דף מרשות שהוציאו כיון באונסיו להתחייב אבל  קנייה לענין מילי  דהני  .
תוספות אבל שהוציאו )חייב . או  ד"ה  עט . הוציאו (דף ר "ל שכאן  וס "ל בכך לחלק  רוצים  אין

בעליםכא..(תוי"ט )לסימטא  ברשות  אף  קונה  שהגבהה הגביהו, שלא  .(תוי"ט )ואיירי 
ולא כב. התוי"ט וכתב  חייב, קרן אבל פטור  מכפל  שרק  משמע  הרע"ב  למה,מלשון ידעתי
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נתנ וֹ  חיּ ב. וּ מת , ה בּ עלים, מרׁש וּ ת 
לׁש וֹ מר  חוֹ בוֹ , לבעל א וֹ  בּ נ וֹ  לבכ וֹ רוֹ ת 
וּ לשׂ וֹ כר, שׂ כר , לנ וֹ שׂ א  וּ לׁש וֹ אל, חנּ ם,
הבּ עלים, בּ רׁש וּ ת  וּ מת  מוֹ ׁש כ וֹ , והיה
מרׁש וּ ת  ׁש הוֹ ציא וֹ  א וֹ  הג בּ יהוֹ  ּפ טוּ ר .

חיּ ב: וּ מת , הבּ עלים,

י שׂ ראל, בּ ארץ דּ קּ ה  בּ המה מג דּ לין  אין 
וּ בּמ דבּ רוֹ ת בּ סוּ ריא, מגדּ לין אבל
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ּפ די וֹ ן נתנ וֹ . ׁש ל  סל ים בּ חמ ׁש  ל כּ הן, גּ נּ ב  ַ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌

מ וֹ ׁש כוֹ .בּ נוֹ : אוֹ היה ח וֹ ב  בּ ל  אוֹ  הכּ הן ְ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ַ◌

בּ לים: בּ ר ׁש וּ ת  וּ מת  ה גּ נּ בּפ ט וּ ר.ה וֹ מר . ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌

ישׂ ראל .זמכּ ל וּ ם: בּ ארץ  דּ ּק ה  בּ המה מגדּ לין אין ִ◌ְ◌

את  ׁש ּמ פסידין ישׂ ראל , ארץ י וּ ב  ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִמוּ ם

בּ סוּ ריא .ה זּ רים: מגדּ לין ׁש כּ בׁש אבל ארצוֹ ת  ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

בּ ּה  חי ׁש ינן ולא כּ בּ וּ ׁש , ׁש מי ּה  דּ לאו ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָדּ וד.

יׁש לּ מ נּ ה: אחרים, שׂ דוֹ ת יפסידוּ  ואם ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְלי וּ ב.

בהחפזו  קרקע  גבי  על שנחבט  כגון מת, משיכתו שמחמת שאיירי תירץ  דוד בבית  אבל
בסיפא למה  שפיר  ואתי  הקרן. חייב  קנאו לא שעדיין אע"פ ולכן הגנבים, כדרך להוציאו 
שהם  כדרכו  מת  שם  כי  מכלום , שפטור  הרע "ב פירש  ידם  תחת שמת חוב ובעל בכהן

שלהם . שאינו ידעו  לא שהרי להוציאו נחפזים  היו  שום כג .לא  בו נעשה  לא  שעדיין
פטורים . והשומרים שהכהן וכ "ש  מת , ומעצמו  לדבר כד.קנין שליח  אין כאן לומר  שאין

שלו  שאינו ידעו לא  שהם מאחר  אסור כה..(תוי"ט )עבירה  בביתו ואפילו הרע "ב, לשון 
שגם  ורא"ש תוספות  וכדעת  ישראל , ארץ ישוב  לביטול גורם  עצמו של  זרעים הפסדת שגם

אסור  בדמאי(תוי"ט )בבית אבל  מ"ג), בשדות(פ"ב  שרועים  מפני הוא  שהטעם הרע "ב כתב 
כאן. רש "י דעת  וכן  כא .)בע "ז כו .אחרים , שהם (דף  הארצות  אם יוסי ורבי מאיר  רבי  נחלקו

יחיד דוד )כיבוש  שכבשה  סוריא כיבוש(כגון שמיה  יחיד כיבוש  סבר  ר "מ  א"י . דין  להם יש
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קמא מרובה  בבא ז פרק עו 

ּת ׁש ל וּ מי מ ׁש לּ ם ואינ וֹ  כפל ּת ׁש ל וּ מי מׁש לּ ם
הבּ עלים  בּ ר ׁש וּ ת  גּ נב  וחמּׁשה. ארבּ עה

ׁש גּ נב וטבח  א וֹ  מרׁש וּ תם, חוּ ץ וּ מכר 
אוֹ  בּ רׁש וּ תם, וּ מכר וטבח מרׁש וּ תם חוּ ץ
מׁש לּ ם מרׁש וּ תם, חוּ ץ  וּ מכר וטבח ׁש גּ נב
וטבח גּ נב  אבל וחמ ּׁשה . אר בּ עה ּת ׁש לוּ מי

ּפ טוּ ר: בּ רׁש וּ תם, וּ מכר 

בּ רׁש וּ ת וּ מת ויוֹ צא, מוֹ ׁש כוֹ  היה
ׁש ה וֹ ציא וֹ ה בּ עלים, א וֹ  הגבּ יה וֹ  ּפ טוּ ר . 
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ויוֹ צא .ו  מ וֹ ׁש כ וֹ  מכּ פל:היה מקוֹ ם:הג בּ יהוֹ .ּפ ט וּ ר בּ כל  ק וֹ נה  הגבּ הה  ׁש הרי בּ לים . בּ רׁש וּ ת  אפלּ וּ  ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

עיי "ש .יז. ברע"ב, כדאיתא שחיטה , שמה  ראויה שאינה  ששחיטה  לרבנן ואפילו
גנב יח. עליו  ונעשה  קנאו הרמב"(תוי"ט )וכשהוציאו וכתב  שאין . ללמדנו בא זו שמשנה  ם 

בקידושין  המבוארים  המטלטלין  קניות מדרכי בדרך אותו שיקנה  עד גנב נעשה הגנב 
מ"ד ) שיהיו (פ "א  לענין לשמור  להם  הניתן  הדבר  קונים השומרים  ארבעה  שאין וכן ,

המטלטלין. בהם  שנקנים  הדרכים  מן באחד  אותו  קנו  לא  אם  בשמירתו  ולאיט.חייבים 
ומכר  טבח שהרי החזירה תשובה  לשם  שלא  גניבה, כהשבת  זו  חזרה  .(מאירי)נחשב 

לרה "ר כ. הוציאו  ואפילו חייב  בעלים  מרשות  שהוציאו דכיון דמשמע  הנימוק "י כתב
ברה"ר  קונה  משיכה שאין  ורבאואע "ג אביי וכדעת  מ"ד , פ"א בקידושין הרע"ב (ב"ב (כמש"כ

עו:) בעלים )דף מרשות שהוציאו כיון באונסיו להתחייב אבל  קנייה לענין מילי  דהני  .
תוספות אבל שהוציאו )חייב . או  ד"ה  עט . הוציאו (דף ר "ל שכאן  וס "ל בכך לחלק  רוצים  אין

בעליםכא..(תוי"ט )לסימטא  ברשות  אף  קונה  שהגבהה הגביהו, שלא  .(תוי"ט )ואיירי 
ולא כב. התוי"ט וכתב  חייב, קרן אבל פטור  מכפל  שרק  משמע  הרע"ב  למה,מלשון ידעתי
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נתנ וֹ  חיּ ב. וּ מת , ה בּ עלים, מרׁש וּ ת 
לׁש וֹ מר  חוֹ בוֹ , לבעל א וֹ  בּ נ וֹ  לבכ וֹ רוֹ ת 
וּ לשׂ וֹ כר, שׂ כר , לנ וֹ שׂ א  וּ לׁש וֹ אל, חנּ ם,
הבּ עלים, בּ רׁש וּ ת  וּ מת  מוֹ ׁש כ וֹ , והיה
מרׁש וּ ת  ׁש הוֹ ציא וֹ  א וֹ  הג בּ יהוֹ  ּפ טוּ ר .

חיּ ב: וּ מת , הבּ עלים,

י שׂ ראל, בּ ארץ דּ קּ ה  בּ המה מג דּ לין  אין 
וּ בּמ דבּ רוֹ ת בּ סוּ ריא, מגדּ לין אבל
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ּפ די וֹ ן נתנ וֹ . ׁש ל  סל ים בּ חמ ׁש  ל כּ הן, גּ נּ ב  ַ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌

מ וֹ ׁש כוֹ .בּ נוֹ : אוֹ היה ח וֹ ב  בּ ל  אוֹ  הכּ הן ְ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ַ◌

בּ לים: בּ ר ׁש וּ ת  וּ מת  ה גּ נּ בּפ ט וּ ר.ה וֹ מר . ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌

ישׂ ראל .זמכּ ל וּ ם: בּ ארץ  דּ ּק ה  בּ המה מגדּ לין אין ִ◌ְ◌

את  ׁש ּמ פסידין ישׂ ראל , ארץ י וּ ב  ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִמוּ ם

בּ סוּ ריא .ה זּ רים: מגדּ לין ׁש כּ בׁש אבל ארצוֹ ת  ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

בּ ּה  חי ׁש ינן ולא כּ בּ וּ ׁש , ׁש מי ּה  דּ לאו ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָדּ וד.

יׁש לּ מ נּ ה: אחרים, שׂ דוֹ ת יפסידוּ  ואם ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְלי וּ ב.

בהחפזו  קרקע  גבי  על שנחבט  כגון מת, משיכתו שמחמת שאיירי תירץ  דוד בבית  אבל
בסיפא למה  שפיר  ואתי  הקרן. חייב  קנאו לא שעדיין אע"פ ולכן הגנבים, כדרך להוציאו 
שהם  כדרכו  מת  שם  כי  מכלום , שפטור  הרע "ב פירש  ידם  תחת שמת חוב ובעל בכהן

שלהם . שאינו ידעו  לא שהרי להוציאו נחפזים  היו  שום כג .לא  בו נעשה  לא  שעדיין
פטורים . והשומרים שהכהן וכ "ש  מת , ומעצמו  לדבר כד.קנין שליח  אין כאן לומר  שאין

שלו  שאינו ידעו לא  שהם מאחר  אסור כה..(תוי"ט )עבירה  בביתו ואפילו הרע "ב, לשון 
שגם  ורא"ש תוספות  וכדעת  ישראל , ארץ ישוב  לביטול גורם  עצמו של  זרעים הפסדת שגם

אסור  בדמאי(תוי"ט )בבית אבל  מ"ג), בשדות(פ"ב  שרועים  מפני הוא  שהטעם הרע "ב כתב 
כאן. רש "י דעת  וכן  כא .)בע "ז כו .אחרים , שהם (דף  הארצות  אם יוסי ורבי מאיר  רבי  נחלקו

יחיד דוד )כיבוש  שכבשה  סוריא כיבוש(כגון שמיה  יחיד כיבוש  סבר  ר "מ  א"י . דין  להם יש
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קמא מרובה  בבא ז פרק עח

ּת רנג וֹ לים  מג דּ לין  אין  י שׂ ראל. ׁש בּ ארץ
ולא הקּ דׁש ים, מּפ ני בּ ירוּ ׁש לים,
ה ּט הר וֹ ת . מּפ ני  ישׂ ראל, בּ ארץ כהנים
לא מקוֹ ם. בּ כל חזירים מגדּ לין  אין 
כּ ן אם א לּ א  הכּ לב, את  אדם יג דּ ל
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         כח   

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מּפ ני  בּ ירוּ ׁש לים ּת רנג וֹ לים מג דּ לין  אין 
ּת רנגוֹ לים הּק דׁש ים.  ודר ׁש ם. ׁש אוֹ כלין ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌

צם  יביאוּ  וׁש ּמ א בּ אׁש ּפ ה, ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְלנּק ר 
את  ויט ּמ אוּ  הרץ מן ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ִ[כּ שׂ ערה]

ּת רנג וֹ לים הּק ד ׁש ים: כּ הנים יגדּ לוּ  ולא  ַ◌ֳ◌ָ◌ִ◌
הּט הר וֹ ת. מּפ ני  י שׂ ראל : ארץ בּ כל 
וּ צריכים  ּת ר וּ מה אוֹ כלים ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ֶׁש הכּ הנים

בּ טהרה: ט מא חזירים.ל ׁש מר ּה  מפר ׁש  ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
זה  חׁש מוֹ נאי  מלכי  כּ ׁש צּ ר וּ  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַבּ גּ מרא,

ׁש הי וּ  יוֹ ם בּ כל רגילים הי וּ  זה ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַל 
ׁש בּ ח וּ  ּת מידים אלּ וּ  להם מ לים ץ ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌

להם  הל וּ  אחד  י וֹ ם ׁש בּ פנים. ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְלאלּ וּ 
נץ  ח וֹ מה לחצי ׁש הגּ י כּ יון ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲחזיר ,
י שׂ ראל  ארץ ונזדּ זה בּ ח וֹ מה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִצּפ רניו
מאוֹ ת  אר בּ ע  ל  ּפ רסה מאוֹ ת ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַאר בּ ע 
אר וּ ר  אמר וּ  ׁש ה בּ אוֹ תּה  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַּפ רסה.

חזירים: הכּ לב.המג דּ ל  מּפ ניאת ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
מ יּ ראתוֹ : אה וּ מ ּפ לת וּ מנבּ ח  ֶׁש נּ וֹ ׁש◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ומ "מ יוסי. כרבי הלכה  בגמרא  שם  ונפסקה  כיבוש . שמיה לאו סבר  יוסי ורבי כא"י , ודינם 
שונים. טעמים מחמת  ישראל מארץ  דינים קצת  שם  חכמים ישחייבו  יחיד, כיבוש של (בפירושו 

רש "י לפי בראשונים , שיטות סוריא)כמה ד"ה כ: ריבוא(ע"ז ס ' ובלא  ותומים  האורים  פי על שלא שנכבש  מה 

יחיד ) כיבוש הוא וקשהכז..מישראל, השרץ , מן  כשעורה  עצם היא בספרים  הגירסא  ברע "ב
ורש "י  כשעורה . שיעורו המת מאדם עצם  ורק כעדשה, הוא  שרץ  טומאת שיעור  כי  להולמו

המשנה  הקדשים)על מפני ד"ה  עט : כי (דף תיקון צריך  זה וגם כעדשה , עצם יביאו שמא  כתב
בגמרא ואכן מטמא, אינו השרץ דעצם  קדשים)קי"ל משום ד"ה  פב: בשר (דף שמביאים כתב

בפיהם לציון)שרצים  עמם.(ראשון יביאו  שמא מגיהים ויש עצם תיבת  המשנה  על מרש"י מוחקים  (ויש

שלאכח..כעדשה) מנין נתן  רבי  אמר  דתניא וכמו  רע , כלב ור "ל מיוחד כלב משמע  הכלב
ביתו בתוך  רע  כלב אדם  טו :)יגדל  ושו"ע (דף  בטור  וכן  ת "ט ), רע (סימן כלב  .(תוי"ט )העתיקו
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ּפ וֹ רסין אין בּ ׁש לׁש לת. קׁש וּ ר היה
רחוֹ ק  היה  כּ ן  אם א לּ א  ליּ וֹ נים. נ ׁש בּ ים

ריס: ׁש לׁש ים ה יּ ׁש וּ ב  מן 

  כט   
     
      

      
   ל 

          

החובל   ח פרק

א  משנה

בחברו החובל 
שנאמר בלאו עובר הכהו  וא חבירו, שיכה  לאד אסור

ג ) כג רשע(דברי בהכאת תורה הקפידה וא , יסי  שש) 
מלקות) שנתחייב  במי  והמריאיירי צדיק. בהכאת  וחומר קל

רשע נקרא הכהו שלא פי  על א להכותו חבירו  על ידו 
בחמשה חייב בו והחובל  בחבירו. לחבול שאסור שכ וכל
 בעני החבלה א בושת  שבת ריפוי  צער נזק שה דברי
משל ארבעה  אלא בה אי וא החמשה, כל בה שיש
אחד אחד וא .שני שני  וא שלשה. שלשה  וא ארבעה ,

תכ) סימ ריש הטור לשו).

 בה חייב בחברו שהחובל הדברי חמשה
המכה)נזק מחמת מדמיו שנפחת כד )דכתיב(מה  כא חת (שמות עי

 ממו אלא ממש עי הכוונה  שאי חז "ל וקיבלו ,אעי. 

היּ וּ ב :נׁש בּ ים. בּ ני יוֹ ני  בּ הם י לּ כד וּ  ׁש א ריס.ּפ חים. מילין:ׁש ל ׁש ים  אר בּ ה ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וכלב .כט. חזיר  לגדל שאסור טעם רע"ב ביומא ל .עיין מ"ד)בקירוב. ומחצה(פ"ו  שבעה איתא 
ונמצא רוס , כמנין פסיעות  רס"ו והם  בויו גרסינן דרוס  שמעתי אני הרע "ב  וכתב  מיל. היינו  ריס 
והיינו  מיל  ששיעורו שבת תחום למדת  קרוב חמשה, פחות פסיעות אלפיים מיל ומחצה  שבעה

אמות  אמה )אלפיים  היינו  בינונית פסיעה ממש .א ..(כי  עין  לומר אין למה א' משנה  סוף  רע"ב עיין
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ּת רנג וֹ לים  מג דּ לין  אין  י שׂ ראל. ׁש בּ ארץ
ולא הקּ דׁש ים, מּפ ני בּ ירוּ ׁש לים,
ה ּט הר וֹ ת . מּפ ני  ישׂ ראל, בּ ארץ כהנים
לא מקוֹ ם. בּ כל חזירים מגדּ לין  אין 
כּ ן אם א לּ א  הכּ לב, את  אדם יג דּ ל
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מּפ ני  בּ ירוּ ׁש לים ּת רנג וֹ לים מג דּ לין  אין 
ּת רנגוֹ לים הּק דׁש ים.  ודר ׁש ם. ׁש אוֹ כלין ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌

צם  יביאוּ  וׁש ּמ א בּ אׁש ּפ ה, ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְלנּק ר 
את  ויט ּמ אוּ  הרץ מן ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ִ[כּ שׂ ערה]

ּת רנג וֹ לים הּק ד ׁש ים: כּ הנים יגדּ לוּ  ולא  ַ◌ֳ◌ָ◌ִ◌
הּט הר וֹ ת. מּפ ני  י שׂ ראל : ארץ בּ כל 
וּ צריכים  ּת ר וּ מה אוֹ כלים ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ֶׁש הכּ הנים

בּ טהרה: ט מא חזירים.ל ׁש מר ּה  מפר ׁש  ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
זה  חׁש מוֹ נאי  מלכי  כּ ׁש צּ ר וּ  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַבּ גּ מרא,

ׁש הי וּ  יוֹ ם בּ כל רגילים הי וּ  זה ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַל 
ׁש בּ ח וּ  ּת מידים אלּ וּ  להם מ לים ץ ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌

להם  הל וּ  אחד  י וֹ ם ׁש בּ פנים. ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְלאלּ וּ 
נץ  ח וֹ מה לחצי ׁש הגּ י כּ יון ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲחזיר ,
י שׂ ראל  ארץ ונזדּ זה בּ ח וֹ מה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִצּפ רניו
מאוֹ ת  אר בּ ע  ל  ּפ רסה מאוֹ ת ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַאר בּ ע 
אר וּ ר  אמר וּ  ׁש ה בּ אוֹ תּה  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַּפ רסה.

חזירים: הכּ לב.המג דּ ל  מּפ ניאת ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
מ יּ ראתוֹ : אה וּ מ ּפ לת וּ מנבּ ח  ֶׁש נּ וֹ ׁש◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ומ "מ יוסי. כרבי הלכה  בגמרא  שם  ונפסקה  כיבוש . שמיה לאו סבר  יוסי ורבי כא"י , ודינם 
שונים. טעמים מחמת  ישראל מארץ  דינים קצת  שם  חכמים ישחייבו  יחיד, כיבוש של (בפירושו 

רש "י לפי בראשונים , שיטות סוריא)כמה ד"ה כ: ריבוא(ע"ז ס ' ובלא  ותומים  האורים  פי על שלא שנכבש  מה 

יחיד ) כיבוש הוא וקשהכז..מישראל, השרץ , מן  כשעורה  עצם היא בספרים  הגירסא  ברע "ב
ורש "י  כשעורה . שיעורו המת מאדם עצם  ורק כעדשה, הוא  שרץ  טומאת שיעור  כי  להולמו

המשנה  הקדשים)על מפני ד"ה  עט : כי (דף תיקון צריך  זה וגם כעדשה , עצם יביאו שמא  כתב
בגמרא ואכן מטמא, אינו השרץ דעצם  קדשים)קי"ל משום ד"ה  פב: בשר (דף שמביאים כתב

בפיהם לציון)שרצים  עמם.(ראשון יביאו  שמא מגיהים ויש עצם תיבת  המשנה  על מרש"י מוחקים  (ויש

שלאכח..כעדשה) מנין נתן  רבי  אמר  דתניא וכמו  רע , כלב ור "ל מיוחד כלב משמע  הכלב
ביתו בתוך  רע  כלב אדם  טו :)יגדל  ושו"ע (דף  בטור  וכן  ת "ט ), רע (סימן כלב  .(תוי"ט )העתיקו

 י י ח ר ו ק מ

קמא מרובה  בבא ז עט פרק

ּפ וֹ רסין אין בּ ׁש לׁש לת. קׁש וּ ר היה
רחוֹ ק  היה  כּ ן  אם א לּ א  ליּ וֹ נים. נ ׁש בּ ים

ריס: ׁש לׁש ים ה יּ ׁש וּ ב  מן 

  כט   
     
      

      
   ל 

          

החובל   ח פרק

א  משנה

בחברו החובל 
שנאמר בלאו עובר הכהו  וא חבירו, שיכה  לאד אסור

ג ) כג רשע(דברי בהכאת תורה הקפידה וא , יסי  שש) 
מלקות) שנתחייב  במי  והמריאיירי צדיק. בהכאת  וחומר קל

רשע נקרא הכהו שלא פי  על א להכותו חבירו  על ידו 
בחמשה חייב בו והחובל  בחבירו. לחבול שאסור שכ וכל
 בעני החבלה א בושת  שבת ריפוי  צער נזק שה דברי
משל ארבעה  אלא בה אי וא החמשה, כל בה שיש
אחד אחד וא .שני שני  וא שלשה. שלשה  וא ארבעה ,

תכ) סימ ריש הטור לשו).

 בה חייב בחברו שהחובל הדברי חמשה
המכה)נזק מחמת מדמיו שנפחת כד )דכתיב(מה  כא חת (שמות עי

 ממו אלא ממש עי הכוונה  שאי חז "ל וקיבלו ,אעי. 

היּ וּ ב :נׁש בּ ים. בּ ני יוֹ ני  בּ הם י לּ כד וּ  ׁש א ריס.ּפ חים. מילין:ׁש ל ׁש ים  אר בּ ה ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וכלב .כט. חזיר  לגדל שאסור טעם רע"ב ביומא ל .עיין מ"ד)בקירוב. ומחצה(פ"ו  שבעה איתא 
ונמצא רוס , כמנין פסיעות  רס"ו והם  בויו גרסינן דרוס  שמעתי אני הרע "ב  וכתב  מיל. היינו  ריס 
והיינו  מיל  ששיעורו שבת תחום למדת  קרוב חמשה, פחות פסיעות אלפיים מיל ומחצה  שבעה

אמות  אמה )אלפיים  היינו  בינונית פסיעה ממש .א ..(כי  עין  לומר אין למה א' משנה  סוף  רע"ב עיין

 י י ח ר ו ק מ

פכ



קמא החובל בבא ח פרק  פ 

מּׁשוּ ם עליו חיּ ב בּ חברוֹ  החוֹ בל
בּ רּפ וּ י , בּ צער , בּ נזק, דברים, חמּׁשה 
סּמ א כּ יצד. בּ נזק וּ בבׁש ת. בּ ׁש בת,
את ׁש בּ ר ידוֹ , את קטע עינוֹ , את
עבד הוּ א כּ אלּ וּ  אוֹ תוֹ  רוֹ אין רגלוֹ ,

א 

המכה)צער מחמת שסבל  כה)דכתיב (הצער  פסוק חת (ש צע
במקו א צער לשל שיש ללמד הוא  יתירה וקרא צע ,

נזק . שמשל

מלאכתו)ושבתריפוי  ביטול  ודמי  רפואתו, יט)דכתיב (צרכי פסוק ש)

ירא . ורא י ב רק

המכה)בשת מחמת שנתבייש וביישה(מה שחבלה אשה  גבי  דכתיב 
ודרשו : את  וקתה ( י כה   דברי) כדי שלא אד
לשל שצריכה אלא  ממש כפי קציצת הכוונה  שאי חז"ל 

בשתו .ב דמי
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

היה החוֹ בל.א ׁש אם יפה. הוּ א וכ ּמ ה ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ברי, בּ בד צמ וֹ  מוֹ כר  היה ָצרי◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌

זה: ממ וֹ ן הפסידוֹ  ׁש הזּ יקוֹ  כּ יּ וֹ צא וזה ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
צר וֹ בזה. רב  מנּ ג הוּ א מה לפי  ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌

לבנוֹ ת:צמחין .וּ כאב וֹ : ׁש בת.אב בּ וּ ע וֹ ת ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌

הוּ א  כּ אלּ וּ  אוֹ תוֹ  ר וֹ אין החלי ימי  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָכּ ל
ׁש ל  שׂ כיר וּ תוֹ  ונוֹ תן קוּ אין ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵׁש וֹ מר 
למלאכה  ראוּ י אין ׁש הרי יוֹ ם, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָכּ ל
נקטע  ׁש הרי  חלי , בּ לא אפלּ וּ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִֹֹ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַאחרת
דּ מיהן: ל וֹ  נתן כּ בר  והוּ א ורגל וֹ  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָידוֹ 

להלן ב. מה זוממין , בעדים  שנאמר  תחוס  מלא  כאן שנאמר  תחוס  לא שוה  גזירה  דילפינן
ממון  כאן אף הסיפרי)ממון  בשם  שם  למכור ג ..(רש"י יכול שהיה עברי , כעבד פירש  הרע "ב

הרא"ש אבל ונימוק "י. רש "י פירשו  וכן  זה, ממון הפסידו  שהזיקו  וזה  עברי בעבד  עצמו
א) דא "א(סימן  עברי עבד משא"כ  לעולם, עצמו למכור  שיכול כנעני כעבד ששמין כתב 

יותר  הערך  יעלה פעם  אחר  פעם שנים ו' בכל ישומו  ואם  אחת  בבת לעולם  נמכר  להיות
של השומות  בכל  להקל צריכים ואנחנו אחת. פעם  אותו  כששמים הערך  שיעלה ממה
להקל השדה  אגב ערוגה לשום שיש ללמד אחר  בשדה  ובער  אמרה  שהתורה ממה הניזקין 

המזיק  על  להקל יש הניזקין  שומות בשאר  וה"נ  המזיק חריפתא)על  ופלפולא  .(רא"ש

 י י ח ר ו ק מ

קמא החובל בבא ח פאפרק 

יפה היה כּ ּמ ה וׁש מין בּ ּׁשוּ ק נמכּ ר
יפה. הוּ א  ב ׁש ּפ וּ ד וכ ּמ ה כּ וא וֹ  צער, 

צּפ רנוֹ , על ואפלּ וּ  במסמר, אוֹ 
א וֹ מדין חבּ וּ רה , ע וֹ שׂ ה  ׁש אינ וֹ  מקוֹ ם
לּט ל  רוֹ צה  בזה  כּ יּ וֹ צא  אדם כּ ּמ ה 
הכּ הוּ  רּפ וּ י, . ּכ מצטער להיוֹ ת
אם  צמחים, ב וֹ  עלוּ  לר ּפ את וֹ . חיּ ב 
מחמת ׁש א חיּ ב. הּמ כּ ה, מחמת
חיתה  ונסּת רה , חיתה ּפ טוּ ר. הּמ כּ ה,

כלונס חיתה לרּפ אתוֹ . חיּ ב ּת רה, 
ׁש בת, לרּפ אתוֹ . חיּ ב אינוֹ  צרכּ ּה ,
קּׁשוּ אין , ׁש וֹ מר ה וּ א  כּ אלוּ  א וֹ ת וֹ  רוֹ אין 
רגלוֹ . וּ דמי יד וֹ  דמי לוֹ  נתן  ׁש כּ בר 
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נותןד. היה  כמה צפורנו, על  בשפוד לכוותו למלכות שחייב מי  שמין ה "ק הגמרא  למסקנת 
זה  צער  לו יעשה  פה .)בברייתא ה..(תוי "ט )שלא  יהודה(דף לרבי שבת. חייב  גם אי נחלקו 

גרם שזה  להיות  ויכול יתירא  אגד  באגד אף  ואיירי שבת . גם  חייב  ולחכמים  ריפוי רק  חייב 
הצינה . צער  מחמת  המכה  לאגד רשות  ניתנה  כי חייב , ומ "מ שמשנתנוהאבעבועות כתב  (מלא "ש 

כחכמים ) או  יהודה  כרבי  או צייתו..אתיא  שלא  מחמת  אלא  המכה  שאגד  מחמת  עלו לא  אם 
וכתב אבעבועות . לגרום יכול שזה  מתיקה  ומיני  דבש  תאכל  לא  לו שאמר  כגון הרופא, לדברי
אלו. דברים  לאכול מותר  היה  המכה שלולא  אע"פ  המכה  מחמת  נקרא  זה  שאין שקמ "ל  תוי"ט
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קמא החובל בבא ח פרק  פ 

מּׁשוּ ם עליו חיּ ב בּ חברוֹ  החוֹ בל
בּ רּפ וּ י , בּ צער , בּ נזק, דברים, חמּׁשה 
סּמ א כּ יצד. בּ נזק וּ בבׁש ת. בּ ׁש בת,
את ׁש בּ ר ידוֹ , את קטע עינוֹ , את
עבד הוּ א כּ אלּ וּ  אוֹ תוֹ  רוֹ אין רגלוֹ ,

א 

המכה)צער מחמת שסבל  כה)דכתיב (הצער  פסוק חת (ש צע
במקו א צער לשל שיש ללמד הוא  יתירה וקרא צע ,

נזק . שמשל

מלאכתו)ושבתריפוי  ביטול  ודמי  רפואתו, יט)דכתיב (צרכי פסוק ש)

ירא . ורא י ב רק

המכה)בשת מחמת שנתבייש וביישה(מה שחבלה אשה  גבי  דכתיב 
ודרשו : את  וקתה ( י כה   דברי) כדי שלא אד
לשל שצריכה אלא  ממש כפי קציצת הכוונה  שאי חז"ל 

בשתו .ב דמי
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

היה החוֹ בל.א ׁש אם יפה. הוּ א וכ ּמ ה ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ברי, בּ בד צמ וֹ  מוֹ כר  היה ָצרי◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌

זה: ממ וֹ ן הפסידוֹ  ׁש הזּ יקוֹ  כּ יּ וֹ צא וזה ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
צר וֹ בזה. רב  מנּ ג הוּ א מה לפי  ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌

לבנוֹ ת:צמחין .וּ כאב וֹ : ׁש בת.אב בּ וּ ע וֹ ת ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌

הוּ א  כּ אלּ וּ  אוֹ תוֹ  ר וֹ אין החלי ימי  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָכּ ל
ׁש ל  שׂ כיר וּ תוֹ  ונוֹ תן קוּ אין ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵׁש וֹ מר 
למלאכה  ראוּ י אין ׁש הרי יוֹ ם, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָכּ ל
נקטע  ׁש הרי  חלי , בּ לא אפלּ וּ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִֹֹ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַאחרת
דּ מיהן: ל וֹ  נתן כּ בר  והוּ א ורגל וֹ  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָידוֹ 

להלן ב. מה זוממין , בעדים  שנאמר  תחוס  מלא  כאן שנאמר  תחוס  לא שוה  גזירה  דילפינן
ממון  כאן אף הסיפרי)ממון  בשם  שם  למכור ג ..(רש"י יכול שהיה עברי , כעבד פירש  הרע "ב

הרא"ש אבל ונימוק "י. רש "י פירשו  וכן  זה, ממון הפסידו  שהזיקו  וזה  עברי בעבד  עצמו
א) דא "א(סימן  עברי עבד משא"כ  לעולם, עצמו למכור  שיכול כנעני כעבד ששמין כתב 

יותר  הערך  יעלה פעם  אחר  פעם שנים ו' בכל ישומו  ואם  אחת  בבת לעולם  נמכר  להיות
של השומות  בכל  להקל צריכים ואנחנו אחת. פעם  אותו  כששמים הערך  שיעלה ממה
להקל השדה  אגב ערוגה לשום שיש ללמד אחר  בשדה  ובער  אמרה  שהתורה ממה הניזקין 

המזיק  על  להקל יש הניזקין  שומות בשאר  וה"נ  המזיק חריפתא)על  ופלפולא  .(רא"ש

 י י ח ר ו ק מ

קמא החובל בבא ח פאפרק 

יפה היה כּ ּמ ה וׁש מין בּ ּׁשוּ ק נמכּ ר
יפה. הוּ א  ב ׁש ּפ וּ ד וכ ּמ ה כּ וא וֹ  צער, 

צּפ רנוֹ , על ואפלּ וּ  במסמר, אוֹ 
א וֹ מדין חבּ וּ רה , ע וֹ שׂ ה  ׁש אינ וֹ  מקוֹ ם
לּט ל  רוֹ צה  בזה  כּ יּ וֹ צא  אדם כּ ּמ ה 
הכּ הוּ  רּפ וּ י, . ּכ מצטער להיוֹ ת
אם  צמחים, ב וֹ  עלוּ  לר ּפ את וֹ . חיּ ב 
מחמת ׁש א חיּ ב. הּמ כּ ה, מחמת
חיתה  ונסּת רה , חיתה ּפ טוּ ר. הּמ כּ ה,

כלונס חיתה לרּפ אתוֹ . חיּ ב ּת רה, 
ׁש בת, לרּפ אתוֹ . חיּ ב אינוֹ  צרכּ ּה ,
קּׁשוּ אין , ׁש וֹ מר ה וּ א  כּ אלוּ  א וֹ ת וֹ  רוֹ אין 
רגלוֹ . וּ דמי יד וֹ  דמי לוֹ  נתן  ׁש כּ בר 
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נותןד. היה  כמה צפורנו, על  בשפוד לכוותו למלכות שחייב מי  שמין ה "ק הגמרא  למסקנת 
זה  צער  לו יעשה  פה .)בברייתא ה..(תוי "ט )שלא  יהודה(דף לרבי שבת. חייב  גם אי נחלקו 

גרם שזה  להיות  ויכול יתירא  אגד  באגד אף  ואיירי שבת . גם  חייב  ולחכמים  ריפוי רק  חייב 
הצינה . צער  מחמת  המכה  לאגד רשות  ניתנה  כי חייב , ומ "מ שמשנתנוהאבעבועות כתב  (מלא "ש 

כחכמים ) או  יהודה  כרבי  או צייתו..אתיא  שלא  מחמת  אלא  המכה  שאגד  מחמת  עלו לא  אם 
וכתב אבעבועות . לגרום יכול שזה  מתיקה  ומיני  דבש  תאכל  לא  לו שאמר  כגון הרופא, לדברי
אלו. דברים  לאכול מותר  היה  המכה שלולא  אע"פ  המכה  מחמת  נקרא  זה  שאין שקמ "ל  תוי"ט

 י י ח ר ו ק מ

פז



קמא החובל בבא ח פרק  פב

והּמ ת בּ יּ ׁש . המביּ ׁש  לפי  ה כּ ל בּ ׁש ת ,
את המביּ ׁש  הערם, את המביּ ׁש 
ויׁש ן חיּ ב . היּ ׁש ן , את  והמב יּ ׁש  הּס וּ מא ,
והזּ יק  ה גּ ג, מן  נפל ּפ טוּ ר. ׁש בּ יּ ׁש ,
ה בּ ׁש ת , על וּ פטוּ ר  ה נּ זק על חיּ ב וּ ביּ ׁש ,

כה)ׁש נּ אמר ידּה (דברים וׁש לחה 
על חיּ ב אינוֹ  בּ מבׁש יו, והחזיקה

מת כּ וּ ן : ׁש יהא  עד הבּ ׁש ת 
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המביּ ׁש . לפי  בּ ׁש ּת וֹ הכּ ל  ׁש בּ יּ ׁש  קל  אדם ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌
בּ ׁש ּת וֹ והּמ תבּ יּ ׁש .מר בּ ה: ח ׁש יב וּ תוֹ  לפי ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌

נפקי. מ ּק רא דּ ברים חמ ה וכ לּ הוּ  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌◌ְמר בּ ה.
דּ כתיב  כא )נזק, ין,(ׁש מוֹ ת  ּת חת ין ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌

דּ כתיב  מ ּמ ׁש , ין ל וֹ מר  לה )ואין (בּ מד בּ ר  ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

ר וֹ צח לנפׁש  ר וֹ צח , לנפׁש  כּ פר  ּת ּק חוּ  ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִֹ◌ְולא
ל וֹ קח אּת ה אבל כּ פר  לוֹ קח אּת ה ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִאי
ין  את סּמ א ׁש אם אברים, לראׁש י  ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶֹכּ פר 
ּת חת  ין והינוּ  ינוֹ , דּ מי ל וֹ  נוֹ תן ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲחבר וֹ 
ּפ צע  ּת חת מּפ צע  לן נפקא צר , ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַין.

כא ) ל (ׁש מוֹ ת לחיּ ב  הוּ א  יתרא דּ קרא , ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌
הרי תימא דּ לא נזק, בּ מקוֹ ם ואפלּ וּ  ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַהצּ ר 

אוֹ מרים  אלּ א לחתכ ּה , ליו ויׁש  יד וֹ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָקנה
בּ ברזל  חתכּה  וזה בּ סם לחתכּה  ליו ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָהיה
ר ּפ וּ י הצּ ר . את מ ׁש לּ ם  לפיכ ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ְוצר וֹ ,

יר ּפ א ור ּפ א יּת ן ׁש ב ּת וֹ  רק (ׁש ם ).וׁש בת, ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

אבל  מ כּ ה. מחמת בּ א כּ ׁש החלי ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְודוקא
דּ ברי ל  ובר  בּ צמ וֹ  הח וֹ לה ּפ ׁש ע  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִאם
בּ בת  חיּ ב  הּמ זּ יק אין ׁש וּ ב  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָהר וֹ פא,
בּ ׁש ת, ּפ ׁש יע וּ תא. מחמת ׁש צּ ריכין ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְור ּפ וּ י

כה )דּ כתיב  ממוֹ ן.(דּ ברים  כּ ּפ ּה , את וקצּ תה ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
דּ ין  בּ ׁש וּ ם לדוּ ן יכוֹ לים ׁש אין ּת וֹ רה ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְודין
בּ ארץ  הּס מ וּ כים דּ יּ נים אלּ א ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶׁש בּ ע וֹ לם

דּ כתיב  כב )ישׂ ראל , האלהים ד (ׁש מוֹ ת ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ִֹ◌

ובכתובותז. כאן, הרע "ב פירש מ"ז )כן הוא(פ"ג זה  שפירוש כתב  אבל אחר  באופן גם פירש 
ערום )תוספותח.העיקר . ד"ה פו: ונראה(דף  הרוח בו שנשב כגון איירי והרמב"ם לרש"י אבל  ,

יותר  הערימו וזה במקצת ידהיא .תוי"ט .י.תפא"י.ט..(תוי "ט)ערום  שמושלחה כתב תוי"ט
סיפ התנא  הביא  ולא  בכוונה, ששלחה שמשמע  בבושת .דייק  איירי שהפסוק  ללמד  אלא דקרא א 
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קמא החובל בבא ח פג פרק 

ׁש האדם מבּ ּׁשוֹ ר, בּ אדם חמר זה
וּ בׁש ת , ׁש בת , רּפ וּ י , צער , נזק, מׁש לּ ם
מׁש לּ ם  אינ וֹ  וׁש וֹ ר  ולדוֹ ת , דּ מי  וּ מׁש לּ ם

ולד וֹ ת : מדּ מי  וּ פטוּ ר  נזק, א לּ א 

בהם עשׂ ה ולא אּמ וֹ  ואת  אביו  את הּמ כּ ה
ח יּ ב  הכּ ּפ וּ רים , בּ י וֹ ם בּ חבר וֹ  וחוֹ בל חבּ וּ רה ,
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אלהים  נקראים ואין ׁש ניהם , דּ בר  ◌ִֹ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ָיבא 
ישׂ ראל . בּ ארץ ה ּס מוּ כים  דּ יּ נים  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶא לּ א 
והקנא וֹ ת  וּ ממכּ ר  וּ מּק ח ׁש בּ הלוא וֹ ת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶא לּ א 
לארץ בּ חוּ צה  בּ הם  דּ נין וּ כפיר וֹ ת ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְוהוֹ דא וֹ ת 
ארץ ׁש ל דּ ין  בּ ית ׁש ל ׁש לוּ חים הם  ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְכּ א לּ וּ 
בּ לבד  וזה  קבדינן . וּ ׁש ליחוּ תיה וּ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
וכן  כּ יס, חסר וֹ ן  בּ וֹ  ויׁש  ה ּמ צוּ י ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְבּ דבר
מ וּ דים , ׁש הם  ורגל בּ ׁש ן ׁש ה זּ יקה  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְבּ המה 
בּ המה  אבל בּ בהמה . אדם  ׁש ה זּ יק ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶא וֹ 
דּ נין  אין בּ אדם , אדם  א וֹ  אדם , ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶׁש הזּ יקה 
את  מנדּ ין  א לּ א  כּ לל, לארץ בּ חוּ ץ ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְא וֹ ת וֹ 
בּ ל  ם  ׁש יּ לה  ד  ה ּמ זּ יק את  אוֹ  ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַהחוֹ בל 
ּפ ׁש רה   דּ ר ׁש יּ ּת ן  א וֹ  ישׂ ראל  לארץ ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִדּ ינ וֹ 
אבל  ה דּ יּ ן, בּ יני נּ ראה  למה  ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָקר וֹ ב

ּפ וֹ סק אין קצוּ ב  ה דּ ין דּ בר  וכן ליו . ים  ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
וּ בכ לּ ּה  בּ ּת וֹ רה ה כּ ת וּ בוֹ ת  ה ּק נסוֹ ת  ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְבּ כל

ח וּ צה  דּ יּ ני א וֹ תן  גּ וֹ בין אין  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַּת למוּ דא ,
בּ הן  ׁש נּ תחיּ ב מי ׁש ּמ נדּ ין א לּ א  ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָלארץ,

ׁש בּ ארנוּ : אלּ אב כּ מוֹ  מ ׁש לּ ם  אינוֹ  וׁש וֹ ר ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌
כד)דּ כתיבנזק. ולא (ו יּ קרא בּ מית וֹ , איׁש  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֹ

בּ מית וֹ : ולדוֹ ת.ׁש וֹ ר מ דּ מי דּ כתיבוּ פט וּ ר ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌
כא) ולא (ׁש מוֹ ת אנ ׁש ים  אנ ׁש ים , ינּ צוּ  כּ י ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֹ

הכּ ּפ וּ ריםגׁש ורים : בּ י וֹ ם  בּ חבר וֹ  והח וֹ בל ְ◌ָ◌ִ◌
העוֹ בר חיּ ב. כּ לּ ּה  ה ּת וֹ רה דּ בכל גּ ב ל  ואף ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ֵ◌

ות ׁש לוּ מין  מלק וֹ ת  ליה  ׁש ח יּ ב ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲברה 
ואינוֹ  מ ׁש לּ ם  הכא מׁש לּ ם , ואינוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶלוֹ קה
בּ חבר וֹ  חוֹ בל ּת וֹ רה  רבּ תה  דּ בפר וּ ׁש  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶלוֹ קה,

מדּ כתיב למלקוֹ ת , ולא  (דּ ברים לת ׁש לוּ מין  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

כּ תיביט) מכּ די ממוֹ ן, דּ הינוּ  בּ יד , ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָיד
כד) יד (ויּ קרא לוֹ , י שׂ ה כן  שׂ ה כּ א ׁש ר  ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

בּ חבר וֹ  חוֹ בל להביא א לּ א  לי, לּמ ה  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְבּ יד
ׁש ּמ ׁש לּ ם  ה כּ ּפ וּ רים, ל וֹ קה:בּ יוֹ ם ואינוֹ  ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

יט )דכתיב יב. כד, איש(ויקרא משמע לּ וֹ , ישׂ ה כּ ן  שׂ ה  כּ א ׁש ר  בּ מית וֹ  מוּ ם י ּת ן  כּ י  ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְואיׁש 
בעמיתו  שור  ולא  בעליו )בעמיתו איש)(של ד"ה  כו . דף  כמפורש(רש"י משלם  נזק  אבל  ,

ושני . ראשון בפרק  לעיל  כמבואר  וקרן, ורגל שן  שור  נזקי  דיני  כל דכתיביג .בתורה 
כב) כא, שוורים .(שמות  ולא אנשים וגו ', ילדיה ויצא וּ  הרה אה  ונגפ וּ  אנׁש ים  י נּ צוּ  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְוכי 
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קמא החובל בבא ח פרק  פב

והּמ ת בּ יּ ׁש . המביּ ׁש  לפי  ה כּ ל בּ ׁש ת ,
את המביּ ׁש  הערם, את המביּ ׁש 
ויׁש ן חיּ ב . היּ ׁש ן , את  והמב יּ ׁש  הּס וּ מא ,
והזּ יק  ה גּ ג, מן  נפל ּפ טוּ ר. ׁש בּ יּ ׁש ,
ה בּ ׁש ת , על וּ פטוּ ר  ה נּ זק על חיּ ב וּ ביּ ׁש ,

כה)ׁש נּ אמר ידּה (דברים וׁש לחה 
על חיּ ב אינוֹ  בּ מבׁש יו, והחזיקה

מת כּ וּ ן : ׁש יהא  עד הבּ ׁש ת 
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המביּ ׁש . לפי  בּ ׁש ּת וֹ הכּ ל  ׁש בּ יּ ׁש  קל  אדם ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌
בּ ׁש ּת וֹ והּמ תבּ יּ ׁש .מר בּ ה: ח ׁש יב וּ תוֹ  לפי ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌

נפקי. מ ּק רא דּ ברים חמ ה וכ לּ הוּ  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌◌ְמר בּ ה.
דּ כתיב  כא )נזק, ין,(ׁש מוֹ ת  ּת חת ין ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌

דּ כתיב  מ ּמ ׁש , ין ל וֹ מר  לה )ואין (בּ מד בּ ר  ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

ר וֹ צח לנפׁש  ר וֹ צח , לנפׁש  כּ פר  ּת ּק חוּ  ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִֹ◌ְולא
ל וֹ קח אּת ה אבל כּ פר  לוֹ קח אּת ה ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִאי
ין  את סּמ א ׁש אם אברים, לראׁש י  ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶֹכּ פר 
ּת חת  ין והינוּ  ינוֹ , דּ מי ל וֹ  נוֹ תן ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲחבר וֹ 
ּפ צע  ּת חת מּפ צע  לן נפקא צר , ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַין.

כא ) ל (ׁש מוֹ ת לחיּ ב  הוּ א  יתרא דּ קרא , ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌
הרי תימא דּ לא נזק, בּ מקוֹ ם ואפלּ וּ  ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַהצּ ר 

אוֹ מרים  אלּ א לחתכ ּה , ליו ויׁש  יד וֹ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָקנה
בּ ברזל  חתכּה  וזה בּ סם לחתכּה  ליו ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָהיה
ר ּפ וּ י הצּ ר . את מ ׁש לּ ם  לפיכ ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ְוצר וֹ ,

יר ּפ א ור ּפ א יּת ן ׁש ב ּת וֹ  רק (ׁש ם ).וׁש בת, ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

אבל  מ כּ ה. מחמת בּ א כּ ׁש החלי ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְודוקא
דּ ברי ל  ובר  בּ צמ וֹ  הח וֹ לה ּפ ׁש ע  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִאם
בּ בת  חיּ ב  הּמ זּ יק אין ׁש וּ ב  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָהר וֹ פא,
בּ ׁש ת, ּפ ׁש יע וּ תא. מחמת ׁש צּ ריכין ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְור ּפ וּ י

כה )דּ כתיב  ממוֹ ן.(דּ ברים  כּ ּפ ּה , את וקצּ תה ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
דּ ין  בּ ׁש וּ ם לדוּ ן יכוֹ לים ׁש אין ּת וֹ רה ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְודין
בּ ארץ  הּס מ וּ כים דּ יּ נים אלּ א ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶׁש בּ ע וֹ לם

דּ כתיב  כב )ישׂ ראל , האלהים ד (ׁש מוֹ ת ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ִֹ◌

ובכתובותז. כאן, הרע "ב פירש מ"ז )כן הוא(פ"ג זה  שפירוש כתב  אבל אחר  באופן גם פירש 
ערום )תוספותח.העיקר . ד"ה פו: ונראה(דף  הרוח בו שנשב כגון איירי והרמב"ם לרש"י אבל  ,

יותר  הערימו וזה במקצת ידהיא .תוי"ט .י.תפא"י.ט..(תוי "ט)ערום  שמושלחה כתב תוי"ט
סיפ התנא  הביא  ולא  בכוונה, ששלחה שמשמע  בבושת .דייק  איירי שהפסוק  ללמד  אלא דקרא א 
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קמא החובל בבא ח פג פרק 

ׁש האדם מבּ ּׁשוֹ ר, בּ אדם חמר זה
וּ בׁש ת , ׁש בת , רּפ וּ י , צער , נזק, מׁש לּ ם
מׁש לּ ם  אינ וֹ  וׁש וֹ ר  ולדוֹ ת , דּ מי  וּ מׁש לּ ם

ולד וֹ ת : מדּ מי  וּ פטוּ ר  נזק, א לּ א 

בהם עשׂ ה ולא אּמ וֹ  ואת  אביו  את הּמ כּ ה
ח יּ ב  הכּ ּפ וּ רים , בּ י וֹ ם בּ חבר וֹ  וחוֹ בל חבּ וּ רה ,
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אלהים  נקראים ואין ׁש ניהם , דּ בר  ◌ִֹ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ָיבא 
ישׂ ראל . בּ ארץ ה ּס מוּ כים  דּ יּ נים  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶא לּ א 
והקנא וֹ ת  וּ ממכּ ר  וּ מּק ח ׁש בּ הלוא וֹ ת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶא לּ א 
לארץ בּ חוּ צה  בּ הם  דּ נין וּ כפיר וֹ ת ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְוהוֹ דא וֹ ת 
ארץ ׁש ל דּ ין  בּ ית ׁש ל ׁש לוּ חים הם  ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְכּ א לּ וּ 
בּ לבד  וזה  קבדינן . וּ ׁש ליחוּ תיה וּ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
וכן  כּ יס, חסר וֹ ן  בּ וֹ  ויׁש  ה ּמ צוּ י ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְבּ דבר
מ וּ דים , ׁש הם  ורגל בּ ׁש ן ׁש ה זּ יקה  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְבּ המה 
בּ המה  אבל בּ בהמה . אדם  ׁש ה זּ יק ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶא וֹ 
דּ נין  אין בּ אדם , אדם  א וֹ  אדם , ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶׁש הזּ יקה 
את  מנדּ ין  א לּ א  כּ לל, לארץ בּ חוּ ץ ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְא וֹ ת וֹ 
בּ ל  ם  ׁש יּ לה  ד  ה ּמ זּ יק את  אוֹ  ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַהחוֹ בל 
ּפ ׁש רה   דּ ר ׁש יּ ּת ן  א וֹ  ישׂ ראל  לארץ ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִדּ ינ וֹ 
אבל  ה דּ יּ ן, בּ יני נּ ראה  למה  ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָקר וֹ ב

ּפ וֹ סק אין קצוּ ב  ה דּ ין דּ בר  וכן ליו . ים  ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
וּ בכ לּ ּה  בּ ּת וֹ רה ה כּ ת וּ בוֹ ת  ה ּק נסוֹ ת  ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְבּ כל

ח וּ צה  דּ יּ ני א וֹ תן  גּ וֹ בין אין  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַּת למוּ דא ,
בּ הן  ׁש נּ תחיּ ב מי ׁש ּמ נדּ ין א לּ א  ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָלארץ,

ׁש בּ ארנוּ : אלּ אב כּ מוֹ  מ ׁש לּ ם  אינוֹ  וׁש וֹ ר ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌
כד)דּ כתיבנזק. ולא (ו יּ קרא בּ מית וֹ , איׁש  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֹ

בּ מית וֹ : ולדוֹ ת.ׁש וֹ ר מ דּ מי דּ כתיבוּ פט וּ ר ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌
כא) ולא (ׁש מוֹ ת אנ ׁש ים  אנ ׁש ים , ינּ צוּ  כּ י ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֹ

הכּ ּפ וּ ריםגׁש ורים : בּ י וֹ ם  בּ חבר וֹ  והח וֹ בל ְ◌ָ◌ִ◌
העוֹ בר חיּ ב. כּ לּ ּה  ה ּת וֹ רה דּ בכל גּ ב ל  ואף ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ֵ◌

ות ׁש לוּ מין  מלק וֹ ת  ליה  ׁש ח יּ ב ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲברה 
ואינוֹ  מ ׁש לּ ם  הכא מׁש לּ ם , ואינוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶלוֹ קה
בּ חבר וֹ  חוֹ בל ּת וֹ רה  רבּ תה  דּ בפר וּ ׁש  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶלוֹ קה,

מדּ כתיב למלקוֹ ת , ולא  (דּ ברים לת ׁש לוּ מין  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

כּ תיביט) מכּ די ממוֹ ן, דּ הינוּ  בּ יד , ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָיד
כד) יד (ויּ קרא לוֹ , י שׂ ה כן  שׂ ה כּ א ׁש ר  ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

בּ חבר וֹ  חוֹ בל להביא א לּ א  לי, לּמ ה  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְבּ יד
ׁש ּמ ׁש לּ ם  ה כּ ּפ וּ רים, ל וֹ קה:בּ יוֹ ם ואינוֹ  ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

יט )דכתיב יב. כד, איש(ויקרא משמע לּ וֹ , ישׂ ה כּ ן  שׂ ה  כּ א ׁש ר  בּ מית וֹ  מוּ ם י ּת ן  כּ י  ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְואיׁש 
בעמיתו  שור  ולא  בעליו )בעמיתו איש)(של ד"ה  כו . דף  כמפורש(רש"י משלם  נזק  אבל  ,

ושני . ראשון בפרק  לעיל  כמבואר  וקרן, ורגל שן  שור  נזקי  דיני  כל דכתיביג .בתורה 
כב) כא, שוורים .(שמות  ולא אנשים וגו ', ילדיה ויצא וּ  הרה אה  ונגפ וּ  אנׁש ים  י נּ צוּ  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְוכי 
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קמא החובל בבא ח פרק  פד

בּ כלּ ן חיּ ב עברי, בּ עבד  החוֹ בל בּ כ לּ ן .
החוֹ בל ׁש לּ וֹ . ׁש הוּ א בּ זמן  הּׁשבת , מן חוּ ץ
רבּ י בּ כלּ ן. חיּ ב  אחרים, ׁש ל כּ נ עני בּ עבד 

בּ ׁש ת : לעבדים אין  א וֹ מר, יהוּ דה

הח וֹ בל  רעה . ּפ גי עתן  וקטן, ׁש וֹ טה  חר ׁש ,
ּפ טוּ רין. בּ אחרים ׁש חבלוּ  והם  חיּ ב , בּ הן 
החוֹ בל  רעה . ּפ גי עתן  והא ּׁשה , העבד
ּפ ט וּ רין, בּ אחרים , ׁש חבל וּ  והם חיּ ב , בּ הן
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ ׁש ת. ל עבדים  אין  א וֹ מר יהוּ דה ר בּ י 
כה )דּ כתיב  יחדּ ו (דּ ברים  אנׁש ים י נּ צוּ  כּ י  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌

יצא  אחוה, לוֹ  ׁש יּ ׁש  בּ מי  ואחיו, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִאיׁש 

כּ ר בּ י הלכה ואין אחוה. ל וֹ  ׁש אין ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶבד 
בּ אחרים דיהוּ דה: ׁש חבלוּ  וא ּׁשה עבד ְ◌ָ◌
ל ׁש לּ ם:ּפ טוּ רים. בּ ּמ ה להם ׁש אין ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

הכיפורים יד . ביום  וחובל חבורה , עבד שלא  כיון מיתה  חייב שאינו  מחמת  ואמו אביו חובל
ואינו  משלם  הכא  משלם , ואינו לוקה  מלקות  עליה  שחייב עבירה  העובר התורה  שבכל אע"פ

ברע"ב. כדאיתא  שבכתובות לוקה  כתב לב:)(בתוי"ט  כמש "כ(דף ולא  בו, ינתן  כן מדמייתר  הגמרא  כן דריש 

מיותר ) הוא  ביד  שיד  אישטו..הרע"ב יחדיו  אנשים  ינצו וכי כתיב בשת  דין לומדים  שממנו שבפסוק
בסוגיין והוא  ברע"ב, כדאיתא  אחוה , לו שאין  עבד יצא  פח )באחיו, בסנהדרין (דף גם  איתא  וכן .

פו.) האב.(דף מן  אחים  לו שאין פירש  ובסנהדרין בקהל , לבא  שאסור שהיינו פירש  כאן רש "י .
אחריו.(שם )תוספות  מתייחסים  אינם  שהם  אחוה , לבניו שאין  שהכוונה  ופירשו עליו  הקשו 

פטורין,טז. זמן לאחר אפילו  הקטן)הלכך ויגדל  החרש ויתרפא  השוטה  יתפקח  אם  אף  (תוי"ט(כלומר

הרא "ש ) רע"ביז..בשם  כתב כן לבעלה , משועבדים  אשה  נכסי  וכן רבו, קנה  עבד שקנה  מה  כל
יהיה  תתגרשה  או  מתה  שאם  הנאה  בטובת  למכור יכולה  כי צ"ב דבריהם  אמנם  ברש "י. הוא  וכן 

ובגמרא  להנחבל. תשלם  הנאה  טובת  ואותה  בעלה , יירשנה  היא  מתה  ואם  פט.)לקונה  מוקי (דף
וכן  הנאה  בטובת  למכור חייבת  נכסים  לה  יש  שאם  הרא "ש  כתב וכן נכסים , לה  כשאין למשנתנו

בשו"ע הרמ "א  ס "ט )כתב תכ "ד  למכור(סימן  אותה  כופין ברזל צאן נכסי או מלוג  נכסי  לה  יש  שאם 
הנאה . למחול )בטובת  שיכולה  משום  למכור  לה  כופין שאין שכתב התוי"ט  על  להקשות  האריך  .(ורע"א 

 י י ח ר ו ק מ

קמא החובל בבא ח פה פרק 

נתגּ רׁש ה זמן. לאחר מׁש לּ מין אבל
לׁש לּ ם: חיּ בין  העבד, נ ׁש ּת חרר הא ּׁשה,

חבּ וּ רה, בהן  ועשׂ ה וא ּמ וֹ  אביו הּמ כּ ה
מכּ לּ ן , ּפ טוּ ר  בּ ׁש בּ ת , בּ חברוֹ  והחוֹ בל
והחוֹ בל בּ נפׁש וֹ . נדּ וֹ ן ׁש הוּ א מּפ ני

מכּ לּ ן : ּפ טוּ ר  ׁש לּ וֹ , כּ נ עני בּ עבד

רבּ י סלע . לוֹ  נ וֹ תן  לחברוֹ , הּת וֹ קע
הגּ לילי , יוֹ סי  ר בּ י מּׁשוּ ם א וֹ מר  יה וּ דה 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

העבד . ונׁש ּת חרר האּׁשה וקנוּ נת גּ ר ׁש ה ְ◌ָ◌
הן מּת חלּ ה  ׁש הרי ל ׁש לּ ם. חיּ בין ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְנכסים.

ׁש נּ כסי  לּ ׁש לּ ם. מה להם ׁש אין אלּ א ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַחיּ בין,

לפרוֹ ת  ל בּ ל  מׁש בּ דים אה ׁש ל ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְמל וֹ ג

בּ נפׁש וֹ .הולירה: נדּ וֹ ן  ׁש הוּ א ׁש אף מ ּפ ני ְ◌ִ◌◌ָ◌ֶ◌ַ◌

אצל הוּ א מתּק ן מקלקל , ׁש הוּ א ּפ י ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַל
:בּ כ רגזוֹ  ונח  חמתוֹ  ׁש ככה ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִיצרוֹ ,

לחברוֹ .ו בּ פס הּת וֹ קע אצבּ עוֹ תיו ׁש ּמ חבּ ר ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌

בּ אגרוֹ ף: אוֹ תוֹ  וּ מכּ ה סלע .ידוֹ  ל וֹ  דּ מי נוֹ תן  ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌

יוֹ סי  כּ רבּ י הלכה ואין מנה:ׁש אוֹ מרבּ ׁש ּת וֹ . ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

שמשכךיט.רש"י .יח. כיון בשבת וחייב מתקן נקרא  בחברו  שהחובל הרע"ב מש "כ
שבת במסכת שיטתם וכן כאן , מרמב "ם  הוא יצרו , מ"ג)בכך הסוגיא(פי"ג  פשטות אבל .

במקו "ח. עיי "ש  חולקים, והרבה  כן  משמע לא  שהחובלכ.שם שאע"פ תוספות  וכתבו
לעבד  ריפוי  נותן  אחרים  של יב:)בעבד דף  אף(גיטין פטור  עצמו  של בעבד  המכה ,

זוז כא.מריפוי . ארבעה  הוא צורי סלע כי צורי . דינר  חצי מדינה(דינר )והיינו וסלע
אחד חלק ורק  נחשת  חלקים שבעה הוא  מדינה שסלע צורי. שבסלע  שמינית  הוא

מ"ב)כסף פ"א כתובת  משלם (תוי"ט  ועדיין בשתו , דמי עבור  רק הוא  זה  ותשלום  .
שם ישנם אם וריפוי  נזק לו :)צער  דף .(רש"י
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קמא החובל בבא ח פרק  פד

בּ כלּ ן חיּ ב עברי, בּ עבד  החוֹ בל בּ כ לּ ן .
החוֹ בל ׁש לּ וֹ . ׁש הוּ א בּ זמן  הּׁשבת , מן חוּ ץ
רבּ י בּ כלּ ן. חיּ ב  אחרים, ׁש ל כּ נ עני בּ עבד 

בּ ׁש ת : לעבדים אין  א וֹ מר, יהוּ דה

הח וֹ בל  רעה . ּפ גי עתן  וקטן, ׁש וֹ טה  חר ׁש ,
ּפ טוּ רין. בּ אחרים ׁש חבלוּ  והם  חיּ ב , בּ הן 
החוֹ בל  רעה . ּפ גי עתן  והא ּׁשה , העבד
ּפ ט וּ רין, בּ אחרים , ׁש חבל וּ  והם חיּ ב , בּ הן
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ ׁש ת. ל עבדים  אין  א וֹ מר יהוּ דה ר בּ י 
כה )דּ כתיב  יחדּ ו (דּ ברים  אנׁש ים י נּ צוּ  כּ י  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌

יצא  אחוה, לוֹ  ׁש יּ ׁש  בּ מי  ואחיו, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִאיׁש 

כּ ר בּ י הלכה ואין אחוה. ל וֹ  ׁש אין ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶבד 
בּ אחרים דיהוּ דה: ׁש חבלוּ  וא ּׁשה עבד ְ◌ָ◌
ל ׁש לּ ם:ּפ טוּ רים. בּ ּמ ה להם ׁש אין ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

הכיפורים יד . ביום  וחובל חבורה , עבד שלא  כיון מיתה  חייב שאינו  מחמת  ואמו אביו חובל
ואינו  משלם  הכא  משלם , ואינו לוקה  מלקות  עליה  שחייב עבירה  העובר התורה  שבכל אע"פ

ברע"ב. כדאיתא  שבכתובות לוקה  כתב לב:)(בתוי"ט  כמש "כ(דף ולא  בו, ינתן  כן מדמייתר  הגמרא  כן דריש 

מיותר ) הוא  ביד  שיד  אישטו..הרע"ב יחדיו  אנשים  ינצו וכי כתיב בשת  דין לומדים  שממנו שבפסוק
בסוגיין והוא  ברע"ב, כדאיתא  אחוה , לו שאין  עבד יצא  פח )באחיו, בסנהדרין (דף גם  איתא  וכן .

פו.) האב.(דף מן  אחים  לו שאין פירש  ובסנהדרין בקהל , לבא  שאסור שהיינו פירש  כאן רש "י .
אחריו.(שם )תוספות  מתייחסים  אינם  שהם  אחוה , לבניו שאין  שהכוונה  ופירשו עליו  הקשו 

פטורין,טז. זמן לאחר אפילו  הקטן)הלכך ויגדל  החרש ויתרפא  השוטה  יתפקח  אם  אף  (תוי"ט(כלומר

הרא "ש ) רע"ביז..בשם  כתב כן לבעלה , משועבדים  אשה  נכסי  וכן רבו, קנה  עבד שקנה  מה  כל
יהיה  תתגרשה  או  מתה  שאם  הנאה  בטובת  למכור יכולה  כי צ"ב דבריהם  אמנם  ברש "י. הוא  וכן 

ובגמרא  להנחבל. תשלם  הנאה  טובת  ואותה  בעלה , יירשנה  היא  מתה  ואם  פט.)לקונה  מוקי (דף
וכן  הנאה  בטובת  למכור חייבת  נכסים  לה  יש  שאם  הרא "ש  כתב וכן נכסים , לה  כשאין למשנתנו

בשו"ע הרמ "א  ס "ט )כתב תכ "ד  למכור(סימן  אותה  כופין ברזל צאן נכסי או מלוג  נכסי  לה  יש  שאם 
הנאה . למחול )בטובת  שיכולה  משום  למכור  לה  כופין שאין שכתב התוי"ט  על  להקשות  האריך  .(ורע"א 

 י י ח ר ו ק מ

קמא החובל בבא ח פה פרק 

נתגּ רׁש ה זמן. לאחר מׁש לּ מין אבל
לׁש לּ ם: חיּ בין  העבד, נ ׁש ּת חרר הא ּׁשה,

חבּ וּ רה, בהן  ועשׂ ה וא ּמ וֹ  אביו הּמ כּ ה
מכּ לּ ן , ּפ טוּ ר  בּ ׁש בּ ת , בּ חברוֹ  והחוֹ בל
והחוֹ בל בּ נפׁש וֹ . נדּ וֹ ן ׁש הוּ א מּפ ני

מכּ לּ ן : ּפ טוּ ר  ׁש לּ וֹ , כּ נ עני בּ עבד

רבּ י סלע . לוֹ  נ וֹ תן  לחברוֹ , הּת וֹ קע
הגּ לילי , יוֹ סי  ר בּ י מּׁשוּ ם א וֹ מר  יה וּ דה 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

העבד . ונׁש ּת חרר האּׁשה וקנוּ נת גּ ר ׁש ה ְ◌ָ◌
הן מּת חלּ ה  ׁש הרי ל ׁש לּ ם. חיּ בין ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְנכסים.

ׁש נּ כסי  לּ ׁש לּ ם. מה להם ׁש אין אלּ א ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַחיּ בין,

לפרוֹ ת  ל בּ ל  מׁש בּ דים אה ׁש ל ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְמל וֹ ג

בּ נפׁש וֹ .הולירה: נדּ וֹ ן  ׁש הוּ א ׁש אף מ ּפ ני ְ◌ִ◌◌ָ◌ֶ◌ַ◌

אצל הוּ א מתּק ן מקלקל , ׁש הוּ א ּפ י ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַל
:בּ כ רגזוֹ  ונח  חמתוֹ  ׁש ככה ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִיצרוֹ ,

לחברוֹ .ו בּ פס הּת וֹ קע אצבּ עוֹ תיו ׁש ּמ חבּ ר ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌

בּ אגרוֹ ף: אוֹ תוֹ  וּ מכּ ה סלע .ידוֹ  ל וֹ  דּ מי נוֹ תן  ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌

יוֹ סי  כּ רבּ י הלכה ואין מנה:ׁש אוֹ מרבּ ׁש ּת וֹ . ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

שמשכךיט.רש"י .יח. כיון בשבת וחייב מתקן נקרא  בחברו  שהחובל הרע"ב מש "כ
שבת במסכת שיטתם וכן כאן , מרמב "ם  הוא יצרו , מ"ג)בכך הסוגיא(פי"ג  פשטות אבל .

במקו "ח. עיי "ש  חולקים, והרבה  כן  משמע לא  שהחובלכ.שם שאע"פ תוספות  וכתבו
לעבד  ריפוי  נותן  אחרים  של יב:)בעבד דף  אף(גיטין פטור  עצמו  של בעבד  המכה ,

זוז כא.מריפוי . ארבעה  הוא צורי סלע כי צורי . דינר  חצי מדינה(דינר )והיינו וסלע
אחד חלק ורק  נחשת  חלקים שבעה הוא  מדינה שסלע צורי. שבסלע  שמינית  הוא

מ"ב)כסף פ"א כתובת  משלם (תוי"ט  ועדיין בשתו , דמי עבור  רק הוא  זה  ותשלום  .
שם ישנם אם וריפוי  נזק לו :)צער  דף .(רש"י

 י י ח ר ו ק מ

צי



קמא החובל בבא ח פרק  פו 

לאחר  זוּ ז. מאתים לוֹ  נ וֹ תן  סטר וֹ , מנה.
צרם  זוּ ז. מא וֹ ת  ארבּ ע  לוֹ  נ וֹ תן  יד וֹ ,
בּ וֹ  והגּ יע רקק בּ שׂ ער וֹ , ּת לׁש  בּ אזנ וֹ ,
רא ׁש  ּפ רע  מּמ נּ וּ , טלּ ית וֹ  העביר  רקּ וֹ ,
זוּ ז. מא וֹ ת  אר בּ ע  נ וֹ תן  בּ ּׁשוּ ק, הא ּׁשה
רבּ י אמר כב וֹ דוֹ . לפי  ה כּ ל הכּ לל זה
ׁש בּ ישׂ ראל עניּ ים אפילוּ  ,עקיבא, 

חוֹ רין בּ ני הם כּ אלּ וּ  אוֹ תם רוֹ אין
אברהם, בּ ני ׁש הם מנּ כסיהם, ׁש יּ רד וּ 

      
 כב    

    
     

     
    

    
     
    
    

      
    

     כג
         

     כד כה   

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ואיכּ א סטר וֹ . לחי וֹ , ל ידוֹ  בּ פס ׁש הכּ הוּ  ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌
טפי : ּפ גם:צרם.בּ ׁש ת אחר , ל ׁש וֹ ן . מ ׁש ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌

כּ בוֹ ד וֹ . לפי  ׁש הזכּ ר וּ הכּ ל  הדּ מים אלּ וּ  כּ ל ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌◌ְ◌ְ◌
אבל  בּ יוֹ תר . למכ בּ ד אלּ א אינם ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַבּ ּמ ׁש נה

לוֹ : ּפ וֹ חתין בּ זוּ י עקיבא לאדם ר בּ י  אמר ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌
וסבר וכוּ '. קּמ א, אּת נּ א ּפ ליג  קיבא ר בּ י  ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌

לדיני ׁש וין כּ לּ ן בּ זוּ י , בּ ין מכבּ ד  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌◌ָ◌ֵ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ְדּ בין
קיבא: כּ ר בּ י  הלכה ואין הלּ ל וּ . ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְקנסוֹ ת

אחדכב. הוא  מדינה  סלע  שיעור  כן  ואם צורי, דינר  מאה שהם  סלעים  כ "ה הוא  צורי מנה 
מדבר  שת "ק  ר "ת  כתב כן  ועל  מזה, זה כך כל שחולקים לומר  ותימה צורי ממנה  ממאתים
עני  ושיעור  צורי  מנה אינו  לת"ק עשיר  שיעור  כי נחלקו ומ"מ  בעשיר , יהודה ורבי בעני
שחולקים  ברע"ב  משמע  וכן  כך, כל חלוקים  אינם  אבל  מדינה סלע  רק  אינו  יהודה  לרבי 

יהודה  כרבי  הלכה  ואין  הר "ת כג ..(תוי"ט )מדקאמר  קודמת)לפי  בהערה  זה(הובא  קאי לא
הת"ק . של  התוקע שיעור  על כמוכד.הכלל וסגנים  שרים  בני ו )ור "ל  לט  ואת(ירמיה

שהו  מפרש  שם  ציון ובמצודת  גו', יהודה  חרי החורים כל את ואריבה כמו  שררה ענין  א
ה) שמין (נחמיה  שבבשת כאן  קתני כעבד , ששמין לעיל ששנינו  נזק שומת לאפוקי בא  א"נ .

חורין ולהתבייש כה..(מלא"ש)כבן להרגיש  לו  נוח  תחילה עשיר  שהיה  .(שיטמ"ק)ומי

 י י ח ר ו ק מ

קמא החובל בבא ח פז פרק 

ׁש ּפ רע בּ אחד  וּ מעשׂ ה  ויעקב. יצחק
רבּ י לפני  בּ את  בּ ּׁשוּ ק, הא ּׁשה  רא ׁש 
מא וֹ ת  אר בּ ע  לּה  לּת ן  וחיּ בוֹ  עקיבא ,
ונתן זמן . לי  ּת ן  רבּ י , לוֹ  אמר זוּ ז.
ּפ תח על עוֹ מדת ׁש מרּה  זמן. לוֹ 
וּ בוֹ  בּ פניה, הכּ ד את  וׁש בר חצרּה 
והיתה  רא ׁש ּה , את  גּ לּ תה ׁש מן . כּ א ּס ר 
ראׁש ּה . על ידּה  וּ מנּ חת מטּפ חת
רבּ י לפני וּ בא  עדים, עליה  העמיד
נ וֹ תן אני לזוֹ  ר בּ י, לוֹ , אמר עקיבא .
אמר ּת  לא  לוֹ , אמר  זוּ ז. מא וֹ ת  ארבּ ע 
ּפ י על אף בּ עצמוֹ , החוֹ בל כּ לוּ ם.

  כו   
    
     
     
      

      
     

     
      

   
     

      
   

     
      
      
             

            

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

זמן . ל וֹ  דּ לא ונתן  לב ׁש ת, מלּ י והני  ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֹ
לנזקין, אבל זמן. יהבינן ממ וֹ נא, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַחּס רי ּה 

זמן: יהבינן לא ממ וֹ נא, ׁש מרּה .דּ חּס רי ּה  ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌
ע וֹ  אוֹ תּה  ׁש ראה ד ל ּה  ל המ ּת ין מדת ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌

חצר ּה : ׁש מן .ּפ תח כּ א ּס ר  קנוּ יוּ בוֹ  ׁש מן ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
זוּ ז.בּ אּס ר : מא וֹ ת אר בּ ע נוֹ תן  אני  ׁש ל לזוֹ  ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌

ראׁש ּה  לגלּ וֹ ת בּ צמּה  זלזלה ׁש מן ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְכּ אּס ר 
הבּ ׁש ת: ל  מקּפ דת ׁש אינּה  היא ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַוּ מראה

אברהם כו . בני שהם  ההמשך היטב מובן חשובים  בני ר "ל  חורין  שבני המלא "ש  לפמש "כ 
ויעקב. יצחק  אברהם  בני הם שהרי  הם חשובים בני שאכן  ולומר  טעם ליתן  שבא  ויעקב, יצחק
מזה יותר  מתביישין שאין  עשירים  שיש  מנכסיו  שירד  כמי  אותן  שמין שלכן כתבו  תוספות 
פחות ומי יותר  מתבייש  מי לדקדק יכולים שאין  וכיון  הרבה, שמתביישין עניים יש  ומאידך 
לחזק  שבא לומר  יש ויעקב, יצחק אברהם בני  שהם  שאמר  מה ולפ"ז השיעור . חכמים השוו
ויעקב. יצחק  אברהם  בני נחנו , אחד  איש  בני שכולנו  מפני לכולם  אחיד  שיעור  ליתן שיש טעם 

 י י ח ר ו ק מ

צי



קמא החובל בבא ח פרק  פו 

לאחר  זוּ ז. מאתים לוֹ  נ וֹ תן  סטר וֹ , מנה.
צרם  זוּ ז. מא וֹ ת  ארבּ ע  לוֹ  נ וֹ תן  יד וֹ ,
בּ וֹ  והגּ יע רקק בּ שׂ ער וֹ , ּת לׁש  בּ אזנ וֹ ,
רא ׁש  ּפ רע  מּמ נּ וּ , טלּ ית וֹ  העביר  רקּ וֹ ,
זוּ ז. מא וֹ ת  אר בּ ע  נ וֹ תן  בּ ּׁשוּ ק, הא ּׁשה
רבּ י אמר כב וֹ דוֹ . לפי  ה כּ ל הכּ לל זה
ׁש בּ ישׂ ראל עניּ ים אפילוּ  ,עקיבא, 

חוֹ רין בּ ני הם כּ אלּ וּ  אוֹ תם רוֹ אין
אברהם, בּ ני ׁש הם מנּ כסיהם, ׁש יּ רד וּ 

      
 כב    

    
     

     
    

    
     
    
    

      
    

     כג
         

     כד כה   

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ואיכּ א סטר וֹ . לחי וֹ , ל ידוֹ  בּ פס ׁש הכּ הוּ  ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌
טפי : ּפ גם:צרם.בּ ׁש ת אחר , ל ׁש וֹ ן . מ ׁש ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌

כּ בוֹ ד וֹ . לפי  ׁש הזכּ ר וּ הכּ ל  הדּ מים אלּ וּ  כּ ל ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌◌ְ◌ְ◌
אבל  בּ יוֹ תר . למכ בּ ד אלּ א אינם ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַבּ ּמ ׁש נה

לוֹ : ּפ וֹ חתין בּ זוּ י עקיבא לאדם ר בּ י  אמר ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌
וסבר וכוּ '. קּמ א, אּת נּ א ּפ ליג  קיבא ר בּ י  ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌

לדיני ׁש וין כּ לּ ן בּ זוּ י , בּ ין מכבּ ד  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌◌ָ◌ֵ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ְדּ בין
קיבא: כּ ר בּ י  הלכה ואין הלּ ל וּ . ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְקנסוֹ ת

אחדכב. הוא  מדינה  סלע  שיעור  כן  ואם צורי, דינר  מאה שהם  סלעים  כ "ה הוא  צורי מנה 
מדבר  שת "ק  ר "ת  כתב כן  ועל  מזה, זה כך כל שחולקים לומר  ותימה צורי ממנה  ממאתים
עני  ושיעור  צורי  מנה אינו  לת"ק עשיר  שיעור  כי נחלקו ומ"מ  בעשיר , יהודה ורבי בעני
שחולקים  ברע"ב  משמע  וכן  כך, כל חלוקים  אינם  אבל  מדינה סלע  רק  אינו  יהודה  לרבי 

יהודה  כרבי  הלכה  ואין  הר "ת כג ..(תוי"ט )מדקאמר  קודמת)לפי  בהערה  זה(הובא  קאי לא
הת"ק . של  התוקע שיעור  על כמוכד.הכלל וסגנים  שרים  בני ו )ור "ל  לט  ואת(ירמיה

שהו  מפרש  שם  ציון ובמצודת  גו', יהודה  חרי החורים כל את ואריבה כמו  שררה ענין  א
ה) שמין (נחמיה  שבבשת כאן  קתני כעבד , ששמין לעיל ששנינו  נזק שומת לאפוקי בא  א"נ .

חורין ולהתבייש כה..(מלא"ש)כבן להרגיש  לו  נוח  תחילה עשיר  שהיה  .(שיטמ"ק)ומי

 י י ח ר ו ק מ

קמא החובל בבא ח פז פרק 

ׁש ּפ רע בּ אחד  וּ מעשׂ ה  ויעקב. יצחק
רבּ י לפני  בּ את  בּ ּׁשוּ ק, הא ּׁשה  רא ׁש 
מא וֹ ת  אר בּ ע  לּה  לּת ן  וחיּ בוֹ  עקיבא ,
ונתן זמן . לי  ּת ן  רבּ י , לוֹ  אמר זוּ ז.
ּפ תח על עוֹ מדת ׁש מרּה  זמן. לוֹ 
וּ בוֹ  בּ פניה, הכּ ד את  וׁש בר חצרּה 
והיתה  רא ׁש ּה , את  גּ לּ תה ׁש מן . כּ א ּס ר 
ראׁש ּה . על ידּה  וּ מנּ חת מטּפ חת
רבּ י לפני וּ בא  עדים, עליה  העמיד
נ וֹ תן אני לזוֹ  ר בּ י, לוֹ , אמר עקיבא .
אמר ּת  לא  לוֹ , אמר  זוּ ז. מא וֹ ת  ארבּ ע 
ּפ י על אף בּ עצמוֹ , החוֹ בל כּ לוּ ם.

  כו   
    
     
     
      

      
     

     
      

   
     

      
   

     
      
      
             

            

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

זמן . ל וֹ  דּ לא ונתן  לב ׁש ת, מלּ י והני  ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֹ
לנזקין, אבל זמן. יהבינן ממ וֹ נא, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַחּס רי ּה 

זמן: יהבינן לא ממ וֹ נא, ׁש מרּה .דּ חּס רי ּה  ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌
ע וֹ  אוֹ תּה  ׁש ראה ד ל ּה  ל המ ּת ין מדת ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌

חצר ּה : ׁש מן .ּפ תח כּ א ּס ר  קנוּ יוּ בוֹ  ׁש מן ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
זוּ ז.בּ אּס ר : מא וֹ ת אר בּ ע נוֹ תן  אני  ׁש ל לזוֹ  ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌

ראׁש ּה  לגלּ וֹ ת בּ צמּה  זלזלה ׁש מן ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְכּ אּס ר 
הבּ ׁש ת: ל  מקּפ דת ׁש אינּה  היא ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַוּ מראה
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ויעקב. יצחק  אברהם  בני הם שהרי  הם חשובים בני שאכן  ולומר  טעם ליתן  שבא  ויעקב, יצחק
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ׁש חבלוּ  אחרים ּפ טוּ ר . ר ּׁשאי, ׁש אינ וֹ 
על  אף נטיע וֹ תיו, והקּ וֹ צץ חיּ בין . בּ וֹ ,
אחרים ּפ טוּ ר. רּׁשאי, ׁש אינוֹ  ּפ י

חיּ בים: נטיע וֹ תיו, את  ׁש קּ צצוּ 

לוֹ  נמחל  אין ל וֹ , נ וֹ תן ׁש ה וּ א ּפ י על אף 
ׁש נּ אמר  מּמ נּ וּ , ׁש יּ בקּ ׁש  כ)עד  (בראשית  

יהא ׁש א וּ מנּ ין  וג וֹ '. אׁש ת  הׁש ב ועּת ה
ׁש נּ אמר אכזרי , ויּ ת ּפ לּ ל(שם)ה ּמ וֹ חל 

אלהים ויּ רּפ א האלהים אל אברהם
את  סּמ א האוֹ מר וג וֹ '.  אבימל את

רגלי, את  ׁש בר ידי, את  קטע חיּ ב.עיני, 
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היאכז. שהחטא  ברבי  הקפר  ר "א ואמר  הנפש , על חטא  מאשר  עליו  וכפר  בנזיר  דכתיב
היין מן  עצמו  שציער  חיובכח..(תוי"ט )מה  כאן שייך  שלא כאן שייך  לא פטור  הלשון 

חס  כשאין חיוב צד  בו  שאין אע "פ  שה"ק  ולומר  לדחוק  וצריך חבל, עצמו  את שהרי
צד בו שאין ר "ל נטיעות אצל בסמוך  וכן  חייבים . בו שחבלו אחרים  מ "מ  גופו, על 

ממון צא:חיוב החובל )(דף כר "מכט..תוד"ה אתיא תשחית, בל  משום  שלוקה אע "פ
לב:)שסובר  דף בו(כתובות  התרו שלא איירי  א "נ ומשלם , שם)לוקה עפ "י ל..(תוספות
צא:)הגמרא  שם:(דף הטור לא.ורש "י תכב)לשון במאירי .לב..(סי' הוא וכן תוי "ט,

 י י ח ר ו ק מ

קמא החובל בבא ח פט פרק 

כּ סוּ תי , את  קרע  חיּ ב . לפטר, מנת  על
לפטר, מנת  על חיּ ב . כּ דּ י, את  ׁש בר
מנת  על ּפ לוֹ ני , לאיׁש  כן  עשׂ ה  ּפ טוּ ר .
בּ ממוֹ נ וֹ : בּ ין  בּ ג וּ פוֹ  בּ ין  חיּ ב, לפטר,
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

חיּ ב.ז לפטר  מנת חוֹ בל על ׁש אל וֹ  אם ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
אוֹ מר  אּת ה אוֹ תי  לפטר  מנת ל  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַל נּ ח בּ ל ,
אף  הן, הנּ חבּ ל והׁש יב וֹ  יני , את ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַסּמ א
כּ לאו, ׁש הוּ א הן ׁש יּ ׁש  ח יּ ב , כן ּפ י ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַל 
 דּ ר ׁש אין הן, ל וֹ  אמר  ּת מיהא ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִוּ בל ׁש וֹ ן
אבל  גּ וּ פן. צר  ל  למחל  אדם ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ני

וּ ׁש אלוֹ  כּ דּ י , את ׁש בּ ר  לחבר וֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָהאוֹ מר 
אוֹ מר , אּת ה אוֹ תי  לפטר  מנת ל  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַהּמ זּ יק
הלּ או  זה לאו, נזּ ק ׁש הׁש יב וֹ  ּפ י  ל  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַאף
אמר ּת י לא וכי  לוֹ  אמר  וּ כאלּ וּ  כּ הן, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְהוּ א
ׁש כּ ן  ּפ ט וּ ר , וּ לפיכ לפטר , מנת ל   ְל◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌

ממוֹ ן: נזקי ל למחל  אדם בּ ני  ֶדּ ר◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

כן.לג. מפרשים  אמר, תימה  שבלשון דבריו לפרש  שיש  וכל גופו צער  על  מוחל  אדם שאין
תוספות כפירוש  והוא  הרע "ב  דעת כן פטור. אותו, יפטור שהוא  מפורש לו אמר  אם אבל

ורמב"ם כרש"י ודלא  כא -כב )ורא"ש ס "ק  תכא  סי' סמ"ע  מוחל.(עיין  אדם אין  שאמר הרע"ב (ומדברי 

ראשי נקט ולא הגוף, צער שאר הדין  הוא כי  האיברים ראשי התנא נקט דוקא  שלאו לדייק יש גופו צער על

הפרק בראש המשנה  של הלשון שיגרת משום אי  אלא בראשי(תוי"ט)איברים  שאפילו ללמדנו  שבא משום  או ,

שפוטרו  בפירוש אמר אם פטור שם)איברים  פטורלד ..)(סמ"ע לשבור, לו אמר  נתינה בשעת  אם  אבל 
לשבור לו בנתן ולא  שומר , עליו נעשה לשמור כלי הנותן שרק לפטור . ע"מ  לו אמר  לא אם  אף 

בתוי "ט) הובא בני לה ..(גמרא , דרך כי קאמר , לפטור מנת  על הסתם  מן  לשבור לו שאמר שכיון
חייב . בודאי חייב שיהיה במפורש לו אמר  אם אבל  ממון. נזקי על  למחול תוי"ט .לו.אדם
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ראשי נקט ולא הגוף, צער שאר הדין  הוא כי  האיברים ראשי התנא נקט דוקא  שלאו לדייק יש גופו צער על
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בחלק זה הובא כל לשון המשנה עם פיסוק ייחודי.

הקיטוע הייחודי מסייע רבות למי שכבר למד והבין המשנה, שיוכל 
לחזור עליה במהירות מתוך הבנה בהירה, ומסייע גם לזיכרון לטווח 

הארוך, כפי אשר מעידים כל הלומדים במהדורה זו.

הרה"ק  שסידרן  כפי  המשניות  על  תיבות  ראשי  לוח  ידו  על  וחונה 
רבי שלמה מזוועהיל זי"ע, אשר בקש להדפיס קונטרס באופן זה על 
כאלו  קונטרסים  והרבה  בחיקו,  עמו  לשאתו  שיוכל  מועד,  סדר  כל 
האדמו"ר  נכדו  הסכמת  )עיין  דורש.  לכל  לתתם  בביתו  מונחים  היו 

מזוועהיל שליט"א מארה"ב שנדפס בראש הספר(.

ובאופן שהדפסנוהו אנו במהדורה זו עם לשון המשניות לצד הראשי 
הסיוע  פה,  בעל  לשנן  כשרוצה  כי  כמה,  פי  גדולה  התועלת  תיבות, 
בלשון המשנה יהיה לו לאחיעזר ואחיסמך, וגם אחר שכבר רגיל ובקי 
יוכל להסתייע בלשון המשנה במקום שנתקל  כן  גם  בלשון המשנה, 

ומיד יוכל להמשיך הלאה. 

מעלה נוספת במהדורתנו, שהדגשנו שמות התנאים ושמות המקומות 
וציונים  סימנים  לתת  כדי  זה  וכל  המשניות,  שבתוך  הפסוקים  וכן 

ללומד הנבון לעורר כוח זכרונו על ידי הצבת ציונים האלו. 

לכן הלימוד במשניות אלו הוא רבת התועלת:

א. למי שרוצה לחזור על לימודו במהירות, והוא מפני הפיסוק הייחודי 
שעוזר רבות להבנה בהירה תוך כדי חזרה מהירה.

ב. למי שרוצה לסגל לעצמו היכולת ללמוד כל המשניות רק בעזר הראשי 
תיבות, מפני שלשון המשנה שחונה אצלו, מסייע בידו להזכירו מדי פעם 

עד שיזכרנו מעצמו. וגם צורת השורה והמשנה מעורר כח הזיכרון.

ג. למי שרוצה ללמוד על פה ממש, חזרת המשנה כמה פעמים בסיוע של 
הראשי תיבות מסייע הרבה להגיע בקלות לדעת כל המשנה בעל פה.

ידי  על  כי  רבה,  כי  תועלתה  על  כולם  יעידו  זו  בשיטה  המשתמשים 
חזרה בעזר הראשי תיבות נדרש הלומד להשים על לב לדעת פשר כל 
אות ואות, ונמצא כל חזרה נעשית תוך כדי הקדשת מחשבה ותשומת 
לב נכבדה, עד אשר יבואו הדברים לזיכרון ויחקקו בו כמונחים בקופסא.



אבות אארבעה קמאפרק אבבא

ק א  בא מכת
א פרק

נזיקין, אבוֹ ת ארבּ עה 
וההבער. וה ּמ בעה  וה בּ וֹ ר ה ּׁשוֹ ר

הּׁשוֹ ר . כּ הרי הּמ ב עה הרי ולא  הּמ בעה, כּ הרי ה ּׁשוֹ ר הרי  לא
חיּ ים , רוּ ח בּ הן ׁש יּ ׁש  וזה , זה  ולא 
חיּ ים . ר וּ ח בּ וֹ  ׁש אין הא ׁש , כּ הרי

וּ לה זּ יק, ליל ׁש דּ ר כּ ן וזה , זה  ולא 
וּ לה זּ יק .  ליל דּ ר כּ וֹ  ׁש אין ה בּ וֹ ר, כּ הרי

עלי  וּ ׁש מירתן לה זּ יק  ׁש דּ רכּ ן ׁש בּ הן, ה ּׁשוה  .ה צּ ד  
הארץ: בּ מיטב  נזק  ּת ׁש ל וּ מי ל ׁש לּ ם  הּמ זּ יק חב  וּ כ ׁש ה זּ יק ,

נזקוֹ . את הכ ׁש ר ּת י בׁש מירת וֹ , ׁש חבּת י כּ ל 
נזקוֹ . כּ ל כּ הכ ׁש ר בתׁש לוּ מין  חבּת י נזקוֹ , במקצת  הכ ׁש רּת י 

מ עילה , בּ הם  ׁש אין נכסים 
המיחדים , נכסים  ברית, בּ ני ׁש ל  נכסים 

ל ּמ זּ יק  המיחדת מר ׁש וּ ת חוּ ץ מק וֹ ם  וּ בכל
וה ּמ זּ יק . ה נּ זּ ק וּ ר ׁש וּ ת

הארץ: בּ מיטב נזק ּת ׁש לוּ מי לׁש לּ ם  ה ּמ זּ יק  חב וּ כ ׁש ה זּ יק,

דּ ין, בית  בּ פני כסף, וׁש וה  כּ סף, ׁש וּ ם 
ברית. בּ ני חוֹ רין בּ ני עדים  ּפ י ו על 

בּ ּת ׁש לוּ מין: וה ּמ זּ יק וה נּ זּ ק ה נּ זק . בּ כלל  וה נּ ׁש ים 

מ וּ עדין, וחמ ּׁשה  תּמ ין חמ ּׁשה 
מ וּ עדת אינּה  ה בּ המה 

לגּ  ולא  ל גּ ח לבעט .לא  ולא  לר בּ ץ  ולא  לּׁש ולא  ף 
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אבות אארבעה קמאפרק בבא ב

ל ּה , הרא וּ י את  לאכל  מ וּ עדת  ה ּׁשן
ה לּ וּ כ ּה ,  בּ דר ל ׁש בּ ר  מ וּ עדת  הרגל

והאדם . ה נּ זּ ק, בּ ר ׁש וּ ת ה ּמ זּ יק וׁש וֹ ר  ה ּמ וּ עד , וׁש וֹ ר 
וה נּ חׁש , וה בּ רדּ לס וה נּ מר  וה דּ ב והארי ה זּ אב

מ וּ עדין. א לּ וּ  הרי
אליע מוּ עדין .זרר בּ י  אינן תרבּ וּ ת , בּ ני ׁש הן בּ זמן אוֹ מר , 

לעוֹ לם . מ וּ עד  וה נּ חׁש 
למ וּ עד . ּת ם  בּ ין מה 

מ גּ וּ פ וֹ , נזק  חצי מ ׁש לּ ם  ׁש ה ּת ם  א לּ א 
ה על יּ ה : מן ׁש לם  נזק מ ׁש לּ ם  וּ מ וּ עד 

ב  פרק 

מ וּ עדת. הרגל  כּ יצד 
ה לּ וּ כ ּה . בּ דר לׁש בּ ר

וּ לׁש בּ ר. כּ דרכּ ּה   ּלה ל מ וּ עדת  ה בּ המה 
מבעטת , היתה 

הכּ לים, את  וׁש בּ רה רגליה מּת חת  מנ ּת זין צרוֹ רוֹ ת ׁש היוּ  א וֹ 
נזק . חצי מ ׁש לּ ם 

וּ ׁש ברוֹ , כּ לי על  ונפל וׁש בּ רּת וֹ , ה כּ לי על דּ רסה 
נזק. חצי  מׁש לּ ם  האחרוֹ ן ו על ׁש לם, נזק מׁש לּ ם  הרא ׁש וֹ ן על

וּ לׁש בּ ר. כּ דרכּ ן  ּלה ל מ וּ עדין ה ּת רנגוֹ לים 
בּ רגליו , ק ׁש וּ ר  דליל היה 

ה כּ לים , את וּ מ ׁש בּ ר מה דּ ס ׁש היה  א וֹ 
נזק: חצי מ ׁש לּ ם 

מ וּ עדת. ה ּׁשן כּ יצד 
לּה . הרא וּ י את לאכל

וירק וֹ ת. ּפ ר וֹ ת  לאכל  מ וּ עדת ה בּ המה 
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הרגל בכיצד קמאפרק ג בבא

נזק . חצי מ ׁש לּ ם  כלים , א וֹ  כסוּ ת  אכלה 
ה נּ זּ ק, בּ רׁש וּ ת  אמ וּ רים . דברים  בּ ּמ ה 

ּפ ט וּ ר. הר בּ ים , בּ רׁש וּ ת  אבל
ּׁשנּ הנית. מה  מ ׁש לּ ם  נהנית , אם 

ּׁשנּ הנית. מה  מ ׁש לּ ם  כּ יצד 
ּׁשנּ הנית. מה  מ ׁש לּ ם  הרחבה ,  ֹמ ּת ו אכלה 

ּׁשה זּ יקה . מה  מ ׁש לּ ם  הרחבה , מ צּ דּ י

ּׁשנּ הנית. מה  מ ׁש לּ ם  החנוּ ת , מ ּפ תח
ּׁשה זּ יקה : מה  מ ׁש לּ ם  החנוּ ת ,  ֹמ ּת ו

ה כּ לים , את ו ׁש בּ ר וּ  ה גּ ג מרא ׁש  ׁש קּ פצוּ  וה גּ די ה כּ לב
מ וּ עדין. ׁש הן מ ּפ ני ׁש לם , נזק מ ׁש לּ ם 

ל גּ דיׁש ,  והל חררה  ׁש נּ טל  ה כּ לב
ה גּ דיׁש , והדליק החררה  אכל

נזק: חצי מׁש לּ ם הגּ דיׁש  ו על ׁש לם, נזק  מ ׁש לּ ם החררה  על

מ וּ עד . ה וּ א  ואיזה  תם , ה וּ א  איזה 
ימים . ׁש ל ׁש ה  בוֹ  ׁש ה עיד וּ  כּ ל  מ וּ עד ,

יה וּ דה . ר בּ י דּ ברי ימים , ׁש לׁש ה  בּ וֹ  מ ּׁשיּ חזר  ותם ,
ּפ עמים . ׁש לׁש  בוֹ  ׁש ה עיד וּ  מ וּ עד , א וֹ מר , מאיר ר בּ י

נוֹ גח: ואינוֹ  בּ וֹ  ממ ׁש מ ׁש ין ה ּת ינוֹ ק וֹ ת ׁש יּ ה וּ  כּ ל  ותם ,

כּ יצד . ה נּ זּ ק  בּ רׁש וּ ת  ה ּמ זּ יק  ׁש וֹ ר
נג  בּ עט,נגח, רבץ, , נׁש ף, 

נזק . חצי מ ׁש לּ ם  הרבּ ים , בּ רׁש וּ ת 
ה נּ זּ ק, בּ רׁש וּ ת 

טרפ וֹ ן  ׁש לם ,ר בּ י  נזק נזק.וחכמיםא וֹ מר חצי  א וֹ מרים  
להם  טרפוֹ ןאמר  ,רבּ י  

הרגל ועל ה ּׁשן על ׁש הקל בּ מקוֹ ם  וּ מה 
פטוּ ר , ׁש ה וּ א  הר בּ ים , בּ רׁש וּ ת 
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אבות אארבעה קמאפרק בבא ב

ל ּה , הרא וּ י את  לאכל  מ וּ עדת  ה ּׁשן
ה לּ וּ כ ּה ,  בּ דר ל ׁש בּ ר  מ וּ עדת  הרגל

והאדם . ה נּ זּ ק, בּ ר ׁש וּ ת ה ּמ זּ יק וׁש וֹ ר  ה ּמ וּ עד , וׁש וֹ ר 
וה נּ חׁש , וה בּ רדּ לס וה נּ מר  וה דּ ב והארי ה זּ אב

מ וּ עדין. א לּ וּ  הרי
אליע מוּ עדין .זרר בּ י  אינן תרבּ וּ ת , בּ ני ׁש הן בּ זמן אוֹ מר , 

לעוֹ לם . מ וּ עד  וה נּ חׁש 
למ וּ עד . ּת ם  בּ ין מה 

מ גּ וּ פ וֹ , נזק  חצי מ ׁש לּ ם  ׁש ה ּת ם  א לּ א 
ה על יּ ה : מן ׁש לם  נזק מ ׁש לּ ם  וּ מ וּ עד 

ב  פרק 

מ וּ עדת. הרגל  כּ יצד 
ה לּ וּ כ ּה . בּ דר לׁש בּ ר

וּ לׁש בּ ר. כּ דרכּ ּה   ּלה ל מ וּ עדת  ה בּ המה 
מבעטת , היתה 

הכּ לים, את  וׁש בּ רה רגליה מּת חת  מנ ּת זין צרוֹ רוֹ ת ׁש היוּ  א וֹ 
נזק . חצי מ ׁש לּ ם 

וּ ׁש ברוֹ , כּ לי על  ונפל וׁש בּ רּת וֹ , ה כּ לי על דּ רסה 
נזק. חצי  מׁש לּ ם  האחרוֹ ן ו על ׁש לם, נזק מׁש לּ ם  הרא ׁש וֹ ן על

וּ לׁש בּ ר. כּ דרכּ ן  ּלה ל מ וּ עדין ה ּת רנגוֹ לים 
בּ רגליו , ק ׁש וּ ר  דליל היה 

ה כּ לים , את וּ מ ׁש בּ ר מה דּ ס ׁש היה  א וֹ 
נזק: חצי מ ׁש לּ ם 

מ וּ עדת. ה ּׁשן כּ יצד 
לּה . הרא וּ י את לאכל

וירק וֹ ת. ּפ ר וֹ ת  לאכל  מ וּ עדת ה בּ המה 
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הרגל בכיצד קמאפרק ג בבא

נזק . חצי מ ׁש לּ ם  כלים , א וֹ  כסוּ ת  אכלה 
ה נּ זּ ק, בּ רׁש וּ ת  אמ וּ רים . דברים  בּ ּמ ה 

ּפ ט וּ ר. הר בּ ים , בּ רׁש וּ ת  אבל
ּׁשנּ הנית. מה  מ ׁש לּ ם  נהנית , אם 

ּׁשנּ הנית. מה  מ ׁש לּ ם  כּ יצד 
ּׁשנּ הנית. מה  מ ׁש לּ ם  הרחבה ,  ֹמ ּת ו אכלה 

ּׁשה זּ יקה . מה  מ ׁש לּ ם  הרחבה , מ צּ דּ י

ּׁשנּ הנית. מה  מ ׁש לּ ם  החנוּ ת , מ ּפ תח
ּׁשה זּ יקה : מה  מ ׁש לּ ם  החנוּ ת ,  ֹמ ּת ו

ה כּ לים , את ו ׁש בּ ר וּ  ה גּ ג מרא ׁש  ׁש קּ פצוּ  וה גּ די ה כּ לב
מ וּ עדין. ׁש הן מ ּפ ני ׁש לם , נזק מ ׁש לּ ם 

ל גּ דיׁש ,  והל חררה  ׁש נּ טל  ה כּ לב
ה גּ דיׁש , והדליק החררה  אכל

נזק: חצי מׁש לּ ם הגּ דיׁש  ו על ׁש לם, נזק  מ ׁש לּ ם החררה  על

מ וּ עד . ה וּ א  ואיזה  תם , ה וּ א  איזה 
ימים . ׁש ל ׁש ה  בוֹ  ׁש ה עיד וּ  כּ ל  מ וּ עד ,

יה וּ דה . ר בּ י דּ ברי ימים , ׁש לׁש ה  בּ וֹ  מ ּׁשיּ חזר  ותם ,
ּפ עמים . ׁש לׁש  בוֹ  ׁש ה עיד וּ  מ וּ עד , א וֹ מר , מאיר ר בּ י

נוֹ גח: ואינוֹ  בּ וֹ  ממ ׁש מ ׁש ין ה ּת ינוֹ ק וֹ ת ׁש יּ ה וּ  כּ ל  ותם ,

כּ יצד . ה נּ זּ ק  בּ רׁש וּ ת  ה ּמ זּ יק  ׁש וֹ ר
נג  בּ עט,נגח, רבץ, , נׁש ף, 

נזק . חצי מ ׁש לּ ם  הרבּ ים , בּ רׁש וּ ת 
ה נּ זּ ק, בּ רׁש וּ ת 

טרפ וֹ ן  ׁש לם ,ר בּ י  נזק נזק.וחכמיםא וֹ מר חצי  א וֹ מרים  
להם  טרפוֹ ןאמר  ,רבּ י  

הרגל ועל ה ּׁשן על ׁש הקל בּ מקוֹ ם  וּ מה 
פטוּ ר , ׁש ה וּ א  הר בּ ים , בּ רׁש וּ ת 
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הרגל בכיצד קמאפרק בבא ד

ׁש לם , נזק לׁש לּ ם  ה נּ זּ ק  בּ ר ׁש וּ ת עליהם  החמיר
נזק, חצי לׁש לּ ם הרבּ ים , בּ רׁש וּ ת  הקּ רן על ׁש החמיר  מקוֹ ם 
ׁש לם . נזק  ל ׁש לּ ם  ה נּ זּ ק בּ רׁש וּ ת  עליה  ׁש נּ חמיר  דין אינוֹ 

כּ נּ דּ וֹ ן, להיוֹ ת ה דּ ין מן ל בּ א  דּ יּ וֹ  לוֹ , אמרוּ 
נזק . חצי ה נּ זּ ק  בּ רׁש וּ ת  אף נזק , חצי הרבּ ים  בר ׁש וּ ת מה 

מרגל. קרן אד וּ ן אני מ קּ רן, קרן אד וּ ן לא  אני להם , אמר
הר בּ ים , בּ ר ׁש וּ ת הרגל , ו על  ה ּׁשן על ׁש הקל  במקוֹ ם  וּ מה 

בּ קּ רן, החמיר 
ה נּ זּ ק, בּ רׁש וּ ת  הרגל, ועל ה ּׁשן על  ׁש החמיר מקוֹ ם 

בּ קּ רן. ׁש נּ חמיר דין אינוֹ 
כּ נּ דּ וֹ ן, להיוֹ ת ה דּ ין מן ל בּ א  דּ יּ וֹ  לוֹ , אמרוּ 

נזק: חצי ה נּ זּ ק בּ ר ׁש וּ ת אף נזק, חצי הר בּ ים  בּ רׁש וּ ת  מה 

יׁש ן. בּ ין ער, בּ ין מזיד , בּ ין ׁש וֹ גג, בּ ין לעוֹ לם , מ וּ עד  אדם 
ׁש לם : נזק מ ׁש לּ ם  ה כּ לים , את וׁש בּ ר חבר וֹ  עין את סּמ א 

ג  פרק

הר בּ ים בּ ר ׁש וּ ת ה כּ ד  את ה ּמ נּ יח
ּפ ט וּ ר. וּ ׁש בר ּה , בּ ּה  ונתקל אחר וּ בא 

בּ נזקוֹ . חיּ ב החבית  בּ על  בּ ּה , ה זּ ק  ואם 
בּ ּמ ים , אחד  והחלק  הרבּ ים , בּ רׁש וּ ת  כ דּ וֹ  נׁש בּ רה 

ב  ׁש לּ קה  חיּ ב.א וֹ  חרסיה , 
יהוּ דה  ּפ טוּ ר :רבּ י  מת כּ וּ ן, בּ אינוֹ  חיּ ב. בּ מת כּ וּ ן, א וֹ מר , 

הר בּ ים , בּ ר ׁש וּ ת מים   ה ּׁשוֹ פ
בּ נזקוֹ . חיּ ב אחר , בּ הן וה זּ ק

ה זּ כ וּ כית , ואת ה קּ וֹ ץ, את  ה ּמ צניע
הר בּ ים , לר ׁש וּ ת ׁש נּ פל וגדר  בּ קוֹ צים , גּ דרוֹ  את  וה גּ וֹ דר

בּ נזקן: חיּ ב אחרים , בהן וה זּ ק וּ 
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גהמניח קמאפרק ה בבא

לזבלים, הר בּ ים  לרׁש וּ ת קּׁשוֹ  ואת ּת בנוֹ  את הּמ וֹ ציא 
בּ נזק וֹ , חיּ ב אחר, בּ הן וה זּ ק 

זכה . בּ הן ה קּ וֹ דם  וכל
גּ מליאל  בּ ן  ׁש מע וֹ ן א וֹ מר ,רבּ ן  

וה זּ יק וּ , הר בּ ים  בּ רׁש וּ ת  המקלקלין כּ ל
זכה . בּ הן ה קּ וֹ דם  וכל ל ׁש לּ ם , חיּ בין
הר בּ ים , בּ ר ׁש וּ ת ה גּ לל  את   הה וֹ פ

בּ נזק וֹ : חיּ ב אחר, בּ הן וה זּ ק 

זה , אחר  זה  מה לּ כין ׁש היוּ  ק דּ רין ׁש ני
בּ רא ׁש וֹ ן, ה ּׁשני ונתקל ונפל , הרא ׁש וֹ ן ונתקל 

ׁש ני: בּ נזקי חיּ ב הרא ׁש וֹ ן

בקוֹ רתוֹ , בּ א  וזה  בחביתוֹ , בּ א  זה 
ּפ טוּ ר , זה , ׁש ל  בּ ק וֹ רת וֹ  זה  ׁש ל כ דּ וֹ  נׁש בּ רה 

. ּלה ל ר ׁש וּ ת ולזה   ּלה ל ר ׁש וּ ת ׁש לּ זה 
אחרוֹ ן, חבית  וּ בעל  רא ׁש וֹ ן, ק וֹ רה  בעל היה 

ה קּ וֹ רה . בּ על  ּפ ט וּ ר בּ קּ וֹ רה , חבית  נׁש בּ רה 
חיּ ב. ה קּ וֹ רה , בּ על עמד  ואם 

ּפ ט וּ ר. עמד , החבית  לבעל  אמר ואם 
אחרוֹ ן, קוֹ רה  וּ בעל  רא ׁש וֹ ן חבית בעל היה 

חיּ ב. בּ קּ וֹ רה , חבית נׁש בּ רה 
ּפ ט וּ ר. חבית , בּ על  עמד  ואם 

חיּ ב. עמד , ק וֹ רה  לבעל אמר  ואם 
בפ ׁש ּת נוֹ : וזה  בנר וֹ  בא  זה  וכן

הר בּ ים בּ ר ׁש וּ ת מה לּ כין ׁש היוּ  ׁש נים 
רצים , ׁש ניהם  ׁש היוּ  א וֹ  , ּמה ל ואחד  רץ  אחד 

ּפ טוּ רין: ׁש ניהם  זה , את  זה  וה זּ יק וּ 
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הרגל בכיצד קמאפרק בבא ד

ׁש לם , נזק לׁש לּ ם  ה נּ זּ ק  בּ ר ׁש וּ ת עליהם  החמיר
נזק, חצי לׁש לּ ם הרבּ ים , בּ רׁש וּ ת  הקּ רן על ׁש החמיר  מקוֹ ם 
ׁש לם . נזק  ל ׁש לּ ם  ה נּ זּ ק בּ רׁש וּ ת  עליה  ׁש נּ חמיר  דין אינוֹ 

כּ נּ דּ וֹ ן, להיוֹ ת ה דּ ין מן ל בּ א  דּ יּ וֹ  לוֹ , אמרוּ 
נזק . חצי ה נּ זּ ק  בּ רׁש וּ ת  אף נזק , חצי הרבּ ים  בר ׁש וּ ת מה 

מרגל. קרן אד וּ ן אני מ קּ רן, קרן אד וּ ן לא  אני להם , אמר
הר בּ ים , בּ ר ׁש וּ ת הרגל , ו על  ה ּׁשן על ׁש הקל  במקוֹ ם  וּ מה 

בּ קּ רן, החמיר 
ה נּ זּ ק, בּ רׁש וּ ת  הרגל, ועל ה ּׁשן על  ׁש החמיר מקוֹ ם 

בּ קּ רן. ׁש נּ חמיר דין אינוֹ 
כּ נּ דּ וֹ ן, להיוֹ ת ה דּ ין מן ל בּ א  דּ יּ וֹ  לוֹ , אמרוּ 

נזק: חצי ה נּ זּ ק בּ ר ׁש וּ ת אף נזק, חצי הר בּ ים  בּ רׁש וּ ת  מה 

יׁש ן. בּ ין ער, בּ ין מזיד , בּ ין ׁש וֹ גג, בּ ין לעוֹ לם , מ וּ עד  אדם 
ׁש לם : נזק מ ׁש לּ ם  ה כּ לים , את וׁש בּ ר חבר וֹ  עין את סּמ א 

ג  פרק

הר בּ ים בּ ר ׁש וּ ת ה כּ ד  את ה ּמ נּ יח
ּפ ט וּ ר. וּ ׁש בר ּה , בּ ּה  ונתקל אחר וּ בא 

בּ נזקוֹ . חיּ ב החבית  בּ על  בּ ּה , ה זּ ק  ואם 
בּ ּמ ים , אחד  והחלק  הרבּ ים , בּ רׁש וּ ת  כ דּ וֹ  נׁש בּ רה 

ב  ׁש לּ קה  חיּ ב.א וֹ  חרסיה , 
יהוּ דה  ּפ טוּ ר :רבּ י  מת כּ וּ ן, בּ אינוֹ  חיּ ב. בּ מת כּ וּ ן, א וֹ מר , 

הר בּ ים , בּ ר ׁש וּ ת מים   ה ּׁשוֹ פ
בּ נזקוֹ . חיּ ב אחר , בּ הן וה זּ ק

ה זּ כ וּ כית , ואת ה קּ וֹ ץ, את  ה ּמ צניע
הר בּ ים , לר ׁש וּ ת ׁש נּ פל וגדר  בּ קוֹ צים , גּ דרוֹ  את  וה גּ וֹ דר

בּ נזקן: חיּ ב אחרים , בהן וה זּ ק וּ 
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גהמניח קמאפרק ה בבא

לזבלים, הר בּ ים  לרׁש וּ ת קּׁשוֹ  ואת ּת בנוֹ  את הּמ וֹ ציא 
בּ נזק וֹ , חיּ ב אחר, בּ הן וה זּ ק 

זכה . בּ הן ה קּ וֹ דם  וכל
גּ מליאל  בּ ן  ׁש מע וֹ ן א וֹ מר ,רבּ ן  

וה זּ יק וּ , הר בּ ים  בּ רׁש וּ ת  המקלקלין כּ ל
זכה . בּ הן ה קּ וֹ דם  וכל ל ׁש לּ ם , חיּ בין
הר בּ ים , בּ ר ׁש וּ ת ה גּ לל  את   הה וֹ פ

בּ נזק וֹ : חיּ ב אחר, בּ הן וה זּ ק 

זה , אחר  זה  מה לּ כין ׁש היוּ  ק דּ רין ׁש ני
בּ רא ׁש וֹ ן, ה ּׁשני ונתקל ונפל , הרא ׁש וֹ ן ונתקל 

ׁש ני: בּ נזקי חיּ ב הרא ׁש וֹ ן

בקוֹ רתוֹ , בּ א  וזה  בחביתוֹ , בּ א  זה 
ּפ טוּ ר , זה , ׁש ל  בּ ק וֹ רת וֹ  זה  ׁש ל כ דּ וֹ  נׁש בּ רה 

. ּלה ל ר ׁש וּ ת ולזה   ּלה ל ר ׁש וּ ת ׁש לּ זה 
אחרוֹ ן, חבית  וּ בעל  רא ׁש וֹ ן, ק וֹ רה  בעל היה 

ה קּ וֹ רה . בּ על  ּפ ט וּ ר בּ קּ וֹ רה , חבית  נׁש בּ רה 
חיּ ב. ה קּ וֹ רה , בּ על עמד  ואם 

ּפ ט וּ ר. עמד , החבית  לבעל  אמר ואם 
אחרוֹ ן, קוֹ רה  וּ בעל  רא ׁש וֹ ן חבית בעל היה 

חיּ ב. בּ קּ וֹ רה , חבית נׁש בּ רה 
ּפ ט וּ ר. חבית , בּ על  עמד  ואם 

חיּ ב. עמד , ק וֹ רה  לבעל אמר  ואם 
בפ ׁש ּת נוֹ : וזה  בנר וֹ  בא  זה  וכן

הר בּ ים בּ ר ׁש וּ ת מה לּ כין ׁש היוּ  ׁש נים 
רצים , ׁש ניהם  ׁש היוּ  א וֹ  , ּמה ל ואחד  רץ  אחד 

ּפ טוּ רין: ׁש ניהם  זה , את  זה  וה זּ יק וּ 
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גהמניח קמאפרק בבא ו 

הר בּ ים , בּ ר ׁש וּ ת וה זּ יק ה יּ חיד  בּ רׁש וּ ת  המבקּ ע
ה יּ חיד , בּ רׁש וּ ת  וה זּ יק  הרבּ ים  בּ רׁש וּ ת 

אחר , ה יּ חיד  בּ רׁש וּ ת  וה זּ יק  ה יּ חיד  בּ ר ׁש וּ ת
חיּ ב:

זה , את  זה  ׁש חבל וּ  ּת ּמ ים  ׁש ורים  ׁש ני
נזק . חצי בּ ּמ וֹ תר מ ׁש לּ מים 

ׁש לם . נזק  בּ ּמ וֹ תר מ ׁש לּ מים  מ וּ עדים , ׁש ניהם 
מ וּ עד , ואחד  ּת ם  אחד 

ׁש לם , נזק בּ ּמ וֹ תר  מ ׁש לּ ם  בּ ּת ם  מ וּ עד 
נזק . חצי בּ ּמ וֹ תר מ ׁש לּ ם  בּ ּמ וּ עד  ּת ם 

בזה , זה  ׁש חבל וּ  אנׁש ים  ׁש ני וכן
ׁש לם . נזק  בּ ּמ וֹ תר מ ׁש לּ מים 
בּ אדם , וּ מ וּ עד  בּ מ וּ עד  אדם 

ׁש לם . נזק  בּ ּמ וֹ תר מ ׁש לּ ם 
בּ אדם , ותם  בּ תם  אדם 

ׁש לם , נזק בּ ּמ וֹ תר  מ ׁש לּ ם  בּ תם  אדם 
נזק . חצי בּ ּמ וֹ תר מ ׁש לּ ם  בּ אדם  ּת ם 

עקיבא א וֹ מר ,רבּ י  
ׁש לם : נזק בּ ּמ וֹ תר  מ ׁש לּ ם  בּ אדם , ׁש חבל  ּת ם  אף

מאתים , ׁש וה  ׁש וֹ ר  ׁש נּ גח מנה  ׁש וה  ׁש וֹ ר 
ה ּׁשוֹ ר. את  נוֹ טל  כלוּ ם , יפה  ה נּ בלה  ואין

מאתים , ׁש וה  ׁש וֹ ר  ׁש נּ גח מאתים  ׁש וה  ׁש וֹ ר
אמר  כלוּ ם , יפה  ה נּ בלה  מאיר ואין נאמררבּ י זה  על  , 

כּ סּפ וֹ  את וחצוּ  החי  הּׁשוֹ ר את .וּ מכרוּ  
לוֹ  יהוּ דה אמר הלכה ,רבּ י  וכן , 

כּ סּפ וֹ ק יּ מ ּת  את וחצוּ  החי  הּׁשוֹ ר את ,וּ מכרוּ  
ק יּ מ ּת  יחצ וּ ןולא  הּמ ת את ,וגם  
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גהמניח קמאפרק ז בבא

מאת ׁש וה ׁש וֹ ר זה מאתים,ואיזה, ׁש וה ׁש וֹ ר ׁש נּ גח ים 
זוּ ז, חמ ּׁשים  יפה  וה נּ בלה 

ה ּמ ת , וחצי החי חצי נוֹ טל  ׁש זּ ה 
ה ּמ ת : וחצי החי חצי נוֹ טל  וזה 

עצמ וֹ , מ עשׂ ה  על וּ פטוּ ר  ׁש וֹ רוֹ  מ עשׂ ה  על  חיּ ב יׁש 
עצמ וֹ . מ עשׂ ה  על  וחיּ ב ׁש וֹ רוֹ  מ עשׂ ה  על  ּפ טוּ ר 

חיּ ב. ׁש בּ יּ ׁש , וה וּ א  ּפ ט וּ ר, ׁש בּ יּ ׁש , ׁש וֹ ר וֹ 
ּפ טוּ ר , ׁש נּ וֹ , את  וה ּפ יל  עבדּ וֹ , עין את ׁש ּס ּמ א  ׁש וֹ רוֹ 
חיּ ב. ׁש נּ וֹ , את  וה ּפ יל  עבדּ וֹ , עין את ׁש ּס ּמ א  וה וּ א 

חיּ ב, וא ּמ וֹ , בּ אביו ׁש חבל ׁש וֹ ר וֹ 
ּפ ט וּ ר. וא ּמ וֹ , בּ אביו ׁש חבל וה וּ א 

חיּ ב, בּ ׁש בּ ת , ה גּ דיׁש  את  ׁש הדליק  ׁש וֹ ר וֹ 
ּפ טוּ ר , בּ ׁש בּ ת, ה גּ דיׁש  את ׁש הדליק וה וּ א 

בּ נפ ׁש וֹ : מתחיּ ב ׁש ה וּ א  מ ּפ ני

וה זּ ק, אחר, ׁש וֹ ר אחר רוֹ דף ׁש היה  ׁש וֹ ר
לקה, בסלע אלּ א כי, לא אוֹ מר וזה ה זּ יק,  ׁש וֹ ר אוֹ מר  זה

הראיה . עליו  מחברוֹ  ה ּמ וֹ ציא 
אחד , אחר  רוֹ דפים  ׁש נים  היוּ 

ה זּ יק, ׁש וֹ ר א וֹ מר וזה  ה זּ יק , ׁש וֹ ר א וֹ מר זה 
ּפ ט וּ רין. ׁש ניהם 

חיּ בין. ׁש ניהן אחד , איׁש  ׁש ל ׁש ניהן היוּ  אם 
קטן, ואחד  גּ ד וֹ ל  אחד  היה 

ה זּ יק, גּ ד וֹ ל  א וֹ מר  ה נּ זּ ק 
ה זּ יק . קטן א לּ א  כי, לא  א וֹ מר וה ּמ זּ יק

מ וּ עד , ואחד  ּת ם  אחד 
ה זּ יק, מ וּ עד  א וֹ מר, ה נּ זּ ק

ה זּ יק, תם  א לּ א  כי, לא  א וֹ מר וה ּמ זּ יק
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הר בּ ים , בּ ר ׁש וּ ת וה זּ יק ה יּ חיד  בּ רׁש וּ ת  המבקּ ע
ה יּ חיד , בּ רׁש וּ ת  וה זּ יק  הרבּ ים  בּ רׁש וּ ת 

אחר , ה יּ חיד  בּ רׁש וּ ת  וה זּ יק  ה יּ חיד  בּ ר ׁש וּ ת
חיּ ב:

זה , את  זה  ׁש חבל וּ  ּת ּמ ים  ׁש ורים  ׁש ני
נזק . חצי בּ ּמ וֹ תר מ ׁש לּ מים 

ׁש לם . נזק  בּ ּמ וֹ תר מ ׁש לּ מים  מ וּ עדים , ׁש ניהם 
מ וּ עד , ואחד  ּת ם  אחד 

ׁש לם , נזק בּ ּמ וֹ תר  מ ׁש לּ ם  בּ ּת ם  מ וּ עד 
נזק . חצי בּ ּמ וֹ תר מ ׁש לּ ם  בּ ּמ וּ עד  ּת ם 

בזה , זה  ׁש חבל וּ  אנׁש ים  ׁש ני וכן
ׁש לם . נזק  בּ ּמ וֹ תר מ ׁש לּ מים 
בּ אדם , וּ מ וּ עד  בּ מ וּ עד  אדם 

ׁש לם . נזק  בּ ּמ וֹ תר מ ׁש לּ ם 
בּ אדם , ותם  בּ תם  אדם 

ׁש לם , נזק בּ ּמ וֹ תר  מ ׁש לּ ם  בּ תם  אדם 
נזק . חצי בּ ּמ וֹ תר מ ׁש לּ ם  בּ אדם  ּת ם 

עקיבא א וֹ מר ,רבּ י  
ׁש לם : נזק בּ ּמ וֹ תר  מ ׁש לּ ם  בּ אדם , ׁש חבל  ּת ם  אף

מאתים , ׁש וה  ׁש וֹ ר  ׁש נּ גח מנה  ׁש וה  ׁש וֹ ר 
ה ּׁשוֹ ר. את  נוֹ טל  כלוּ ם , יפה  ה נּ בלה  ואין

מאתים , ׁש וה  ׁש וֹ ר  ׁש נּ גח מאתים  ׁש וה  ׁש וֹ ר
אמר  כלוּ ם , יפה  ה נּ בלה  מאיר ואין נאמררבּ י זה  על  , 

כּ סּפ וֹ  את וחצוּ  החי  הּׁשוֹ ר את .וּ מכרוּ  
לוֹ  יהוּ דה אמר הלכה ,רבּ י  וכן , 

כּ סּפ וֹ ק יּ מ ּת  את וחצוּ  החי  הּׁשוֹ ר את ,וּ מכרוּ  
ק יּ מ ּת  יחצ וּ ןולא  הּמ ת את ,וגם  

ז
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ט 
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אבוב,

מבנש.

אבוב,
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מאת ׁש וה ׁש וֹ ר זה מאתים,ואיזה, ׁש וה ׁש וֹ ר ׁש נּ גח ים 
זוּ ז, חמ ּׁשים  יפה  וה נּ בלה 

ה ּמ ת , וחצי החי חצי נוֹ טל  ׁש זּ ה 
ה ּמ ת : וחצי החי חצי נוֹ טל  וזה 

עצמ וֹ , מ עשׂ ה  על וּ פטוּ ר  ׁש וֹ רוֹ  מ עשׂ ה  על  חיּ ב יׁש 
עצמ וֹ . מ עשׂ ה  על  וחיּ ב ׁש וֹ רוֹ  מ עשׂ ה  על  ּפ טוּ ר 

חיּ ב. ׁש בּ יּ ׁש , וה וּ א  ּפ ט וּ ר, ׁש בּ יּ ׁש , ׁש וֹ ר וֹ 
ּפ טוּ ר , ׁש נּ וֹ , את  וה ּפ יל  עבדּ וֹ , עין את ׁש ּס ּמ א  ׁש וֹ רוֹ 
חיּ ב. ׁש נּ וֹ , את  וה ּפ יל  עבדּ וֹ , עין את ׁש ּס ּמ א  וה וּ א 

חיּ ב, וא ּמ וֹ , בּ אביו ׁש חבל ׁש וֹ ר וֹ 
ּפ ט וּ ר. וא ּמ וֹ , בּ אביו ׁש חבל וה וּ א 

חיּ ב, בּ ׁש בּ ת , ה גּ דיׁש  את  ׁש הדליק  ׁש וֹ ר וֹ 
ּפ טוּ ר , בּ ׁש בּ ת, ה גּ דיׁש  את ׁש הדליק וה וּ א 

בּ נפ ׁש וֹ : מתחיּ ב ׁש ה וּ א  מ ּפ ני

וה זּ ק, אחר, ׁש וֹ ר אחר רוֹ דף ׁש היה  ׁש וֹ ר
לקה, בסלע אלּ א כי, לא אוֹ מר וזה ה זּ יק,  ׁש וֹ ר אוֹ מר  זה

הראיה . עליו  מחברוֹ  ה ּמ וֹ ציא 
אחד , אחר  רוֹ דפים  ׁש נים  היוּ 

ה זּ יק, ׁש וֹ ר א וֹ מר וזה  ה זּ יק , ׁש וֹ ר א וֹ מר זה 
ּפ ט וּ רין. ׁש ניהם 

חיּ בין. ׁש ניהן אחד , איׁש  ׁש ל ׁש ניהן היוּ  אם 
קטן, ואחד  גּ ד וֹ ל  אחד  היה 

ה זּ יק, גּ ד וֹ ל  א וֹ מר  ה נּ זּ ק 
ה זּ יק . קטן א לּ א  כי, לא  א וֹ מר וה ּמ זּ יק

מ וּ עד , ואחד  ּת ם  אחד 
ה זּ יק, מ וּ עד  א וֹ מר, ה נּ זּ ק

ה זּ יק, תם  א לּ א  כי, לא  א וֹ מר וה ּמ זּ יק
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הראיה . עליו  מחברוֹ  ה ּמ וֹ ציא 
קטן, ואחד  גּ ד וֹ ל  אחד  ׁש נים , ה נּ זּ וֹ קין היוּ 

קטן, ואחד  גּ ד וֹ ל  אחד  ׁש נים , וה ּמ זּ יקים 
א וֹ מר , ה נּ זּ ק

ה קּ טן, את  וקטן ה גּ ד וֹ ל  את ה זּ יק  גּ ד וֹ ל 
כי, לא  א וֹ מר  וּ מ זּ יק 

ה קּ טן. את וגד וֹ ל ה גּ ד וֹ ל  את קטן א לּ א 
מ וּ עד , ואחד  ּת ם  אחד 

א וֹ מר , ה נּ זּ ק
ה קּ טן, את  ותם  ה גּ ד וֹ ל את  ה זּ יק מ וּ עד 

כי, לא  א וֹ מר  וה ּמ זּ יק 
ה קּ טן, את  וּ מ וּ עד  ה גּ ד וֹ ל  את תם  א לּ א 

הראיה : עליו מחבר וֹ  ה ּמ וֹ ציא 

ד פרק 

א זה  ׁש ורים  וחמ ּׁשה  אר בּ עה  ׁש נּ גח זה ,ׁש וֹ ר חר  
ׁש בּ הם . לאחרוֹ ן יׁש לּ ם 

לׁש לּ פניו. יחזיר  מ וֹ תר , בּ וֹ  יׁש  ואם 
פניו. לׁש לּ פני יחזיר מ וֹ תר, בּ וֹ  יׁש  ואם 

דּ ברי נשׂ כּ ר , אחר וֹ ן מאיר.והאחר וֹ ן רבּ י 
ׁש מעוֹ ן א וֹ מר ,רבּ י  

מאתים , ׁש וה  ׁש וֹ ר  ׁש נּ גח מאתים  ׁש וה  ׁש וֹ ר
כלוּ ם , יפה  ה נּ בלה  ואין

מנה . נוֹ טל וזה  מנה  נוֹ טל זה 
מאתים , ׁש וה  אחר  ׁש וֹ ר  ונגח חזר 

מנה , נוֹ טל  האחרוֹ ן
זוּ ז. חמ ּׁשים  נוֹ טל  וזה  זוּ ז חמ ּׁשים  נוֹ טל זה  וׁש לּ פניו,
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מאתים , ׁש וה  אחר  ׁש וֹ ר  ונגח חזר 
זוּ ז, חמ ּׁשים  וׁש לּ פניו, מנה , נוֹ טל האחר וֹ ן

זהב: דּ ינר  הרא ׁש וֹ נים , וּ ׁש נים 

מינוֹ , לׁש אינוֹ  מ וּ עד  ואינוֹ  למינוֹ  מ וּ עד  ׁש ה וּ א  ׁש וֹ ר 
לבהמה , מ וּ עד  ואינוֹ  לאדם  מ וּ עד 

לגד וֹ לים , מ וּ עד  ואינוֹ  לקטנּ ים  מ וּ עד 
ׁש לם , נזק מ ׁש לּ ם  לוֹ  מ וּ עד  ׁש ה וּ א  את 
נזק . חצי מ ׁש לּ ם  ל וֹ  מ וּ עד  ׁש אינוֹ  ואת

לפני יהוּ דה אמרוּ  ,רבּ י  
לחל. מ וּ עד  ואינוֹ  לׁש בּ תוֹ ת מ וּ עד  ׁש היה  הרי

ׁש לם , נזק מ ׁש לּ ם  ל ּׁשבּ ת וֹ ת  להם , אמר
נזק . חצי מ ׁש לּ ם  החל לימ וֹ ת 

ׁש בּ ת וֹ ת : ימי ׁש ל ׁש ה  בּ וֹ  מ ּׁשיּ חזר  תם . ה וּ א  אימתי

הק דּ ׁש , ׁש ל  ׁש וֹ ר ׁש נּ גח ישׂ ראל ׁש ל ׁש וֹ ר 
ישׂ ראל , ׁש ל לׁש וֹ ר  ׁש נּ גח הקדּ ׁש  ו ׁש ל 

ׁש נּ אמר  רעהוּ ּפ ט וּ ר, הקדּ ׁש .ׁש וֹ ר ׁש ל ׁש וֹ ר  ולא  , 
ּפ ט וּ ר. נכרי, ׁש ל  ל ׁש וֹ ר ׁש נּ גח ישׂ ראל  ׁש ל  ׁש וֹ ר 

ישׂ ראל , ׁש ל לׁש וֹ ר  ׁש נּ גח נכרי וׁש ל
ׁש לם : נזק מ ׁש לּ ם  מ וּ עד  בּ ין ּת ם  בּ ין

חיּ ב. וקטן, ׁש וֹ טה  חר ׁש , ׁש ל ׁש וֹ ר  ׁש נּ גח ּפ קּ ח ׁש ל  ׁש וֹ ר
ּפ ט וּ ר. ּפ קּ ח, ׁש ל  ׁש וֹ ר ׁש נּ גח וקטן, ׁש וֹ טה  חרׁש , וׁש ל

ׁש נּ גח, וקטן ׁש וֹ טה  חרׁש , ׁש ל  ׁש וֹ ר
א ּפ וֹ טר וֹ ּפ וֹ ס  להן מ עמידין דּ ין בּ ית

א ּפ וֹ טרוֹ ּפ וֹ ס. בּ פני להן וּ מ עידין
ה קּ טן, והג דּ יל  ה ּׁשוֹ טה  נׁש ּת ּפ ה  החרׁש , נת ּפ קּ ח

דּ ברי לתּמ וּ תוֹ , מאיר חזר  .רבּ י 
יוֹ סי בחזקת וֹ .רבּ י  ה וּ א  הרי א וֹ מר , 
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הראיה . עליו  מחברוֹ  ה ּמ וֹ ציא 
קטן, ואחד  גּ ד וֹ ל  אחד  ׁש נים , ה נּ זּ וֹ קין היוּ 

קטן, ואחד  גּ ד וֹ ל  אחד  ׁש נים , וה ּמ זּ יקים 
א וֹ מר , ה נּ זּ ק

ה קּ טן, את  וקטן ה גּ ד וֹ ל  את ה זּ יק  גּ ד וֹ ל 
כי, לא  א וֹ מר  וּ מ זּ יק 

ה קּ טן. את וגד וֹ ל ה גּ ד וֹ ל  את קטן א לּ א 
מ וּ עד , ואחד  ּת ם  אחד 

א וֹ מר , ה נּ זּ ק
ה קּ טן, את  ותם  ה גּ ד וֹ ל את  ה זּ יק מ וּ עד 

כי, לא  א וֹ מר  וה ּמ זּ יק 
ה קּ טן, את  וּ מ וּ עד  ה גּ ד וֹ ל  את תם  א לּ א 

הראיה : עליו מחבר וֹ  ה ּמ וֹ ציא 

ד פרק 

א זה  ׁש ורים  וחמ ּׁשה  אר בּ עה  ׁש נּ גח זה ,ׁש וֹ ר חר  
ׁש בּ הם . לאחרוֹ ן יׁש לּ ם 

לׁש לּ פניו. יחזיר  מ וֹ תר , בּ וֹ  יׁש  ואם 
פניו. לׁש לּ פני יחזיר מ וֹ תר, בּ וֹ  יׁש  ואם 

דּ ברי נשׂ כּ ר , אחר וֹ ן מאיר.והאחר וֹ ן רבּ י 
ׁש מעוֹ ן א וֹ מר ,רבּ י  

מאתים , ׁש וה  ׁש וֹ ר  ׁש נּ גח מאתים  ׁש וה  ׁש וֹ ר
כלוּ ם , יפה  ה נּ בלה  ואין

מנה . נוֹ טל וזה  מנה  נוֹ טל זה 
מאתים , ׁש וה  אחר  ׁש וֹ ר  ונגח חזר 

מנה , נוֹ טל  האחרוֹ ן
זוּ ז. חמ ּׁשים  נוֹ טל  וזה  זוּ ז חמ ּׁשים  נוֹ טל זה  וׁש לּ פניו,

א 

המעה.

אגוק, ההש,

אגוק, וש,

הא,

גהאהואה,

ואלכ,

אקאהואה.

אתומ,

הא,

מהאהואה,

ואלכ,

אתאהואה,

המעה:

ששאושזאז,

ילש.

יל. ויבמ,

ילפ. ויבמ,

ד רמ.ואנ,

א,רש

ששמשששמ,

והיכ,

זנמונמ.

חושאשמ,

הנמ,

זנחזונחז. ו,

א
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מאתים , ׁש וה  אחר  ׁש וֹ ר  ונגח חזר 
זוּ ז, חמ ּׁשים  וׁש לּ פניו, מנה , נוֹ טל האחר וֹ ן

זהב: דּ ינר  הרא ׁש וֹ נים , וּ ׁש נים 

מינוֹ , לׁש אינוֹ  מ וּ עד  ואינוֹ  למינוֹ  מ וּ עד  ׁש ה וּ א  ׁש וֹ ר 
לבהמה , מ וּ עד  ואינוֹ  לאדם  מ וּ עד 

לגד וֹ לים , מ וּ עד  ואינוֹ  לקטנּ ים  מ וּ עד 
ׁש לם , נזק מ ׁש לּ ם  לוֹ  מ וּ עד  ׁש ה וּ א  את 
נזק . חצי מ ׁש לּ ם  ל וֹ  מ וּ עד  ׁש אינוֹ  ואת

לפני יהוּ דה אמרוּ  ,רבּ י  
לחל. מ וּ עד  ואינוֹ  לׁש בּ תוֹ ת מ וּ עד  ׁש היה  הרי

ׁש לם , נזק מ ׁש לּ ם  ל ּׁשבּ ת וֹ ת  להם , אמר
נזק . חצי מ ׁש לּ ם  החל לימ וֹ ת 

ׁש בּ ת וֹ ת : ימי ׁש ל ׁש ה  בּ וֹ  מ ּׁשיּ חזר  תם . ה וּ א  אימתי

הק דּ ׁש , ׁש ל  ׁש וֹ ר ׁש נּ גח ישׂ ראל ׁש ל ׁש וֹ ר 
ישׂ ראל , ׁש ל לׁש וֹ ר  ׁש נּ גח הקדּ ׁש  ו ׁש ל 

ׁש נּ אמר  רעהוּ ּפ ט וּ ר, הקדּ ׁש .ׁש וֹ ר ׁש ל ׁש וֹ ר  ולא  , 
ּפ ט וּ ר. נכרי, ׁש ל  ל ׁש וֹ ר ׁש נּ גח ישׂ ראל  ׁש ל  ׁש וֹ ר 

ישׂ ראל , ׁש ל לׁש וֹ ר  ׁש נּ גח נכרי וׁש ל
ׁש לם : נזק מ ׁש לּ ם  מ וּ עד  בּ ין ּת ם  בּ ין

חיּ ב. וקטן, ׁש וֹ טה  חר ׁש , ׁש ל ׁש וֹ ר  ׁש נּ גח ּפ קּ ח ׁש ל  ׁש וֹ ר
ּפ ט וּ ר. ּפ קּ ח, ׁש ל  ׁש וֹ ר ׁש נּ גח וקטן, ׁש וֹ טה  חרׁש , וׁש ל

ׁש נּ גח, וקטן ׁש וֹ טה  חרׁש , ׁש ל  ׁש וֹ ר
א ּפ וֹ טר וֹ ּפ וֹ ס  להן מ עמידין דּ ין בּ ית

א ּפ וֹ טרוֹ ּפ וֹ ס. בּ פני להן וּ מ עידין
ה קּ טן, והג דּ יל  ה ּׁשוֹ טה  נׁש ּת ּפ ה  החרׁש , נת ּפ קּ ח

דּ ברי לתּמ וּ תוֹ , מאיר חזר  .רבּ י 
יוֹ סי בחזקת וֹ .רבּ י  ה וּ א  הרי א וֹ מר , 

ב

ג 

ד

חושאשמ,

חז, ו, הנמ,

דז: וה,

ששמלומלמ,

מלומל,

מלומל,

אשמלמנש,

ושמלמחנ.

,ריאל

השמלומל.

למנש, אל,

להמחנ.

מבשיש: אהת.

ששישששה,

והשלשי,

ש וששה.שרפ, ,

פ. ששישלשנ,

ונשלשי,

בתבממנש:

ח. שו, ששפשששח,

פ. שששפ, שו, וח,

שוש, ששח,

בדמלא

ולבא.

נהוה, נה,

ד .רמחל,

ההב.רי א,

ב 

ג

ד 

קק
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מיתה , חיּ ב אינוֹ  האצטדין ׁש וֹ ר
יגּ ח ׁש נּ אמר  ׁש יּ גּ יחוּ ה וּ :כּ י  ולא  , 

ומת , האדם  את ׁש נּ גח ׁש וֹ ר
ה כּ פר. מן ּפ ט וּ ר ותם , כּ פר, מ ׁש לּ ם  מ וּ עד ,

מיתה . חיּ בים  וזה  וזה 
בּ בת. וכן בּ בן וכן

סלעים , ׁש לׁש ים  נוֹ תן אמה , א וֹ  עבד  נגח
אחד : דּ ינר  א לּ א  יפה  ׁש אינוֹ  וּ בין מנה  יפה  ׁש ה וּ א  בּ ין

האדם , על  ונפל בּ כתל   ּמתחכ ׁש היה  ׁש וֹ ר
האדם , את  והרג ה בּ המה  את  להרג נתכּ וּ ן

קימא , בּ ן והרג לנפלים  ישׂ ראל , את  והרג לנכרי
ּפ טוּ ר :

הא ּפ וֹ טר וֹ ּפ וֹ ס, ׁש וֹ ר הית וֹ מים , ׁש וֹ ר  הא ּׁשה , ׁש וֹ ר
ההק דּ ׁש , ׁש וֹ ר  ה ּמ ד בּ ר , ׁש וֹ ר 

יוֹ רׁש ים , ל וֹ  ואין ׁש ּמ ת  ה גּ ר  ׁש וֹ ר
מיתה . חיּ בים  א לּ וּ  הרי

יהוּ דה  א וֹ מר ,רבּ י  
ׁש ּמ ת , ה גּ ר  ׁש וֹ ר ההקדּ ׁש , ׁש וֹ ר ה ּמ ד בּ ר, ׁש וֹ ר
בּ עלים : להם  ׁש אין לפי ה ּמ יתה , מן ּפ טוּ רים 

מקדּ ׁש . אינוֹ  בעליו, והק דּ יׁש וֹ  לה ּס קל יוֹ צא  ׁש ה וּ א  ׁש וֹ ר
אסוּ ר. בּ שׂ ר וֹ  ׁש חטוֹ ,

מקדּ ׁש . בעליו, הק דּ יׁש וֹ  דּ ינוֹ  נגמר  ׁש א  עד  ואם 
מ ּת ר : בּ שׂ רוֹ  ׁש חט וֹ , ואם 

וּ לשׂ וֹ כר , שׂ כר, לנוֹ שׂ א  וּ לׁש וֹ אל , חנּ ם , לׁש וֹ מר  מסר וֹ 
ה בּ עלים , תחת  נכנסוּ 

נזק . חצי מ ׁש לּ ם  ותם  ׁש לם , נזק מ ׁש לּ ם  מ וּ עד 

ה 

ו

ז

ח 

ט 

שהאחמ,

וש:כיש ,

ששאהו,

פמה. ו, מכ, מ,

ווחמ.

ובוב.

נשס, נעאא,

בשימושיאדא:

ששמבועה,

נלאהואה,

לובק, לואי,

פ:

שה, שה, שה,

שה, שה,

שהשולי,

האחמ.

א,רי

שהש, שה, שה,

לשלב: פמה,

אמ. ששילוב,

בא. ש,

מ. ועשנדהב,

במ: וש,

ו, לש, ו, מלח,

נתה,

ומחנ. ממנש,

ה

ו

ז 

ח 

ט

שנגח דשור קמאפרק יאבבא

והזּ יק, ויצא כּ רא וּ י , בּ פניו  ונעל בּ מ וֹ סרה, בעליו ק ׁש רוֹ 
דּ ברי חיּ ב, מ וּ עד  ואחד  ּת ם  מאיר.אחד  רבּ י 

יהוּ דה  ּפ טוּ ר ,רבּ י  וּ מ וּ עד  חיּ ב ּת ם  א וֹ מר, 
בּ עליו ׁש נּ אמר  יׁש מרנּ וּ  זה .ולא ה וּ א  ו ׁש מ וּ ר , 

אלי עזר  סכּ ין:רבּ י א לּ א  ׁש מירה  לוֹ  אין א וֹ מר, 

ה פרק

בּ צדּ ּה , עבּ ר ּה  ונמצא  ה ּפ רה  את  ׁש נּ גח ׁש וֹ ר
ילדה, מּׁשנּ גחּה  אם ילדה , נגחּה  ׁש א  עד  אם ידוּ ע ואין

לוּ לד . נזק וּ רביע לּפ רה  נזק חצי מ ׁש לּ ם 
בּ צדּ ּה , ולד ּה  ונמצא  ה ּׁשוֹ ר את  ׁש נּ גחה  ּפ רה  וכן

ילדה , מ ּׁשנּ גחה  אם  ילדה , נגחה  ׁש א  עד  אם  יד וּ ע ואין
ה וּ לד : מן נזק  וּ רביע ה ּפ רה  מן נזק  חצי מ ׁש לּ ם 

ברׁש וּ ת , ׁש א הבּ ית  בּ על לחצר קדרוֹ תיו  ׁש הכניס הקּ דּ ר
ּפ ט וּ ר. ה בּ ית , בּ על  ׁש ל בּ המ ּת וֹ  וׁש בּ רתן

חיּ ב. ה קּ דרוֹ ת בּ על  בהן, ה זּ קה  ואם 
חיּ ב. חצר בּ על בּ רׁש וּ ת , הכניס ואם 

ברׁש וּ ת , ׁש א  ה בּ ית  בּ על  לחצר  ּפ ר וֹ תיו הכניס
ּפ ט וּ ר. ה בּ ית , בּ על  ׁש ל בּ המ ּת וֹ  ואכלתן

חיּ ב. ה ּפ רוֹ ת בּ על בהן, ה זּ קה  ואם 
חיּ ב: החצר  בּ על  בּ ר ׁש וּ ת, הכניס ואם 

ברׁש וּ ת , ׁש א הבּ ית  בּ על לחצר ׁש וֹ רוֹ  הכניס
ה בּ ית , בּ על ׁש ל  ׁש וֹ ר וֹ  וּ נגחוֹ 

ּפ ט וּ ר. ה בּ ית , בּ על  ׁש ל כל בּ וֹ  ׁש נּ ׁש כ וֹ  א וֹ 
חיּ ב. ה בּ ית, בּ על ׁש ל  ׁש וֹ רוֹ  ה וּ א  נגח

חיּ ב. מימיו, והבאיׁש  לבוֹ רוֹ  נפל 

א 

ב

ג 

וו, ובכ, קבב,

ד רמ.אתומח,

תחופ,רי א,

והז.ויבש ,

אלשאס:רא א,

ששאהועב,

אמי, ויאעשני,

מחנלונל.

ופשאהווב,

אמי, ויאעשני,

מחנמהונמה:

השקלבהשב,

פ. ובשבה,

בהח. והב,

בחח. והב,

הפלבהשב,

פ. ובשבה,

בהח. והב,

בהח: והב,

השלבהשב,

וששבה,

פ. אשכשבה,

ח. נהששבה,

ח. נלומ,

א

ב 

ג

קק
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מיתה , חיּ ב אינוֹ  האצטדין ׁש וֹ ר
יגּ ח ׁש נּ אמר  ׁש יּ גּ יחוּ ה וּ :כּ י  ולא  , 

ומת , האדם  את ׁש נּ גח ׁש וֹ ר
ה כּ פר. מן ּפ ט וּ ר ותם , כּ פר, מ ׁש לּ ם  מ וּ עד ,

מיתה . חיּ בים  וזה  וזה 
בּ בת. וכן בּ בן וכן

סלעים , ׁש לׁש ים  נוֹ תן אמה , א וֹ  עבד  נגח
אחד : דּ ינר  א לּ א  יפה  ׁש אינוֹ  וּ בין מנה  יפה  ׁש ה וּ א  בּ ין

האדם , על  ונפל בּ כתל   ּמתחכ ׁש היה  ׁש וֹ ר
האדם , את  והרג ה בּ המה  את  להרג נתכּ וּ ן

קימא , בּ ן והרג לנפלים  ישׂ ראל , את  והרג לנכרי
ּפ טוּ ר :

הא ּפ וֹ טר וֹ ּפ וֹ ס, ׁש וֹ ר הית וֹ מים , ׁש וֹ ר  הא ּׁשה , ׁש וֹ ר
ההק דּ ׁש , ׁש וֹ ר  ה ּמ ד בּ ר , ׁש וֹ ר 

יוֹ רׁש ים , ל וֹ  ואין ׁש ּמ ת  ה גּ ר  ׁש וֹ ר
מיתה . חיּ בים  א לּ וּ  הרי

יהוּ דה  א וֹ מר ,רבּ י  
ׁש ּמ ת , ה גּ ר  ׁש וֹ ר ההקדּ ׁש , ׁש וֹ ר ה ּמ ד בּ ר, ׁש וֹ ר
בּ עלים : להם  ׁש אין לפי ה ּמ יתה , מן ּפ טוּ רים 

מקדּ ׁש . אינוֹ  בעליו, והק דּ יׁש וֹ  לה ּס קל יוֹ צא  ׁש ה וּ א  ׁש וֹ ר
אסוּ ר. בּ שׂ ר וֹ  ׁש חטוֹ ,

מקדּ ׁש . בעליו, הק דּ יׁש וֹ  דּ ינוֹ  נגמר  ׁש א  עד  ואם 
מ ּת ר : בּ שׂ רוֹ  ׁש חט וֹ , ואם 

וּ לשׂ וֹ כר , שׂ כר, לנוֹ שׂ א  וּ לׁש וֹ אל , חנּ ם , לׁש וֹ מר  מסר וֹ 
ה בּ עלים , תחת  נכנסוּ 

נזק . חצי מ ׁש לּ ם  ותם  ׁש לם , נזק מ ׁש לּ ם  מ וּ עד 

ה 
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שהאחמ,
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פ:

שה, שה, שה,

שה, שה,

שהשולי,
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נתה,
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והזּ יק, ויצא כּ רא וּ י , בּ פניו  ונעל בּ מ וֹ סרה, בעליו ק ׁש רוֹ 
דּ ברי חיּ ב, מ וּ עד  ואחד  ּת ם  מאיר.אחד  רבּ י 

יהוּ דה  ּפ טוּ ר ,רבּ י  וּ מ וּ עד  חיּ ב ּת ם  א וֹ מר, 
בּ עליו ׁש נּ אמר  יׁש מרנּ וּ  זה .ולא ה וּ א  ו ׁש מ וּ ר , 

אלי עזר  סכּ ין:רבּ י א לּ א  ׁש מירה  לוֹ  אין א וֹ מר, 

ה פרק

בּ צדּ ּה , עבּ ר ּה  ונמצא  ה ּפ רה  את  ׁש נּ גח ׁש וֹ ר
ילדה, מּׁשנּ גחּה  אם ילדה , נגחּה  ׁש א  עד  אם ידוּ ע ואין

לוּ לד . נזק וּ רביע לּפ רה  נזק חצי מ ׁש לּ ם 
בּ צדּ ּה , ולד ּה  ונמצא  ה ּׁשוֹ ר את  ׁש נּ גחה  ּפ רה  וכן

ילדה , מ ּׁשנּ גחה  אם  ילדה , נגחה  ׁש א  עד  אם  יד וּ ע ואין
ה וּ לד : מן נזק  וּ רביע ה ּפ רה  מן נזק  חצי מ ׁש לּ ם 

ברׁש וּ ת , ׁש א הבּ ית  בּ על לחצר קדרוֹ תיו  ׁש הכניס הקּ דּ ר
ּפ ט וּ ר. ה בּ ית , בּ על  ׁש ל בּ המ ּת וֹ  וׁש בּ רתן

חיּ ב. ה קּ דרוֹ ת בּ על  בהן, ה זּ קה  ואם 
חיּ ב. חצר בּ על בּ רׁש וּ ת , הכניס ואם 

ברׁש וּ ת , ׁש א  ה בּ ית  בּ על  לחצר  ּפ ר וֹ תיו הכניס
ּפ ט וּ ר. ה בּ ית , בּ על  ׁש ל בּ המ ּת וֹ  ואכלתן

חיּ ב. ה ּפ רוֹ ת בּ על בהן, ה זּ קה  ואם 
חיּ ב: החצר  בּ על  בּ ר ׁש וּ ת, הכניס ואם 

ברׁש וּ ת , ׁש א הבּ ית  בּ על לחצר ׁש וֹ רוֹ  הכניס
ה בּ ית , בּ על ׁש ל  ׁש וֹ ר וֹ  וּ נגחוֹ 

ּפ ט וּ ר. ה בּ ית , בּ על  ׁש ל כל בּ וֹ  ׁש נּ ׁש כ וֹ  א וֹ 
חיּ ב. ה בּ ית, בּ על ׁש ל  ׁש וֹ רוֹ  ה וּ א  נגח

חיּ ב. מימיו, והבאיׁש  לבוֹ רוֹ  נפל 
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ב
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שנגח ה שור קמאפרק  בבא יב

ה כּ פר. את  מ ׁש לּ ם  לת וֹ כ וֹ , בנוֹ  א וֹ  אביו  היה 
חיּ ב. החצר בּ על בּ רׁש וּ ת , הכניס ואם 

ל ׁש מר :רבּ י עליו ׁש יּ קבּ ל עד  חיּ ב, אינוֹ  בּ כ לּ ן א וֹ מר, 

ילדיה, ויצאוּ  הא ּׁשה  את וה כּ ה  לחברוֹ  מת כּ וּ ן ׁש היה ׁש וֹ ר
ולד וֹ ת. מ דּ מי ּפ טוּ ר 

ילדיה, ויצאוּ  הא ּׁשה  את וה כּ ה  לחברוֹ  מת כּ וּ ן ׁש היה ואדם
ולד וֹ ת. דּ מי מ ׁש לּ ם 

ולד וֹ ת , דּ מי מ ׁש לּ ם  כּ יצד 
ילדה ׁש א  עד  יפה  היא  כּ ּמ ה  הא ּׁשה  את  ׁש מין

מ ּׁשיּ לדה . יפה  היא  וכ ּמ ה 
גּ מליאל אמר  בּ ן  ׁש מע וֹ ן ,רבּ ן  

מ ׁש בּ חת. יוֹ לדת, מ ּׁשהא ּׁשה  כּ ן, אם 
יפין. הן כּ ּמ ה  ה וּ לד וֹ ת את ׁש מין א לּ א 

ליוֹ רׁש יו. נוֹ תן בּ על, ל ּה  אין ואם  לבּ על. ונוֹ תן
ּפ טוּ ר : גיּ וֹ רת, א וֹ  ונׁש ּת חררה , ׁש פחה  היתה 

הר בּ ים , לר ׁש וּ ת וּ פתחוֹ  ה יּ חיד  בּ ר ׁש וּ ת בּ וֹ ר  החוֹ פר
ה יּ חיד , לרׁש וּ ת  וּ פתחוֹ  הר בּ ים  בר ׁש וּ ת א וֹ 

חיּ ב. אחר, ה יּ חיד  לרׁש וּ ת  וּ פתחוֹ  ה יּ חיד  בּ רׁש וּ ת 
הר בּ ים , בּ ר ׁש וּ ת בּ וֹ ר  החוֹ פר

חיּ ב. ומת, חמ וֹ ר  א וֹ  ׁש וֹ ר  לת וֹ כ וֹ  ונפל
חיּ ב. וּ נעיצין, חריצין וּ מ ערה , ׁש יח בּ וֹ ר, החוֹ פר  אחד 

בּ וֹ ר , נאמר  ל ּמ ה  כּ ן, אם 
טפחים , עשׂ רה  להמית, כדי בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  בּ וֹ ר מה 
טפחים . עשׂ רה  להמית , כדי בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  כּ ל  אף

טפחים , מ עשׂ רה  פחוּ תין היוּ 
ּפ ט וּ ר. ומת , חמ וֹ ר א וֹ  ׁש וֹ ר לתוֹ כ וֹ  ונפל 

חיּ ב: בּ וֹ , ה זּ ק ואם 
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שנגח ה שור קמאפרק  יג בבא

ׁש ּת פין, ׁש ני ׁש ל  בּ וֹ ר
כ ּס ה וּ , ולא  הרא ׁש וֹ ן עליו  עבר
חיּ ב. ה ּׁשני כ ּס ה וּ , ולא  וה ּׁשני

הרא ׁש וֹ ן, כּ ּס ה וּ 
חיּ ב. ה ּׁשני כ ּס ה וּ , ולא  מג לּ ה  וּ מצא וֹ  ה ּׁשני וּ בא 

כרא וּ י, ּפ ט וּ ר.כּ ּס ה וּ  ומת , חמ וֹ ר א וֹ  ׁש וֹ ר לתוֹ כ וֹ  ונפל  
ח יּ ב . ומת, חמוֹ ר אוֹ  ׁש וֹ ר לת וֹ כוֹ  ונפל  כראוּ י, כּס ה וּ  לא

חיּ ב. ה כּ ריּ ה , מ קּ וֹ ל לפניו נפל
ּפ ט וּ ר. ה כּ ר יּ ה , מ קּ וֹ ל  לאחריו 

ונׁש ּת בּ רוּ , וכליו ׁש וֹ ר לתוֹ כ וֹ  נפל
ונתקרעוּ , וכליו  חמ וֹ ר 

ה כּ לים . על  וּ פט וּ ר ה בּ המה  על  חיּ ב
חיּ ב. וקטן, ׁש וֹ טה  חר ׁש , ׁש וֹ ר לתוֹ כ וֹ  נפל 

ּפ טוּ ר : אמה , א וֹ  עבד  בת, א וֹ  בּ ן

ה בּ וֹ ר , לנפילת  בּ המה  כּ ל ואחד  ׁש וֹ ר  אחד 
כפל , וּ לת ׁש ל וּ מי סיני, הר וּ להפר ׁש ת 

וּ לׁש בּ ת . לכלאים, לחסימה, לפריקה, אבדה, ולה ׁש בת
בהן. כּ יּ וֹ צא  וע וֹ ף חיּ ה  וכן

חמ וֹ ר. א וֹ  ׁש וֹ ר נאמר ל ּמ ה  כּ ן, אם 
בּ הוה : ה כּ ת וּ ב ׁש דּ בּ ר  א לּ א 

ו  פרק

לדּ יר , צאן ה כּ וֹ נס
ּפ ט וּ ר. וה זּ יקה , ויצאה  כּ רא וּ י, בּ פניה  ונעל

חיּ ב. וה זּ יקה , ויצאה  כּ רא וּ י, בּ פניה  נעל  לא 
ּפ טוּ ר . והזּ יקה, ויצאה לסטים, ׁש ּפ רצוּ ה אוֹ  ב לּ ילה נפרצה

חיּ בים : לסטים  לסטים , ה וֹ ציא וּ ה 

ו
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א 

בששש,

עעהוכ,

הח. ווכ,

כה,

הח. והומוכ,

פ. ולשאחו, ככ,

ח. ולשאחו, לככ,
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חוו,
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שנגח ה שור קמאפרק  בבא יב

ה כּ פר. את  מ ׁש לּ ם  לת וֹ כ וֹ , בנוֹ  א וֹ  אביו  היה 
חיּ ב. החצר בּ על בּ רׁש וּ ת , הכניס ואם 

ל ׁש מר :רבּ י עליו ׁש יּ קבּ ל עד  חיּ ב, אינוֹ  בּ כ לּ ן א וֹ מר, 

ילדיה, ויצאוּ  הא ּׁשה  את וה כּ ה  לחברוֹ  מת כּ וּ ן ׁש היה ׁש וֹ ר
ולד וֹ ת. מ דּ מי ּפ טוּ ר 

ילדיה, ויצאוּ  הא ּׁשה  את וה כּ ה  לחברוֹ  מת כּ וּ ן ׁש היה ואדם
ולד וֹ ת. דּ מי מ ׁש לּ ם 

ולד וֹ ת , דּ מי מ ׁש לּ ם  כּ יצד 
ילדה ׁש א  עד  יפה  היא  כּ ּמ ה  הא ּׁשה  את  ׁש מין

מ ּׁשיּ לדה . יפה  היא  וכ ּמ ה 
גּ מליאל אמר  בּ ן  ׁש מע וֹ ן ,רבּ ן  

מ ׁש בּ חת. יוֹ לדת, מ ּׁשהא ּׁשה  כּ ן, אם 
יפין. הן כּ ּמ ה  ה וּ לד וֹ ת את ׁש מין א לּ א 

ליוֹ רׁש יו. נוֹ תן בּ על, ל ּה  אין ואם  לבּ על. ונוֹ תן
ּפ טוּ ר : גיּ וֹ רת, א וֹ  ונׁש ּת חררה , ׁש פחה  היתה 

הר בּ ים , לר ׁש וּ ת וּ פתחוֹ  ה יּ חיד  בּ ר ׁש וּ ת בּ וֹ ר  החוֹ פר
ה יּ חיד , לרׁש וּ ת  וּ פתחוֹ  הר בּ ים  בר ׁש וּ ת א וֹ 

חיּ ב. אחר, ה יּ חיד  לרׁש וּ ת  וּ פתחוֹ  ה יּ חיד  בּ רׁש וּ ת 
הר בּ ים , בּ ר ׁש וּ ת בּ וֹ ר  החוֹ פר

חיּ ב. ומת, חמ וֹ ר  א וֹ  ׁש וֹ ר  לת וֹ כ וֹ  ונפל
חיּ ב. וּ נעיצין, חריצין וּ מ ערה , ׁש יח בּ וֹ ר, החוֹ פר  אחד 

בּ וֹ ר , נאמר  ל ּמ ה  כּ ן, אם 
טפחים , עשׂ רה  להמית, כדי בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  בּ וֹ ר מה 
טפחים . עשׂ רה  להמית , כדי בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  כּ ל  אף

טפחים , מ עשׂ רה  פחוּ תין היוּ 
ּפ ט וּ ר. ומת , חמ וֹ ר א וֹ  ׁש וֹ ר לתוֹ כ וֹ  ונפל 

חיּ ב: בּ וֹ , ה זּ ק ואם 

ד
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ח. ולשאחו,

ח. חו, שו, אהב,

לנב, אכ,

עט, מבשבכל,

עט. אכשבכל,

הפמט,

פ. ולשאחו,

ח: והב,
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ה

שנגח ה שור קמאפרק  יג בבא

ׁש ּת פין, ׁש ני ׁש ל  בּ וֹ ר
כ ּס ה וּ , ולא  הרא ׁש וֹ ן עליו  עבר
חיּ ב. ה ּׁשני כ ּס ה וּ , ולא  וה ּׁשני

הרא ׁש וֹ ן, כּ ּס ה וּ 
חיּ ב. ה ּׁשני כ ּס ה וּ , ולא  מג לּ ה  וּ מצא וֹ  ה ּׁשני וּ בא 

כרא וּ י, ּפ ט וּ ר.כּ ּס ה וּ  ומת , חמ וֹ ר א וֹ  ׁש וֹ ר לתוֹ כ וֹ  ונפל  
ח יּ ב . ומת, חמוֹ ר אוֹ  ׁש וֹ ר לת וֹ כוֹ  ונפל  כראוּ י, כּס ה וּ  לא

חיּ ב. ה כּ ריּ ה , מ קּ וֹ ל לפניו נפל
ּפ ט וּ ר. ה כּ ר יּ ה , מ קּ וֹ ל  לאחריו 

ונׁש ּת בּ רוּ , וכליו ׁש וֹ ר לתוֹ כ וֹ  נפל
ונתקרעוּ , וכליו  חמ וֹ ר 

ה כּ לים . על  וּ פט וּ ר ה בּ המה  על  חיּ ב
חיּ ב. וקטן, ׁש וֹ טה  חר ׁש , ׁש וֹ ר לתוֹ כ וֹ  נפל 

ּפ טוּ ר : אמה , א וֹ  עבד  בת, א וֹ  בּ ן

ה בּ וֹ ר , לנפילת  בּ המה  כּ ל ואחד  ׁש וֹ ר  אחד 
כפל , וּ לת ׁש ל וּ מי סיני, הר וּ להפר ׁש ת 

וּ לׁש בּ ת . לכלאים, לחסימה, לפריקה, אבדה, ולה ׁש בת
בהן. כּ יּ וֹ צא  וע וֹ ף חיּ ה  וכן

חמ וֹ ר. א וֹ  ׁש וֹ ר נאמר ל ּמ ה  כּ ן, אם 
בּ הוה : ה כּ ת וּ ב ׁש דּ בּ ר  א לּ א 

ו  פרק

לדּ יר , צאן ה כּ וֹ נס
ּפ ט וּ ר. וה זּ יקה , ויצאה  כּ רא וּ י, בּ פניה  ונעל

חיּ ב. וה זּ יקה , ויצאה  כּ רא וּ י, בּ פניה  נעל  לא 
ּפ טוּ ר . והזּ יקה, ויצאה לסטים, ׁש ּפ רצוּ ה אוֹ  ב לּ ילה נפרצה

חיּ בים : לסטים  לסטים , ה וֹ ציא וּ ה 
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הח. ווכ,

כה,
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והכונס קמאפרק בבא יד

וקטן, ׁש וֹ טה  לחר ׁש , ׁש ּמ סרּה  א וֹ  בּ חּמ ה , ה נּ יחּה 
חיּ ב. וה זּ יקה , ויצאה 

ּת חּת יו. ר וֹ עה  נכנס לרוֹ עה , מסרּה 
ּׁשנּ הנית. מה  מ ׁש לּ מת  ונהנית, לג נּ ה  נפלה 

ּׁשה זּ יקה . מה  מ ׁש לּ מת וה זּ יקה , כדרכּ ּה  ירדה 
ּׁשה זּ יקה , מה  מ ׁש לּ מת  כּ יצד 

יפה . היא  וכ ּמ ה  יפה  היתה  כּ ּמ ה  שׂ דה , בּ א וֹ תה  סאה  בּ ית  ׁש מין 
ׁש מעוֹ ן א וֹ מר ,רבּ י  

גּ מ וּ רים . ּפ ר וֹ ת  מ ׁש לּ מת  גּ מ וּ רים  ּפ ר וֹ ת  אכלה 
סאתים : סאתים  אם  סאה , סאה  אם 

שׂ   ֹבּ תו ברׁש וּ ת ,ה ּמ גדּ יׁש  ׁש א  חברוֹ  ׁש ל דה  
ּפ ט וּ ר. ה ּׂשדה , בּ על  ׁש ל בּ המ ּת וֹ  ואכלתן

חיּ ב. ה גּ דיׁש  בּ על  בהן, ה זּ קה  ואם 
חיּ ב: ה ּׂשדה  בּ על  בּ ר ׁש וּ ת, הגדּ יׁש  ואם 

וקטן, ׁש וֹ טה  חר ׁש , בּ יד  ה בּ ערה  את ה ּׁשוֹ לח
ׁש מים . בּ דיני וחיּ ב אדם  בּ דיני ּפ טוּ ר 

חיּ ב. ה ּפ קּ ח ּפ קּ ח, בּ יד  ׁש לח
ה עצים , את הביא  ואחד  הא וּ ר, את  הביא  אחד 

חיּ ב. ה עצים  את ה ּמ ביא 
הא וּ ר , את  הביא  ואחד  ה עצים , את  הביא  אחד 

חיּ ב. הא וּ ר את  ה ּמ ביא 
חיּ ב. ה ּמ לבּ ה  ולבּ ה , אחר  בּ א 

ּפ ט וּ רין. כּ לּ ן הר וּ ח, לבּ תה 
חיּ ב, עפר, אוֹ  אבנים , א וֹ  עצים , ואכלה  הבּ ערה את  הּׁשוֹ לח

א ׁש נּ אמר תצא גּ דיׁש כּ י ונאכל ק וֹ צים  וּ מצאה  ׁש  
ה בּ ערה את הּמ בעיר י ׁש לּ ם ׁש לּ ם הּׂשדה, אוֹ  הּק מה .אוֹ  
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והכונס קמאפרק טו בבא

א ּמ וֹ ת , ארבּ ע  גּ בוֹ ּה  ׁש ה וּ א  גּ דר  עברה 
ּפ ט וּ ר. נהר , א וֹ  הר בּ ים ,  דּ ר א וֹ 

ה דּ לקה . תעבר כּ ּמ ה  עד  ׁש לּ וֹ ,  ֹבּ ת ו ה ּמ דליק
עזריה  בּ ן אלעזר א וֹ מר ,רבּ י 

כּ וֹ ר. בּ ית באמצע ה וּ א  כּ אלוּ  א וֹ ת וֹ  ר וֹ אין
אלי עזר  א וֹ מר ,רבּ י 

הרבּ ים . רׁש וּ ת   כּ דר א ּמ וֹ ת , עשׂ רה  ׁש ׁש 
עקיבא א וֹ מר ,רבּ י  

א ּמ ה . חמ ּׁשים 
ׁש מעוֹ ן א וֹ מר ,רבּ י  

הבּ ערה  את הּמ ב עיר יׁש לּ ם  ה דּ לקה :ׁש לּ ם  לפי ה כּ ל  , 

ודלקוּ . כלים  בּ וֹ  והיוּ  ה גּ דיׁש , את  ה ּמ דליק
יהוּ דה  ּׁשבּ תוֹ כ וֹ .רבּ י  מה  יׁש לּ ם  א וֹ מר , 

מ ׁש לּ םוחכמים  אינוֹ  א וֹ מרים , 
שׂ ערים . ׁש ל  א וֹ  חּט ין ׁש ל  גּ דיׁש  א לּ א 

חיּ ב. עּמ וֹ , ונשׂ רף לוֹ   ּסמ ו ו עבד  לוֹ  כפ וּ ת  גדי היה 
ּפ ט וּ ר. עּמ וֹ , ונשׂ רף ל וֹ   ּסמ ו וּ גדי ל וֹ  כּ פ וּ ת עבד 

יהוּ דה וּ מ וֹ דים  לרבּ י  ה בּ ירה ,חכמים  את בּ מדליק  
ּׁשבּ ת וֹ כ וֹ , מה  כּ ל מ ׁש לּ ם  ׁש ה וּ א 

בּ בּ ּת ים : לה נּ יח אדם  בּ ני דּ ר ׁש כּ ן

חיּ ב. וה זּ יק , ה ּפ ּט יׁש  מ ּת חת  ׁש יּ צא  גּ ץ
הר בּ ים , בּ ר ׁש וּ ת ו עבר  ּפ ׁש ּת ן טעוּ ן ׁש היה  גּ מל 

החנוּ ת ,  ֹלת ו ּפ ׁש ּת נוֹ  ונכנס
חיּ ב . ה גּ מל  בּ על  ה בּ ירה , את והדליק  חנוני ׁש ל בּ נר וֹ  ודלק וּ 

חיּ ב. החנוני מ בּ חוּ ץ , נרוֹ  חנוני ה נּ יח
יהוּ דה  ּפ טוּ ר :רבּ י  חנכּ ה  בּ נר  א וֹ מר , 
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והכונס קמאפרק בבא יד

וקטן, ׁש וֹ טה  לחר ׁש , ׁש ּמ סרּה  א וֹ  בּ חּמ ה , ה נּ יחּה 
חיּ ב. וה זּ יקה , ויצאה 

ּת חּת יו. ר וֹ עה  נכנס לרוֹ עה , מסרּה 
ּׁשנּ הנית. מה  מ ׁש לּ מת  ונהנית, לג נּ ה  נפלה 

ּׁשה זּ יקה . מה  מ ׁש לּ מת וה זּ יקה , כדרכּ ּה  ירדה 
ּׁשה זּ יקה , מה  מ ׁש לּ מת  כּ יצד 

יפה . היא  וכ ּמ ה  יפה  היתה  כּ ּמ ה  שׂ דה , בּ א וֹ תה  סאה  בּ ית  ׁש מין 
ׁש מעוֹ ן א וֹ מר ,רבּ י  

גּ מ וּ רים . ּפ ר וֹ ת  מ ׁש לּ מת  גּ מ וּ רים  ּפ ר וֹ ת  אכלה 
סאתים : סאתים  אם  סאה , סאה  אם 

שׂ   ֹבּ תו ברׁש וּ ת ,ה ּמ גדּ יׁש  ׁש א  חברוֹ  ׁש ל דה  
ּפ ט וּ ר. ה ּׂשדה , בּ על  ׁש ל בּ המ ּת וֹ  ואכלתן

חיּ ב. ה גּ דיׁש  בּ על  בהן, ה זּ קה  ואם 
חיּ ב: ה ּׂשדה  בּ על  בּ ר ׁש וּ ת, הגדּ יׁש  ואם 

וקטן, ׁש וֹ טה  חר ׁש , בּ יד  ה בּ ערה  את ה ּׁשוֹ לח
ׁש מים . בּ דיני וחיּ ב אדם  בּ דיני ּפ טוּ ר 

חיּ ב. ה ּפ קּ ח ּפ קּ ח, בּ יד  ׁש לח
ה עצים , את הביא  ואחד  הא וּ ר, את  הביא  אחד 

חיּ ב. ה עצים  את ה ּמ ביא 
הא וּ ר , את  הביא  ואחד  ה עצים , את  הביא  אחד 

חיּ ב. הא וּ ר את  ה ּמ ביא 
חיּ ב. ה ּמ לבּ ה  ולבּ ה , אחר  בּ א 

ּפ ט וּ רין. כּ לּ ן הר וּ ח, לבּ תה 
חיּ ב, עפר, אוֹ  אבנים , א וֹ  עצים , ואכלה  הבּ ערה את  הּׁשוֹ לח

א ׁש נּ אמר תצא גּ דיׁש כּ י ונאכל ק וֹ צים  וּ מצאה  ׁש  
ה בּ ערה את הּמ בעיר י ׁש לּ ם ׁש לּ ם הּׂשדה, אוֹ  הּק מה .אוֹ  

ב

ג 

ד

שו, אשל, הב,

ח. וו,

נרת. מל,

ממש. נלו,

ממש. יכו,

כממש,

כהיוהי. שבסבש,

א,רש

אפגמפג.

אסס: אסס,

הבששחשב,

פ. ובשבה,

בהח. והב,

בהח: והב,

שו, האהבח,

פבאובש.

הח. שבפ,

והאה, אהאה,

האהח.

והאה, אהאה,

האהח.

הח. באו,

כפ. לה,

ח, אע, אא, האהוע,

כתאוקוגש

שיהאה .אהאה,

ב 

ג

ד 

והכונס קמאפרק טו בבא

א ּמ וֹ ת , ארבּ ע  גּ בוֹ ּה  ׁש ה וּ א  גּ דר  עברה 
ּפ ט וּ ר. נהר , א וֹ  הר בּ ים ,  דּ ר א וֹ 

ה דּ לקה . תעבר כּ ּמ ה  עד  ׁש לּ וֹ ,  ֹבּ ת ו ה ּמ דליק
עזריה  בּ ן אלעזר א וֹ מר ,רבּ י 

כּ וֹ ר. בּ ית באמצע ה וּ א  כּ אלוּ  א וֹ ת וֹ  ר וֹ אין
אלי עזר  א וֹ מר ,רבּ י 

הרבּ ים . רׁש וּ ת   כּ דר א ּמ וֹ ת , עשׂ רה  ׁש ׁש 
עקיבא א וֹ מר ,רבּ י  

א ּמ ה . חמ ּׁשים 
ׁש מעוֹ ן א וֹ מר ,רבּ י  

הבּ ערה  את הּמ ב עיר יׁש לּ ם  ה דּ לקה :ׁש לּ ם  לפי ה כּ ל  , 

ודלקוּ . כלים  בּ וֹ  והיוּ  ה גּ דיׁש , את  ה ּמ דליק
יהוּ דה  ּׁשבּ תוֹ כ וֹ .רבּ י  מה  יׁש לּ ם  א וֹ מר , 

מ ׁש לּ םוחכמים  אינוֹ  א וֹ מרים , 
שׂ ערים . ׁש ל  א וֹ  חּט ין ׁש ל  גּ דיׁש  א לּ א 

חיּ ב. עּמ וֹ , ונשׂ רף לוֹ   ּסמ ו ו עבד  לוֹ  כפ וּ ת  גדי היה 
ּפ ט וּ ר. עּמ וֹ , ונשׂ רף ל וֹ   ּסמ ו וּ גדי ל וֹ  כּ פ וּ ת עבד 

יהוּ דה וּ מ וֹ דים  לרבּ י  ה בּ ירה ,חכמים  את בּ מדליק  
ּׁשבּ ת וֹ כ וֹ , מה  כּ ל מ ׁש לּ ם  ׁש ה וּ א 

בּ בּ ּת ים : לה נּ יח אדם  בּ ני דּ ר ׁש כּ ן

חיּ ב. וה זּ יק , ה ּפ ּט יׁש  מ ּת חת  ׁש יּ צא  גּ ץ
הר בּ ים , בּ ר ׁש וּ ת ו עבר  ּפ ׁש ּת ן טעוּ ן ׁש היה  גּ מל 

החנוּ ת ,  ֹלת ו ּפ ׁש ּת נוֹ  ונכנס
חיּ ב . ה גּ מל  בּ על  ה בּ ירה , את והדליק  חנוני ׁש ל בּ נר וֹ  ודלק וּ 

חיּ ב. החנוני מ בּ חוּ ץ , נרוֹ  חנוני ה נּ יח
יהוּ דה  ּפ טוּ ר :רבּ י  חנכּ ה  בּ נר  א וֹ מר , 
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ו

עגשגאא,

פ. אנ, אדה,

עכתה. הבש,

א,ראבע

ראכהבבכ.

א,רא

כרה. שעא,

א,רע

חא.

א,רש

הלה:שיהאה ,

ובכו. האה,

ימש.רי א,

אמו א,

אגשחאשש.

ח. הגכלוסלוע,

פ. עכלוסלוע,

באה,חליו 

שמכמש,

שדבאלב:

ח. גשמהו,

גשטפובה,

ופלה,

בהח. ובשחואה,

הח. החנמ,

בחפ:רי א,

ה

ו

קקק



זהכונס קמאפרק בבא טז 

ז פרק

וחמּׁשה, ארבּ עה ּת ׁש לוּ מי מּמ דּ ת  כפל ּת ׁש לוּ מי מדּ ת  מרבּ ה
ח יּ ים ר וּ ח  בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  בּ דבר  בּ ין נוֹ הגת  כפל  ּת ׁש ל וּ מי ׁש ּמ דּ ת 

חיּ ים , רוּ ח בּ וֹ  ׁש אין בּ דבר  וּ בין
נוֹ הגת אינּה  וחמ ּׁשה  אר בּ עה  ּת ׁש ל וּ מי וּ מ דּ ת 

בּ לבד , ו שׂ ה  בּ ׁש וֹ ר  א לּ א 
וגוֹ 'ׁש נּ אמר  מכרוֹ  א וֹ  וּ טבחוֹ  שׂ ה א וֹ  ׁש וֹ ר אי ׁש  יגנב .כּ י  

כפל , ּת ׁש ל וּ מי מ ׁש לּ ם  ה גּ נּ ב אחר ה גּ וֹ נב אין
ה ּט וֹ ב  ה גּ נּ ב ולא  אחר ה ּמ וֹ כר ולא  ח 

וחמ ּׁשה : ארבּ עה  ּת ׁש ל וּ מי מ ׁש לּ ם 

ׁש נים , ּפ י על  גּ נב
אחרים , ׁש נים  ּפ י על  א וֹ  ּפ יהם  על וּ מכר וטבח

וחמ ּׁשה . אר בּ עה  ּת ׁש לוּ מי מ ׁש לּ ם 
זרה , לעבוֹ דה  וּ מכר גּ נב בּ ׁש בּ ת, וּ מכר  גּ נב

ה כּ ּפ וּ רים , בּ יוֹ ם  וטבח גּ נב
אביו , מת  ּכ ואחר וּ מכר וטבח אביו מ ּׁשל  גּ נב

הק דּ יׁש ,  ּכ ואחר  וטבח גּ נב
וחמ ּׁשה . אר בּ עה  ּת ׁש לוּ מי מ ׁש לּ ם 
לכלבים , א וֹ  לרפ וּ אה  וטבח גּ נב

בּ עזרה , חלּ ין ה ּׁשוֹ חט  טרפה , ונמצא  ה ּׁשוֹ חט 
וחמ ּׁשה . אר בּ עה  ּת ׁש לוּ מי מ ׁש לּ ם 

ׁש מעוֹ ן א לּ וּ :רבּ י  בּ ׁש ני ּפ וֹ טר 

זוֹ ממין, ונמצאוּ  ּפ יהם, על וּ מכר וטבח  ׁש נים  ּפ י על גּ נב
ה כּ ל. מ ׁש לּ מין

אחרים , ׁש נים  ּפ י על  וּ מכר  וטבח ׁש נים  ּפ י על  גּ נב
זוֹ ממין, נמצא וּ  וא לּ וּ  א לּ וּ 

א 

ב

ג 

ממתכמתאו,

שתכנבבשברח

ובשברח,

ותאואנ

אבוב,

.כיאשאשואמוש

אהאהמתכ,

והוהאה

מתאו:

געפש,

וועפאעפשא,

מתאו.

גולז, גוב,

גובה,

גמאוווכמא,

גווכה,

מתאו.

גולאל,

החב, הוט,

מתאו.

פבא:רש

וז, געפשוועפ,

מה.

געפשוועפשא,

אונז,

א

ב 

ג

זמרבה  קמאפרק יז בבא

כפל , ּת ׁש ל וּ מי מ ׁש לּ מים  הרא ׁש וֹ נים 
ׁש ל ׁש ה . ּת ׁש לוּ מי מ ׁש לּ מין והאחר וֹ נים 

זוֹ ממין, אחר וֹ נים  נמצא וּ 
כפל , ּת ׁש ל וּ מי מ ׁש לּ ם  ה וּ א 

ׁש ל ׁש ה . ּת ׁש לוּ מי מ ׁש לּ מין והן
ׁש ניּ ה . עד וּ ת  בּ טלה  זוֹ מם , האחרוֹ נים  מן אחד 
ה עד וּ ת , כּ ל בּ טלה  זוֹ מם , הרא ׁש וֹ נים  מן אחד 

מכירה : ואין טביחה  אין גּ ניבה  אין ׁש אם 

ׁש נים , ּפ י על  גּ נב
עצמ וֹ , ּפ י על א וֹ  אחד , עד  ּפ י על  וּ מכר וטבח

כפל , ּת ׁש ל וּ מי מ ׁש לּ ם 
וחמ ּׁשה . אר בּ עה  ּת ׁש לוּ מי מ ׁש לּ ם  ואינוֹ 

זרה , לעבוֹ דה  וטבח גּ נב בּ ׁש בּ ת, וטבח גּ נב
וּ מכר , טבח  ּכ ואחר  אביו , וּ מת  אביו, מ ּׁשל  גּ נב

וּ מכר , טבח  ּכ ואחר  והק דּ יׁש  גּ נב
כפל ּת ׁש ל וּ מי מ ׁש לּ ם 

וחמ ּׁשה . אר בּ עה  ּת ׁש לוּ מי מ ׁש לּ ם  ואינוֹ 
ׁש מעוֹ ן בּ אחריוּ תם ,רבּ י  ׁש חיּ ב קד ׁש ים  א וֹ מר , 

וחמ ּׁשה . אר בּ עה  ּת ׁש לוּ מי מ ׁש לּ ם 
ּפ טוּ ר : בּ אחריוּ תם , חיּ ב ׁש אין

ׁש בּ וֹ , מ ּמ אה  מאחד  חוּ ץ מכרוֹ 
ׁש  בוֹ  ל וֹ  ׁש היתה  ּת פ וּ ת ,א וֹ  

והמ עקּ ר , ה נּ וֹ חר , ביד וֹ , ונתנבּ לה  ה ּׁשוֹ חט
כפל ּת ׁש ל וּ מי מ ׁש לּ ם 

וחמ ּׁשה . אר בּ עה  ּת ׁש לוּ מי מ ׁש לּ ם  ואינוֹ 
מרׁש וּ תם , חוּ ץ וּ מכר וטבח ה בּ עלים  בּ ר ׁש וּ ת גּ נב

בּ רׁש וּ תם , וּ מכר  וטבח מרׁש וּ תם  חוּ ץ ׁש גּ נב א וֹ 
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זהכונס קמאפרק בבא טז 

ז פרק

וחמּׁשה, ארבּ עה ּת ׁש לוּ מי מּמ דּ ת  כפל ּת ׁש לוּ מי מדּ ת  מרבּ ה
ח יּ ים ר וּ ח  בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  בּ דבר  בּ ין נוֹ הגת  כפל  ּת ׁש ל וּ מי ׁש ּמ דּ ת 

חיּ ים , רוּ ח בּ וֹ  ׁש אין בּ דבר  וּ בין
נוֹ הגת אינּה  וחמ ּׁשה  אר בּ עה  ּת ׁש ל וּ מי וּ מ דּ ת 

בּ לבד , ו שׂ ה  בּ ׁש וֹ ר  א לּ א 
וגוֹ 'ׁש נּ אמר  מכרוֹ  א וֹ  וּ טבחוֹ  שׂ ה א וֹ  ׁש וֹ ר אי ׁש  יגנב .כּ י  

כפל , ּת ׁש ל וּ מי מ ׁש לּ ם  ה גּ נּ ב אחר ה גּ וֹ נב אין
ה ּט וֹ ב  ה גּ נּ ב ולא  אחר ה ּמ וֹ כר ולא  ח 

וחמ ּׁשה : ארבּ עה  ּת ׁש ל וּ מי מ ׁש לּ ם 

ׁש נים , ּפ י על  גּ נב
אחרים , ׁש נים  ּפ י על  א וֹ  ּפ יהם  על וּ מכר וטבח

וחמ ּׁשה . אר בּ עה  ּת ׁש לוּ מי מ ׁש לּ ם 
זרה , לעבוֹ דה  וּ מכר גּ נב בּ ׁש בּ ת, וּ מכר  גּ נב

ה כּ ּפ וּ רים , בּ יוֹ ם  וטבח גּ נב
אביו , מת  ּכ ואחר וּ מכר וטבח אביו מ ּׁשל  גּ נב

הק דּ יׁש ,  ּכ ואחר  וטבח גּ נב
וחמ ּׁשה . אר בּ עה  ּת ׁש לוּ מי מ ׁש לּ ם 
לכלבים , א וֹ  לרפ וּ אה  וטבח גּ נב

בּ עזרה , חלּ ין ה ּׁשוֹ חט  טרפה , ונמצא  ה ּׁשוֹ חט 
וחמ ּׁשה . אר בּ עה  ּת ׁש לוּ מי מ ׁש לּ ם 

ׁש מעוֹ ן א לּ וּ :רבּ י  בּ ׁש ני ּפ וֹ טר 

זוֹ ממין, ונמצאוּ  ּפ יהם, על וּ מכר וטבח  ׁש נים  ּפ י על גּ נב
ה כּ ל. מ ׁש לּ מין

אחרים , ׁש נים  ּפ י על  וּ מכר  וטבח ׁש נים  ּפ י על  גּ נב
זוֹ ממין, נמצא וּ  וא לּ וּ  א לּ וּ 

א 

ב

ג 
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זמרבה  קמאפרק יז בבא

כפל , ּת ׁש ל וּ מי מ ׁש לּ מים  הרא ׁש וֹ נים 
ׁש ל ׁש ה . ּת ׁש לוּ מי מ ׁש לּ מין והאחר וֹ נים 

זוֹ ממין, אחר וֹ נים  נמצא וּ 
כפל , ּת ׁש ל וּ מי מ ׁש לּ ם  ה וּ א 

ׁש ל ׁש ה . ּת ׁש לוּ מי מ ׁש לּ מין והן
ׁש ניּ ה . עד וּ ת  בּ טלה  זוֹ מם , האחרוֹ נים  מן אחד 
ה עד וּ ת , כּ ל בּ טלה  זוֹ מם , הרא ׁש וֹ נים  מן אחד 

מכירה : ואין טביחה  אין גּ ניבה  אין ׁש אם 

ׁש נים , ּפ י על  גּ נב
עצמ וֹ , ּפ י על א וֹ  אחד , עד  ּפ י על  וּ מכר וטבח

כפל , ּת ׁש ל וּ מי מ ׁש לּ ם 
וחמ ּׁשה . אר בּ עה  ּת ׁש לוּ מי מ ׁש לּ ם  ואינוֹ 

זרה , לעבוֹ דה  וטבח גּ נב בּ ׁש בּ ת, וטבח גּ נב
וּ מכר , טבח  ּכ ואחר  אביו , וּ מת  אביו, מ ּׁשל  גּ נב

וּ מכר , טבח  ּכ ואחר  והק דּ יׁש  גּ נב
כפל ּת ׁש ל וּ מי מ ׁש לּ ם 

וחמ ּׁשה . אר בּ עה  ּת ׁש לוּ מי מ ׁש לּ ם  ואינוֹ 
ׁש מעוֹ ן בּ אחריוּ תם ,רבּ י  ׁש חיּ ב קד ׁש ים  א וֹ מר , 

וחמ ּׁשה . אר בּ עה  ּת ׁש לוּ מי מ ׁש לּ ם 
ּפ טוּ ר : בּ אחריוּ תם , חיּ ב ׁש אין

ׁש בּ וֹ , מ ּמ אה  מאחד  חוּ ץ מכרוֹ 
ׁש  בוֹ  ל וֹ  ׁש היתה  ּת פ וּ ת ,א וֹ  

והמ עקּ ר , ה נּ וֹ חר , ביד וֹ , ונתנבּ לה  ה ּׁשוֹ חט
כפל ּת ׁש ל וּ מי מ ׁש לּ ם 

וחמ ּׁשה . אר בּ עה  ּת ׁש לוּ מי מ ׁש לּ ם  ואינוֹ 
מרׁש וּ תם , חוּ ץ וּ מכר וטבח ה בּ עלים  בּ ר ׁש וּ ת גּ נב

בּ רׁש וּ תם , וּ מכר  וטבח מרׁש וּ תם  חוּ ץ ׁש גּ נב א וֹ 
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זמרבה  קמאפרק בבא יח

מרׁש וּ תם , חוּ ץ וּ מכר וטבח ׁש גּ נב א וֹ 
וחמ ּׁשה . אר בּ עה  ּת ׁש לוּ מי מ ׁש לּ ם 

ּפ טוּ ר : בּ ר ׁש וּ תם , וּ מכר  וטבח גּ נב אבל

ּפ ט וּ ר. ה בּ עלים , בּ ר ׁש וּ ת וּ מת  ויוֹ צא , מ וֹ ׁש כ וֹ  היה 
חיּ ב. וּ מת, ה בּ עלים , מר ׁש וּ ת ׁש ה וֹ ציא וֹ  א וֹ  הגבּ יה וֹ 

חוֹ בוֹ , לבעל  א וֹ  בּ נוֹ  לבכ וֹ רוֹ ת נתנוֹ 
וּ לשׂ וֹ כר , שׂ כר, לנוֹ שׂ א  וּ לׁש וֹ אל , חנּ ם , לׁש וֹ מר 

ּפ ט וּ ר. ה בּ עלים , בּ ר ׁש וּ ת וּ מת  מ וֹ ׁש כ וֹ , והיה 
חיּ ב: וּ מת , ה בּ עלים , מרׁש וּ ת  ׁש ה וֹ ציא וֹ  א וֹ  הג בּ יה וֹ 

דּ קּ ה  בּ המה  מגדּ לין ישׂ ראל אין ,בּ ארץ  
מג דּ לין וּ בּמ ד בּ ר וֹ ת בּ סוּ ריאאבל ישׂ ראל , .ׁש בּ ארץ  

ּת רנגוֹ לים  מג דּ לין ה קּ ד ׁש ים ,בּ ירוּ ׁש ליםאין מ ּפ ני , 
כהנים  ישׂ ראל ולא  ה ּט הרוֹ ת.בּ ארץ  מ ּפ ני , 

מקוֹ ם . בּ כל חזירים  מגדּ לין אין
ה כּ לב, את אדם  יג דּ ל  לא 

בּ ׁש ל ׁש לת. ק ׁש וּ ר  היה  כּ ן אם  א לּ א 
ל יּ וֹ נים . נׁש בּ ים  ּפ וֹ רסין אין

ריס: ׁש ל ׁש ים  ה יּ ׁש וּ ב מן רחוֹ ק היה  כּ ן אם  א לּ א 

ח פרק 

דברים , חמ ּׁשה  מ ּׁשוּ ם  עליו  חיּ ב בּ חברוֹ  החוֹ בל
וּ בבׁש ת. בּ ׁש בת , בּ ר ּפ וּ י, בּ צער , בּ נזק,

כּ יצד . בּ נזק 
רגלוֹ , את  ׁש בּ ר  יד וֹ , את  קטע  עינוֹ , את  סּמ א 

בּ ּׁשוּ ק  נמ כּ ר עבד  ה וּ א  כּ א לּ וּ  א וֹ תוֹ  רוֹ אין
יפה . ה וּ א  וכ ּמ ה  יפה  היה  כּ ּמ ה  ו ׁש מין

במסמר , א וֹ  בׁש ּפ וּ ד  כּ וא וֹ  צער ,
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א 
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מתאו.
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חהחובל קמאפרק  יט בבא

חבּ וּ רה , ע וֹ שׂ ה  ׁש אינוֹ  מקוֹ ם  צּפ רנוֹ , על  ואפ לּ וּ 
. ּכ מצט ער  להיוֹ ת ל ּט ל ר וֹ צה  בזה  כּ יּ וֹ צא  אדם  כּ ּמ ה  א וֹ מדין

צמחים , בוֹ  עלוּ  לרּפ את וֹ . חיּ ב ה כּ ה וּ  רּפ וּ י,
ּפ ט וּ ר. ה ּמ כּ ה , מחמת ׁש א  חיּ ב. ה ּמ כּ ה , מחמת אם 

לרּפ את וֹ . חיּ ב ונסּת רה , חיתה  ונסּת רה , חיתה 
לרּפ את וֹ . חיּ ב אינוֹ  צר כּ ּה , כל חיתה 

קּׁשוּ אין, ׁש וֹ מר ה וּ א  כּ אל וּ  א וֹ ת וֹ  ר וֹ אין ׁש בת ,
רגל וֹ . וּ דמי יד וֹ  דמי ל וֹ  נתן ׁש כּ בר 

וה ּמ ת בּ יּ ׁש . המביּ ׁש  לפי ה כּ ל  בּ ׁש ת,
ה ּס וּ מא , את המביּ ׁש  ה ערם , את המביּ ׁש 

חיּ ב. ה יּ ׁש ן, את והמביּ ׁש 
ּפ ט וּ ר. ׁש בּ יּ ׁש , ויׁש ן

הבּ ׁש ת , על וּ פטוּ ר  ה נּ זק על חיּ ב  וּ ב יּ ׁש , וה זּ יק ה גּ ג , מן נפל 
בּ מב ׁש יו ׁש נּ אמר  והחזיקה יד ּה  ,ו ׁש לחה 

מתכּ וּ ן: ׁש יהא  עד  ה בּ ׁש ת  על  חיּ ב אינוֹ 

מ בּ ּׁשוֹ ר , בּ אדם  חמר  זה 
וּ בׁש ת , ׁש בת, רּפ וּ י, צער, נזק , מ ׁש לּ ם  ׁש האדם 

ולד וֹ ת , דּ מי וּ מ ׁש לּ ם 
ולד וֹ ת : מ דּ מי וּ פט וּ ר נזק, א לּ א  מ ׁש לּ ם  אינוֹ  ו ׁש וֹ ר

חבּ וּ רה , בהם  עשׂ ה  ולא  א ּמ וֹ  ואת  אביו את  ה ּמ כּ ה 
בּ כ לּ ן. חיּ ב ה כּ ּפ וּ רים , בּ יוֹ ם  בּ חברוֹ  וחוֹ בל

עברי, בּ עבד  החוֹ בל 
ׁש לּ וֹ . ׁש ה וּ א  בּ זמן ה ּׁשבת, מן חוּ ץ בּ כ לּ ן חיּ ב
בּ כ לּ ן. חיּ ב אחרים , ׁש ל  כּ נעני בּ עבד  החוֹ בל 

יהוּ דה  בּ ׁש ת :רבּ י  לעבדים  אין א וֹ מר , 

ּפ גיע וקטן, ׁש וֹ טה  ר עה .חרׁש , תן 
ּפ ט וּ רין. בּ אחרים  ׁש חבלוּ  והם  חיּ ב, בּ הן החוֹ בל
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זמרבה  קמאפרק בבא יח

מרׁש וּ תם , חוּ ץ וּ מכר וטבח ׁש גּ נב א וֹ 
וחמ ּׁשה . אר בּ עה  ּת ׁש לוּ מי מ ׁש לּ ם 

ּפ טוּ ר : בּ ר ׁש וּ תם , וּ מכר  וטבח גּ נב אבל

ּפ ט וּ ר. ה בּ עלים , בּ ר ׁש וּ ת וּ מת  ויוֹ צא , מ וֹ ׁש כ וֹ  היה 
חיּ ב. וּ מת, ה בּ עלים , מר ׁש וּ ת ׁש ה וֹ ציא וֹ  א וֹ  הגבּ יה וֹ 

חוֹ בוֹ , לבעל  א וֹ  בּ נוֹ  לבכ וֹ רוֹ ת נתנוֹ 
וּ לשׂ וֹ כר , שׂ כר, לנוֹ שׂ א  וּ לׁש וֹ אל , חנּ ם , לׁש וֹ מר 

ּפ ט וּ ר. ה בּ עלים , בּ ר ׁש וּ ת וּ מת  מ וֹ ׁש כ וֹ , והיה 
חיּ ב: וּ מת , ה בּ עלים , מרׁש וּ ת  ׁש ה וֹ ציא וֹ  א וֹ  הג בּ יה וֹ 

דּ קּ ה  בּ המה  מגדּ לין ישׂ ראל אין ,בּ ארץ  
מג דּ לין וּ בּמ ד בּ ר וֹ ת בּ סוּ ריאאבל ישׂ ראל , .ׁש בּ ארץ  

ּת רנגוֹ לים  מג דּ לין ה קּ ד ׁש ים ,בּ ירוּ ׁש ליםאין מ ּפ ני , 
כהנים  ישׂ ראל ולא  ה ּט הרוֹ ת.בּ ארץ  מ ּפ ני , 

מקוֹ ם . בּ כל חזירים  מגדּ לין אין
ה כּ לב, את אדם  יג דּ ל  לא 

בּ ׁש ל ׁש לת. ק ׁש וּ ר  היה  כּ ן אם  א לּ א 
ל יּ וֹ נים . נׁש בּ ים  ּפ וֹ רסין אין

ריס: ׁש ל ׁש ים  ה יּ ׁש וּ ב מן רחוֹ ק היה  כּ ן אם  א לּ א 

ח פרק 

דברים , חמ ּׁשה  מ ּׁשוּ ם  עליו  חיּ ב בּ חברוֹ  החוֹ בל
וּ בבׁש ת. בּ ׁש בת , בּ ר ּפ וּ י, בּ צער , בּ נזק,

כּ יצד . בּ נזק 
רגלוֹ , את  ׁש בּ ר  יד וֹ , את  קטע  עינוֹ , את  סּמ א 

בּ ּׁשוּ ק  נמ כּ ר עבד  ה וּ א  כּ א לּ וּ  א וֹ תוֹ  רוֹ אין
יפה . ה וּ א  וכ ּמ ה  יפה  היה  כּ ּמ ה  ו ׁש מין

במסמר , א וֹ  בׁש ּפ וּ ד  כּ וא וֹ  צער ,
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מתאו.

פ: אגווב,
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חהחובל קמאפרק  יט בבא

חבּ וּ רה , ע וֹ שׂ ה  ׁש אינוֹ  מקוֹ ם  צּפ רנוֹ , על  ואפ לּ וּ 
. ּכ מצט ער  להיוֹ ת ל ּט ל ר וֹ צה  בזה  כּ יּ וֹ צא  אדם  כּ ּמ ה  א וֹ מדין

צמחים , בוֹ  עלוּ  לרּפ את וֹ . חיּ ב ה כּ ה וּ  רּפ וּ י,
ּפ ט וּ ר. ה ּמ כּ ה , מחמת ׁש א  חיּ ב. ה ּמ כּ ה , מחמת אם 

לרּפ את וֹ . חיּ ב ונסּת רה , חיתה  ונסּת רה , חיתה 
לרּפ את וֹ . חיּ ב אינוֹ  צר כּ ּה , כל חיתה 

קּׁשוּ אין, ׁש וֹ מר ה וּ א  כּ אל וּ  א וֹ ת וֹ  ר וֹ אין ׁש בת ,
רגל וֹ . וּ דמי יד וֹ  דמי ל וֹ  נתן ׁש כּ בר 

וה ּמ ת בּ יּ ׁש . המביּ ׁש  לפי ה כּ ל  בּ ׁש ת,
ה ּס וּ מא , את המביּ ׁש  ה ערם , את המביּ ׁש 

חיּ ב. ה יּ ׁש ן, את והמביּ ׁש 
ּפ ט וּ ר. ׁש בּ יּ ׁש , ויׁש ן

הבּ ׁש ת , על וּ פטוּ ר  ה נּ זק על חיּ ב  וּ ב יּ ׁש , וה זּ יק ה גּ ג , מן נפל 
בּ מב ׁש יו ׁש נּ אמר  והחזיקה יד ּה  ,ו ׁש לחה 

מתכּ וּ ן: ׁש יהא  עד  ה בּ ׁש ת  על  חיּ ב אינוֹ 

מ בּ ּׁשוֹ ר , בּ אדם  חמר  זה 
וּ בׁש ת , ׁש בת, רּפ וּ י, צער, נזק , מ ׁש לּ ם  ׁש האדם 

ולד וֹ ת , דּ מי וּ מ ׁש לּ ם 
ולד וֹ ת : מ דּ מי וּ פט וּ ר נזק, א לּ א  מ ׁש לּ ם  אינוֹ  ו ׁש וֹ ר

חבּ וּ רה , בהם  עשׂ ה  ולא  א ּמ וֹ  ואת  אביו את  ה ּמ כּ ה 
בּ כ לּ ן. חיּ ב ה כּ ּפ וּ רים , בּ יוֹ ם  בּ חברוֹ  וחוֹ בל

עברי, בּ עבד  החוֹ בל 
ׁש לּ וֹ . ׁש ה וּ א  בּ זמן ה ּׁשבת, מן חוּ ץ בּ כ לּ ן חיּ ב
בּ כ לּ ן. חיּ ב אחרים , ׁש ל  כּ נעני בּ עבד  החוֹ בל 

יהוּ דה  בּ ׁש ת :רבּ י  לעבדים  אין א וֹ מר , 

ּפ גיע וקטן, ׁש וֹ טה  ר עה .חרׁש , תן 
ּפ ט וּ רין. בּ אחרים  ׁש חבלוּ  והם  חיּ ב, בּ הן החוֹ בל

ב
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חהחובל קמאפרק  בבא כ

ר עה . ּפ גיעתן והא ּׁשה , ה עבד 
ּפ טוּ רין, בּ אחרים , ׁש חבל וּ  והם  חיּ ב, בּ הן החוֹ בל 

זמן. לאחר מ ׁש לּ מין אבל 
לׁש לּ ם : חיּ בין ה עבד , נׁש ּת חרר הא ּׁשה , נת גּ ר ׁש ה 

חבּ וּ רה , בהן ועשׂ ה  וא ּמ וֹ  אביו ה ּמ כּ ה 
בּ ׁש בּ ת , בּ חברוֹ  והחוֹ בל

בּ נפ ׁש וֹ . נדּ וֹ ן ׁש ה וּ א  מ ּפ ני מ כּ לּ ן, ּפ ט וּ ר
מ כּ לּ ן: ּפ טוּ ר  ׁש לּ וֹ , כּ נעני בּ עבד  והחוֹ בל 

סלע. ל וֹ  נוֹ תן לחבר וֹ , ה ּת וֹ ק ע
יהוּ דה  מ ּׁשוּ ם רבּ י  הגּ ליליא וֹ מר י וֹ סי מנה .רבּ י  , 

זוּ ז. מאתים  לוֹ  נוֹ תן סטר וֹ ,
זוּ ז. מא וֹ ת  אר בּ ע לוֹ  נוֹ תן יד וֹ , לאחר

ר קּ וֹ , בּ וֹ  וה גּ יע רקק  בּ שׂ ערוֹ , ּת ל ׁש  בּ אזנוֹ , צרם 
בּ ּׁשוּ ק, הא ּׁשה  רא ׁש  ּפ רע  מ ּמ נּ וּ , טלּ יתוֹ  ה עביר 

זוּ ז. מא וֹ ת  אר בּ ע נוֹ תן
כבוֹ ד וֹ . לפי ה כּ ל ה כּ לל זה 

עקיבאאמר  ׁש בּ ישׂ ראל ,רבּ י  עניּ ים  אפילוּ  , 
מ נּ כסיהם , ׁש יּ רד וּ  חוֹ רין בּ ני הם  כּ א לּ וּ  א וֹ תם  רוֹ אין

בּ ני וי עקב .ׁש הם  יצחק אברהם , 
בּ ּׁשוּ ק, הא ּׁשה  רא ׁש  ׁש ּפ רע  בּ אחד  וּ מ עשׂ ה 

לפני עקיבאבּ את  זוּ ז.ר בּ י מא וֹ ת  אר בּ ע ל ּה  לּת ן  וח יּ ב וֹ  , 
זמן. ל וֹ  ונתן זמן. לי ּת ן ר בּ י, ל וֹ  אמר 

חצר ּה  ּפ תח על ע וֹ מדת  ׁש מרּה 
ׁש מן. כּ א ּס ר  וּ בוֹ  בּ פניה , ה כּ ד  את  ו ׁש בר 

והית  רא ׁש ּה , את  רא ׁש ּה .גּ לּ תה על  יד ּה  וּ מ נּ חת  מטּפ חת  ה  
לפני וּ בא  עדים , עליה  עקיבאה עמיד  .רבּ י  

זוּ ז. מא וֹ ת  אר בּ ע נוֹ תן אני לזוֹ  ר בּ י, ל וֹ , אמר 

ה 

ו

פר. הו,

פ, ושב, הבח,

אמלז.

חל: נה, נה,

האוובח,

ובב,

משנב. פמ,

פמ: ובכש,

נלס. הל,

מ.ריהאמרי ,

נלמז. ס,

נלאמז. לי,

רובר, תב, צב,

פרהב, הטמ,

נאמז.

זההלכ.

אעש,רעא  ,

ראכהבחשמ,

יו.שב א,

ובשרהב,

וללאמז.רעבל ,
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ומויער. גאר,

ול .רעהעע,

לאנאמז. ר, אל,

ה

ו

חהחובל קמאפרק  כאבבא

כּ ל וּ ם . אמר ּת  לא  לוֹ , אמר 
ּפ ט וּ ר. רּׁשאי, ׁש אינוֹ  ּפ י על  אף בּ עצמ וֹ , החוֹ בל 

חיּ בין. בּ וֹ , ׁש חבל וּ  אחרים 
ּפ ט וּ ר. רּׁשאי, ׁש אינוֹ  ּפ י על  אף נטיעוֹ תיו , וה קּ וֹ צץ 

חיּ בים : נטיעוֹ תיו , את  ׁש קּ צצוּ  אחרים 

מּמ נּ וּ , ׁש יּ ב קּ ׁש  עד  לוֹ  נמחל אין לוֹ , נוֹ תן ׁש הוּ א ּפ י על  אף
אׁש נּ אמר  הׁש ב וגוֹ 'ו עּת ה .ׁש ת 

אכזרי, ה ּמ וֹ חל יהא  ׁש א  וּ מ נּ ין
האלהיםׁש נּ אמר  אל  אברהם  ו יּ תּפ לּ ל  

וגוֹ ' אבימל את אלהים  .ו יּ רּפ א 
ח יּ ב . רגלי , את ׁש בר ידי, את קטע עיני, את  סּמ א  האוֹ מר

חיּ ב. לפטר, מנת על
חיּ ב. כּ דּ י, את  ׁש בר  כּ סוּ תי, את קרע

ּפ ט וּ ר. לפטר , מנת  על 
חיּ ב, לפטר , מנת  על  ּפ לוֹ ני, לאיׁש  כן עשׂ ה 

בּ ממ וֹ נוֹ : בּ ין בּ ג וּ פ וֹ  בּ ין

ט  פרק 

כּ לים , ועשׂ אן עצים , ה גּ וֹ זל
בּ גדים , ועשׂ אן צמר,

ה גּ זלה . כּ ׁש עת מ ׁש לּ ם 
וּ גזזּה , טעוּ נה , רחל  וילדה , מ עבּ רת, ּפ רה  גּ זל

ל גּ זז . העוֹ מדת  רחל דּ מי לילד , העוֹ מדת פרה דּ מי מ ׁש לּ ם
וילדה , אצלוֹ  ונתעבּ רה  ּפ רה , גּ זל

וּ גזזּה , אצלוֹ  ונטענה  רחל,
ה גּ זלה . כּ ׁש עת מ ׁש לּ ם 

ה גּ זלה : כּ ׁש עת  מ ׁש לּ מין ה גּ זלנים  כּ ל  ה כּ לל , זה 
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מכה.
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חהחובל קמאפרק  בבא כ

ר עה . ּפ גיעתן והא ּׁשה , ה עבד 
ּפ טוּ רין, בּ אחרים , ׁש חבל וּ  והם  חיּ ב, בּ הן החוֹ בל 

זמן. לאחר מ ׁש לּ מין אבל 
לׁש לּ ם : חיּ בין ה עבד , נׁש ּת חרר הא ּׁשה , נת גּ ר ׁש ה 

חבּ וּ רה , בהן ועשׂ ה  וא ּמ וֹ  אביו ה ּמ כּ ה 
בּ ׁש בּ ת , בּ חברוֹ  והחוֹ בל

בּ נפ ׁש וֹ . נדּ וֹ ן ׁש ה וּ א  מ ּפ ני מ כּ לּ ן, ּפ ט וּ ר
מ כּ לּ ן: ּפ טוּ ר  ׁש לּ וֹ , כּ נעני בּ עבד  והחוֹ בל 

סלע. ל וֹ  נוֹ תן לחבר וֹ , ה ּת וֹ ק ע
יהוּ דה  מ ּׁשוּ ם רבּ י  הגּ ליליא וֹ מר י וֹ סי מנה .רבּ י  , 

זוּ ז. מאתים  לוֹ  נוֹ תן סטר וֹ ,
זוּ ז. מא וֹ ת  אר בּ ע לוֹ  נוֹ תן יד וֹ , לאחר

ר קּ וֹ , בּ וֹ  וה גּ יע רקק  בּ שׂ ערוֹ , ּת ל ׁש  בּ אזנוֹ , צרם 
בּ ּׁשוּ ק, הא ּׁשה  רא ׁש  ּפ רע  מ ּמ נּ וּ , טלּ יתוֹ  ה עביר 

זוּ ז. מא וֹ ת  אר בּ ע נוֹ תן
כבוֹ ד וֹ . לפי ה כּ ל ה כּ לל זה 

עקיבאאמר  ׁש בּ ישׂ ראל ,רבּ י  עניּ ים  אפילוּ  , 
מ נּ כסיהם , ׁש יּ רד וּ  חוֹ רין בּ ני הם  כּ א לּ וּ  א וֹ תם  רוֹ אין

בּ ני וי עקב .ׁש הם  יצחק אברהם , 
בּ ּׁשוּ ק, הא ּׁשה  רא ׁש  ׁש ּפ רע  בּ אחד  וּ מ עשׂ ה 

לפני עקיבאבּ את  זוּ ז.ר בּ י מא וֹ ת  אר בּ ע ל ּה  לּת ן  וח יּ ב וֹ  , 
זמן. ל וֹ  ונתן זמן. לי ּת ן ר בּ י, ל וֹ  אמר 

חצר ּה  ּפ תח על ע וֹ מדת  ׁש מרּה 
ׁש מן. כּ א ּס ר  וּ בוֹ  בּ פניה , ה כּ ד  את  ו ׁש בר 

והית  רא ׁש ּה , את  רא ׁש ּה .גּ לּ תה על  יד ּה  וּ מ נּ חת  מטּפ חת  ה  
לפני וּ בא  עדים , עליה  עקיבאה עמיד  .רבּ י  

זוּ ז. מא וֹ ת  אר בּ ע נוֹ תן אני לזוֹ  ר בּ י, ל וֹ , אמר 
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חהחובל קמאפרק  כאבבא

כּ ל וּ ם . אמר ּת  לא  לוֹ , אמר 
ּפ ט וּ ר. רּׁשאי, ׁש אינוֹ  ּפ י על  אף בּ עצמ וֹ , החוֹ בל 

חיּ בין. בּ וֹ , ׁש חבל וּ  אחרים 
ּפ ט וּ ר. רּׁשאי, ׁש אינוֹ  ּפ י על  אף נטיעוֹ תיו , וה קּ וֹ צץ 

חיּ בים : נטיעוֹ תיו , את  ׁש קּ צצוּ  אחרים 

מּמ נּ וּ , ׁש יּ ב קּ ׁש  עד  לוֹ  נמחל אין לוֹ , נוֹ תן ׁש הוּ א ּפ י על  אף
אׁש נּ אמר  הׁש ב וגוֹ 'ו עּת ה .ׁש ת 

אכזרי, ה ּמ וֹ חל יהא  ׁש א  וּ מ נּ ין
האלהיםׁש נּ אמר  אל  אברהם  ו יּ תּפ לּ ל  

וגוֹ ' אבימל את אלהים  .ו יּ רּפ א 
ח יּ ב . רגלי , את ׁש בר ידי, את קטע עיני, את  סּמ א  האוֹ מר

חיּ ב. לפטר, מנת על
חיּ ב. כּ דּ י, את  ׁש בר  כּ סוּ תי, את קרע

ּפ ט וּ ר. לפטר , מנת  על 
חיּ ב, לפטר , מנת  על  ּפ לוֹ ני, לאיׁש  כן עשׂ ה 

בּ ממ וֹ נוֹ : בּ ין בּ ג וּ פ וֹ  בּ ין

ט  פרק 

כּ לים , ועשׂ אן עצים , ה גּ וֹ זל
בּ גדים , ועשׂ אן צמר,

ה גּ זלה . כּ ׁש עת מ ׁש לּ ם 
וּ גזזּה , טעוּ נה , רחל  וילדה , מ עבּ רת, ּפ רה  גּ זל

ל גּ זז . העוֹ מדת  רחל דּ מי לילד , העוֹ מדת פרה דּ מי מ ׁש לּ ם
וילדה , אצלוֹ  ונתעבּ רה  ּפ רה , גּ זל

וּ גזזּה , אצלוֹ  ונטענה  רחל,
ה גּ זלה . כּ ׁש עת מ ׁש לּ ם 

ה גּ זלה : כּ ׁש עת  מ ׁש לּ מין ה גּ זלנים  כּ ל  ה כּ לל , זה 

ז

א 

לאכ. אל,

פ. אעפשר, הב,

ח. אשב,

פ. אעפשר, ונ,

ח: אשאנ,

אנלעשמ, אעפשנל,

.והאוש

ושיהא,

ואאהש

.ואאאו

ח. שאר, קאי, הסאע,

ח. עמל,

ח. שאכ, קאכ,

פ. עמל,

ח, עמל, עכלפ,

בבבב:

וכ, הע,

וב, צ,

מכה.

ו, רט, ו, גפמ,

דרהל. מדפהל,

ואו, גפ,

ואו, ר,
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כק

אם מברכים בזימון המברך אומר:

ן( עְנְטׁשְ ַרּבֹוַתי ְנָבֵרְך: )ַרּבֹוַתי ִמיר ֶוועֶלען ּבֶ

ה ְוַעד עֹוָלם: ם ֲאדָֹני ְמֹבָרְך ֵמַעּתָ המסובים עונים: ְיִהי ׁשֵ

לֹו: ֶ ָאַכְלנּו ִמּשׁ ָנן ְוַרּבֹוַתי ְנָבֵרך )בעשרה: ֱאלֵֹהינּו( ׁשֶ ְרׁשּות ָמָרָנן ְוַרּבָ המברך אומר: ּבִ

לֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו:  ֶ ָאַכְלנּו ִמּשׁ רּוְך )בעשרה: ֱאלֵֹהינּו( ׁשֶ המסובים עונים: ּבָ

מֹו: רּוְך הּוא ּוָברּוך ׁשְ ּבָ

ה ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ַהָזּן ֶאת ָהעֹוָלם  רּוְך ַאָתּ ָבּ
ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים. הּוא נֹוֵתן ֶלֶחם  ֵחן ְבּ טּובֹו ְבּ ּלֹו. ְבּ ֻכּ
לֹא  ִמיד  ָתּ דֹול  ַהָגּ ּוְבטּובֹו  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  י  ִכּ ָשֹר.  ָבּ ְלָכל 
מֹו  ְשׁ ֲעבּור  ַבּ ָוֶעד.  ְלעֹוָלם  ָמזֹון  ָלנּו  ֶיְחַסר  ְוַאל  ָלנּו  ָחַסר 
ּוֵמִכין  ל  ַלֹכּ ּוֵמִטיב  ל  ַלֹכּ ּוְמַפְרֵנס  ָזן  ֵאל  י הּוא  ִכּ דֹול.  ַהָגּ
ָיֶדָך  ֶאת  ּפֹוֵתַח  ָאמּור  ּכָ ָרא.  ָבּ ר  ֲאֶשׁ ִרּיֹוָתיו  ְבּ ְלָכל  ָמזֹון 
ל: ה ְיֹהָוה. ַהָזּן ֶאת ַהֹכּ רּוְך ַאָתּ יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון: ָבּ ּבִ ּוַמׂשְ

בחול אומרים

ָזְכֵרנּו  ְבּ ִכינּו,  ָבּ ם  ַגּ ְבנּו  ָיַשׁ ם  ֶבל ָשׁ ָבּ ַנֲהרֹות   úַע
ִלינּו  ָתּ תֹוָכּה,  ְבּ ֲעָרִבים  ַעל  ִצּיֹון.  ֶאת 
יר  ִשׁ ְבֵרי  ִדּ ׁשֹוֵבינּו  ֵאלּונּו  ְשׁ ם  ָשׁ י  ִכּ רֹוֵתינּו.  נֹּ ִכּ
ֵאיְך  ִצּיֹון.  יר  ׁ ִמִשּ ָלנּו  ירּו  ִשׁ ִשְֹמָחה,  ְותֹוָלֵלינּו 
ִאם  ֵנָכר.  ַאְדַמת  ַעל  ְיהָֹוה,  יר  ִשׁ ֶאת  יר  ָנִשׁ
ְלׁשֹוִני  ק  ְדַבּ ִתּ ְיִמיִני.  ח  ַכּ ְשׁ ִתּ ֹם,  ִלָ ְירּוָשׁ ֵחְך  ָכּ ֶאְשׁ
ֶאת  ַאֲעֶלה  לֹא  ִאם  ֵרִכי,  ֶאְזְכּ לֹא  ִאם  י  ְלִחִכּ
ִלְבֵני  ְיהָֹוה  ְזכֹר  ִשְֹמָחִתי.  רֹאׁש  ַעל  ֹם  ִלַ ְירּוָשׁ
לָ ִם, ָהֹאְמִרים ָערּו ָערּו ַעד  ֱאדֹום ֵאת יֹום ְירּוָשׁ
ם  ֶלּ ַשׁ ְיּ ֶשׁ ֵרי  דּוָדה, ַאְשׁ ׁ ֶבל ַהְשּ ָבּ ת  ַבּ ּה.  ָבּ ַהְיסֹוד 
ץ  יֹּאֵחז ְוִנֵפּ ֵרי ֶשׁ ָגַמְלְתּ ָלנּו. ַאְשׁ מּוֵלְך ֶשׁ ָלְך ֶאת ְגּ

ַלע. ֶאת עָֹלַלִיְך ֶאל ַהָסּ

בשבת אומרים

ְיהָֹוה  ׁשּוב  ְבּ ֲעלֹות.  ַהַמּ יר  ִשׁ
ָהִיינּו  ִצּיֹון  יַבת  ִשׁ ֶאת 
ינּו  ֵלא ְשֹחֹוק ִפּ ֹחְלִמים. ָאז ִיָמּ ְכּ
ה. ָאז יֹאְמרּו ַבּגֹוִים  ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָנּ
ה.  יל ְיהָֹוה ַלֲעשֹֹות ִעם ֵאֶלּ ִהְגִדּ
נּו.  ִעָמּ ַלֲעשֹֹות  ְיהָֹוה  יל  ִהְגִדּ
ָהִיינּו ְשֵֹמִחים. ׁשּוָבה ְיהָֹוה ֶאת 
ֶגב.  ֶנּ ַבּ ֲאִפיִקים  ַכּ ִביֵתנּו  ְשׁ
ה ִיְקצֹרּו.  ִרָנּ ִדְמָעה ְבּ ַהזְֹּרִעים ְבּ
ְך  ֶמֶשׁ נֵֹשֹא  ּוָבכֹה  ֵיֵלְך  ָהלֹוְך 
נֵֹשֹא  ה.  ְבִרָנּ ָיבֹא  א  בֹּ ַהָזַּרע. 

ָתיו. ֲאֻלֹמּ
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ִהְנַחְלָתּ ַלֲאבֹוֵתינּו ֶאֶרץ ֶחְמָדה טֹוָבה  ָך ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו. ַעל ֶשׁ ְלּ נֹוֶדה 
הֹוֵצאָתנּו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים. ּוְפִדיָתנּו  ּוְרָחָבה. ְוַעל ֶשׁ

נּו.  ְדָתּ ַמּ ִלּ ְבָשֵֹרנּו. ְוַעל ּתֹוָרְתָך ֶשׁ ָחַתְמָתּ ִבּ ִריְתָך ֶשׁ ית ֲעָבִדים. ְוַעל ְבּ ִמֵבּ

ֲאִכיַלת  ְוַעל  נּו.  חֹוַנְנָתּ ֶשׁ ָוֶחֶסד  ֵחן  ים  ַחִיּ ְוַעל  נּו.  הֹוַדְעָתּ ֶשׁ יָך  ֻחֶקּ ְוַעל 

ָעה: ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ָשׁ ִמיד. ְבּ ה ָזן ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו ָתּ ַאָתּ ָמזֹון ָשׁ

)בחנוכה ופורים אומרים כאן ועל הניסים, ואם שכח אזי כשיגיע אצל הרחמן יאמר:

ָיִמים  ָעָשֹה ִנִסים ַלֲאבֹוֵתינּו, ַבּ מֹו ֶשׁ ָהַרֲחָמן, הּוא ַיֲעֶשֹה ָלנּו ִנִסים ְוִנְפָלאֹות, ְכּ
ְזַמן ַהֶזה: בימי וכו':( ָהֵהם ִבּ

בחנוכה ובפורים אומרים זה:

ְוַעל  ׁשּועֹות  ַהְתּ ְוַעל  בּורֹות  ַהְגּ ְוַעל  ְרָקן  ַהֻפּ ְוַעל  ים  ִסּ ַהִנּ ַעל 
ָעִשֹיָת ַלֲאבֹוֵתינּו  ְלָחמֹות. ֶשׁ ָחמֹות ְוַעל ַהִמּ ְפָלאֹות ְוַעל ַהֶנּ ַהִנּ

ְזַּמן ַהֶזּה: ִמים ָהֵהם ַבּ ָיּ ַבּ

דֹול  ָגּ ֵהן  כֹּ יֹוָחָנן  ן  ֶבּ ְתָיהּו  ַמִתּ יֵמי  ִבּ לחנוכה: 

ָעה  ָעְמָדה ַמְלכּות ָיָון ָהְרָשׁ ֶשׁ מֹוַנִאי ּוָבָניו. ְכּ ַחְשׁ

יָחם ּתֹוָרֶתָך ּוְלַהֲעִביָרם  ִכּ ָך ִיְשָֹרֵאל. ְלַהְשׁ ַעל ַעְמּ

ָעַמְדָתּ  ים.  ָהַרִבּ ַרֲחֶמיָך  ְבּ ה  ְוַאָתּ ְרצֹוֶנָך.  י  ֵמֻחֵקּ

ֶאת  ְנָתּ  ַדּ ִריָבם.  ֶאת  ַרְבָתּ  ָצָרָתם.  ֵעת  ְבּ ָלֶהם 

ַיד  ְבּ ִגּבֹוִרים  ָמַסְרָתּ  ִנְקָמָתם.  ֶאת  ָנַקְמָתּ  יָנם.  ִדּ

ַיד  ְבּ ּוְטֵמִאים  ים.  ְמַעִטּ ַיד  ְבּ ים  ְוַרִבּ ים.  ִשׁ ַחָלּ

ַיד  ְבּ ְוֵזִדים  יִקים.  ַצִדּ ַיד  ְבּ ִעים  ּוְרָשׁ ְטהֹוִרים. 

ְוָקדֹוׁש  דֹול  ָגּ ם  ֵשׁ ָעִשֹיָת  ּוְלָך  תֹוָרֶתָך.  עֹוְסֵקי 

ׁשּוָעה ְגדֹוָלה  ָך ִיְשָֹרֵאל ָעִשֹיָת ְתּ עֹוָלֶמָך. ּוְלַעְמּ ְבּ

ִלְדִביר  ָבֶניָך  אּו  ָבּ ן  ֵכּ ְוַאַחר  ַהֶזּה.  ַהּיֹום  ְכּ ּוֻפְרָקן 

ָך.  ֶשׁ ִמְקָדּ ֶאת  ְוִטֲהרּו  ֵהיָכֶלָך.  ֶאת  ּוִפּנּו  יֶתָך.  ֵבּ

מֹוַנת  ְוָקְבעּו ְשׁ ָך.  ָקְדֶשׁ ַחְצרֹות  ְבּ ְוִהְדִליקּו ֵנרֹות 

דֹול: ְמָך ַהָגּ ל ְלִשׁ ה ֵאּלּו. ְלהֹודֹות ּוְלַהֵלּ ְיֵמי ֲחֻנָכּ

ר  ַכי ְוֶאְסֵתּ יֵמי ָמְרְדּ לפורים: ִבּ

ָעַמד  ֶשׁ ְכּ יָרה.  ַהִבּ ן  ׁשּוַשׁ ְבּ

ׁש  ֵקּ ִבּ ע.  ָהָרָשׁ ָהָמן  ֲעֵליֶהם 

ד  ּוְלַאֵבּ ַלֲהרֹג  ִמיד  ְלַהְשׁ

ַער  ִמַנּ ַהְיּהּוִדים.  ל  ָכּ ֶאת 

יֹום  ְבּ ים.  ְוָנִשׁ ַטף  ָזֵקן.  ְוַעד 

ָעָשֹר  ה  לָֹשׁ ְשׁ ִבּ ֶאָחד. 

הּוא  ָעָשֹר  ֵנים  ְשׁ ְלֹחֶדׁש 

ָלבֹוז.  ָלָלם  ּוְשׁ ֲאָדר  ֹחֶדׁש 

ים  ָהַרִבּ ַרֲחֶמיָך  ְבּ ה  ְוַאָתּ

ֵהַפְרָתּ ֶאת ֲעָצתֹו. ְוִקְלַקְלָתּ 

בֹוָת ּלֹו  ְבּתֹו. ַוֲהֵשׁ ֶאת ַמֲחַשׁ

אֹותֹו  ְוָתלּו  רֹאׁשֹו.  ְבּ מּולֹו  ְגּ

ָניו ַעל ָהֵעץ: ְוֶאת ָבּ

סדר ברכת המזון
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ל ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ֲאַנְחנּו מֹוִדים ָלְך ּוְמָבְרִכים אֹוָתְך.  ְוַעל ַהֹכּ
תּוב.  ָכּ ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד. ַכּ ִפי ָכל ַחי ָתּ ְמָך ְבּ ַרְך ִשׁ ִיְתָבּ
ָבה  ְוָאַכְלָתּ ְוָשָֹבְעָתּ ּוֵבַרְכָתּ ֶאת ְיֹהָוה ֱאלֶֹהיָך ַעל ָהָאֶרץ ַהטֹּ

זֹון. ה ְיֹהָוה. ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהָמּ רּוְך ַאָתּ ר ָנַתן ָלְך. ָבּ ֲאֶשׁ

ַלִים ִעיֶרָך. ְוַעל  ָך. ְוַעל ְירּוָשׁ ַרֶחם ָנא ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ַעל ִיְשָֹרֵאל ַעֶמּ
ִית  יֶחָך. ְוַעל ַהַבּ ִוד ְמִשׁ ית ָדּ בֹוֶדָך. ְוַעל ַמְלכּות ֵבּ ן ְכּ ַכּ ִצּיֹון ִמְשׁ

זּוֵננּו  ְרֵענּו  ָאִבינּו.  ֱאלֵֹהינּו.  ָעָליו.  ְמָך  ִשׁ ְקָרא  ִנּ ֶשׁ דֹוׁש  ְוַהָקּ דֹול  ַהָגּ

ל  ִמָכּ ְמֵהָרה  ֱאלֵֹהינּו  ְיהָֹוה  ָלנּו  ְוַהְרַוח  ְוַהְרִויֵחנּו.  ֵלנּו  ְוַכְלְכּ ְרְנֵסנּו  ַפּ

ָשֹר ָוָדם  ַנת ָבּ ְצִריֵכנּו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו לֹא ִליֵדי ַמְתּ ָצרֹוֵתינּו. ְוָנא ַאל ַתּ

ה  דֹוָשׁ ַהְקּ תּוָחה.  ַהְפּ ֵלָאה.  ַהְמּ ְלָיְדָך  ִאם  י  ִכּ ַהְלָוָאָתם.  ִליֵדי  ְולֹא 

ֵלם ְלעֹוָלם ָוֶעד: א ֵנבֹוׁש ְולֹא ִנָכּ לֹּ ְוָהְרָחָבה. ֶשׁ

ִביִעי  ׁ ַהְשּ יֹום  ּוְבִמְצַות  ִמְצֹוֶתיָך  ְבּ ֱאלֵֹהינּו  ְיהָֹוה  ְוַהֲחִליֵצנּו  ְרֵצה  אומרים:  בשבת 

ּבֹו  ת  ָבּ ִלְשׁ ְלָפֶניָך  הּוא  ְוָקדֹוׁש  דֹול  ָגּ ֶזה  יֹום  י  ִכּ ַהֶזּה  דֹוׁש  ְוַהָקּ דֹול  ַהָגּ ת  ָבּ ׁ ַהַשּ

ֵהא  לֹא ְתּ ִמְצַות ְרצֹוֶנָך ּוִבְרצֹוְנָך ָהִניַח ָלנּו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶשׁ ַאֲהָבה ְכּ ְוָלנּוַח ּבֹו ְבּ

ִעיֶרָך  ִצּיֹון  ֶנָחַמת  ְבּ ֱאלֵֹהינּו  ְיהָֹוה  ְוַהְרֵאנּו  ְמנּוָחֵתנּו  יֹום  ְבּ ַוֲאָנָחה  ְוָיגֹון  ָצָרה 

ָחמֹות: ַעל ַהְיׁשּועֹות ּוַבַעל ַהֶנּ ה הּוא ַבּ י ַאָתּ ָך ִכּ ַלִים ִעיר ָקְדֶשׁ ּוְבִבְנַין ְירּוָשׁ

בראש חדש וביום טוב ובחול המועד אומרים:

ִזְכרֹוֵננּו  ְוִיָזֵּכר  ֵקד  ְוִיָפּ ַמע  ׁ ְוִיָשּ ְוֵיָרֶצה  ְוֵיָרֶאה  יַע  ְוַיִגּ ְוָיבֹוא  ַיֲעֶלה  ֲאבֹוֵתינּו  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו 

ָך ְוִזְכרֹון  ַלִים ִעיר ָקְדֶשׁ ִוד ַעְבֶדָך ְוִזְכרֹון ְירּוָשׁ ן ָדּ יַח ֶבּ ּוִפְקדֹוֵננּו ְוִזְּכרֹון ֲאבֹוֵתינּו ְוִזְּכרֹון ָמִשׁ

יֹום: לֹום ְבּ ים ּוְלָשׁ ית ִיְשָֹרֵאל ְלָפֶניָך ִלְפֵליָטה ְלטֹוָבה ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ְלַחִיּ ָך ֵבּ ל ַעְמּ ָכּ

ְיׁשּוָעה  ּוִבְדַבר  ים.  ְלַחִיּ בֹו  יֵענּו  ְוהֹוִשׁ ִלְבָרָכה  בֹו  ּוָפְקֵדנּו  ְלטֹוָבה  ּבֹו  ֱאלֵֹהינּו  ְיהָֹוה  ָזְכֵרנּו   

ה: י ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאָתּ י ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו ִכּ יֵענּו ִכּ נּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוִשׁ ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחֵנּ
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כקק

רּוְך  ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ָבּ ֶדׁש ִבּ ַלִים ִעיר ַהקֹּ ּוְבֵנה ְירּוָשׁ
ָלִים: ָאֵמן: ה ְיֹהָוה. ּבֹוֵנה ְבַרֲחָמיו ְירּוָשׁ ַאָתּ

נּו.  ַמְלֵכּ ָאִבינּו.  ָהֵאל.  ָהעֹוָלם.  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיהָֹוה  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ
נּו ְקדֹוׁש ַיֲעקֹב. רֹוֵענּו  יֵרנּו. ּבֹוְרֵאנּו. ּגֹוֲאֵלנּו. יֹוְצֵרנּו. ְקדֹוֵשׁ ַאִדּ

הּוא  ָויֹום  יֹום  ָכל  ְבּ ֶשׁ ל.  ַלכֹּ ִטיב  ְוַהֵמּ ַהּטֹוב  ֶלְך  ַהֶמּ ִיְשָֹרֵאל.  רֹוֵעה 

הּוא  גֹוְמֵלנּו  הּוא  ְגָמָלנּו  הּוא  ָלנּו.  ֵייִטיב  הּוא  ֵמִטיב  הּוא  ֵהִטיב 

ָרָכה  ָלה ְוַהְצָלָחה. ְבּ ִיְגְמֵלנּו ָלַעד ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ּוְלֶרַוח. ַהָצּ

לֹום ְוָכל טֹוב.  ים ְוָשׁ ָלה. ְוַרֲחִמים ְוַחִיּ ְרָנָסה ְוַכְלָכּ ִויׁשּוָעה. ֶנָחָמה. ַפּ

ֵרנּו. אמן: ל טּוב ְלעֹוָלם ַאל ְיַחְסּ ּוִמָכּ

ַמִים  ׁ ָשּ ַרְך ַבּ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְמלְֹך ָעֵלינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ָהַרֲחָמן הּוא ִיְתָבּ
נּו  ָבּ ַאר  ְוִיְתָפּ ּדֹוִרים.  ְלדֹור  ח  ַבּ ַתּ ִיְשׁ ָהַרֲחָמן הּוא  ּוָבָאֶרץ: 

ָהַרֲחָמן  עֹוָלִמים:  ּוְלעֹוְלֵמי  ָלַעד  נּו  ָבּ ר  ְוִיְתַהַדּ ְנָצִחים.  ּוְלֵנַצח  ָלַעד 

אֵרנּו ַצָוּ ֵמַעל  ֻעֵלנּו  ר  בֹּ ִיְשׁ הּוא  ָהַרֲחָמן  ָכבֹוד:  ְבּ ְיַפְרְנֵסנּו   הּוא 

ָרָכה  ְבּ ָלנּו  ַלח  ִיְשׁ הּוא  ָהַרֲחָמן  ְלַאְרֵצנּו:  קֹוְמִמּיּות  יֹוִליֵכנּו  ְוהּוא 

ַלח  ָאַכְלנּו ָעָליו: ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשׁ ְלָחן ֶזה ֶשׁ ִית ַהֶזּה ְוַעל ֻשׁ ַבּ ה ַבּ ְמֻרָבּ

טֹובֹות  שֹֹורֹות  ְבּ ָלנּו  ר  ִויַבֶשּ ַלּטֹוב  ָזכּור  ִביא  ַהָנּ ֵאִלָיּהּו  ֶאת  ָלנּו 

ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות:

י  )ִאִמּ ְוֶאת  ַהֶזּה  ִית  ַהַבּ ַעל  ַבּ מֹוִרי(  )ָאִבי  ֶאת  ְיָבֵרְך  הּוא  ָהַרֲחָמן 
יָתם ְוֶאת ַזְרָעם  ִית ַהֶזּה. אֹוָתם ְוֶאת ֵבּ ֲעַלת ַהַבּ מֹוָרִתי( ַבּ

ר ָלֶהם. )ואם סמוך על שלחן עצמו יאמר: ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך  ל ֲאֶשׁ ְוֶאת ָכּ

ר  ל ֲאֶשׁ ר ִלי(, אֹוָתנּו ְוֶאת ָכּ ל ֲאֶשׁ י ְוֶאת ַזְרִעי ְוֶאת ָכּ ִתּ אֹוִתי ְוֶאת ִאְשׁ

ל.  ל. כֹּ ל. ִמכֹּ כֹּ ְרכּו ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב, ַבּ ְתָבּ ִנּ מֹו ֶשׁ ָלנּו. ְכּ

ֵלָמה. ְונֹאַמר ָאֵמן: ְבָרָכה ְשׁ נּו ַיַחד ִבּ ָלּ ן ְיָבֵרְך אֹוָתנּו ֻכּ ֵכּ
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ֵהא  ְתּ ֶשׁ ְזכּות  ְוָעֵלינּו  ֲעֵליֶהם  דּו  ְיַלְמּ רֹום  ָמּ ַבּ
ֵמֵאת  ְבָרָכה  א  ְוִנָשּ לֹום.  ָשׁ ֶמֶרת  ְלִמְשׁ

ֵענּו. ְוִנְמָצא ֵחן ְוֵשֶֹכל טֹוב  ְיֹהָוה. ּוְצָדָקה ֵמֱאלֵֹהי ִיְשׁ

ֵעיֵני ֱאלִֹהים ְוָאָדם: ְבּ

י ָהעֹוָלִמים:  ת ּוְמנּוָחה ְלַחֵיּ ָבּ ּלֹו ַשׁ ֻכּ לשבת: ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו יֹום ֶשׁ

ׁש ָעֵלינּו ֶאת ַהֹחֶדׁש ַהֶזּה ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה: לראש חדש: ָהַרֲחָמן הּוא ְיַחֵדּ

ּלֹו טֹוב: ֻכּ ליום טוב: ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו יֹום ֶשׁ

ָנה ַהזֹּאת ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה: ׁ ׁש ָעֵלינּו ֶאת ַהָשּ לראש השנה: ָהַרֲחָמן הּוא ְיַחֵדּ

ִוד ַהּנֹוֶפֶלת: ת ָדּ לסוכות: ָהַרֲחָמן הּוא ָיִקים ָלנּו ֶאת ֻסַכּ

א: י ָהעֹוָלם ַהָבּ יַח ּוְלַחֵיּ נּו ִלימֹות ַהָמִשׁ ָהַרֲחָמן הּוא ְיַזֵכּ

יל )ביום שיש בו מוסף אומר: ִמְגּדֹול( ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו ְועֶֹשֹה ֶחֶסד  בחול: ַמְגִדּ

יחֹו ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם: ִלְמִשׁ

ל  ָכּ ְוַעל  ָעֵלינּו  לֹום  ָשׁ ַיֲעֶשֹה  הּוא  ְמרֹוָמיו  ִבּ לֹום  ָשׁ עֶֹשֹה 
ִיְשָֹרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן:

ָרׁשּו  ִפיִרים  ְכּ ִליֵרָאיו:  ַמְחסֹור  ֵאין  י  ִכּ יו  ְקדֹוָשׁ ְיהָֹוה  ֶאת  ְיראּו 
י  י ְיהָֹוה לֹא ַיְחְסרּו ָכל טֹוב: הֹודּו ַליהָֹוה ִכּ ְוָרֵעבּו ְודֹוְרֵשׁ

ָרצֹון:  ַחי  ְלָכל  יַע  ּוַמְשִֹבּ ָיֶדָך  ֶאת  ּפֹוֵתַח  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  י  ִכּ טֹוב 

יהָֹוה ְוָהָיה ְיהָֹוה ִמְבַטחֹו: ַנַער ָהִייִתי  ר ִיְבַטח ַבּ ֶבר ֲאֶשׁ רּוְך ַהֶגּ ָבּ

עֹז  ְיהָֹוה  ָלֶחם:  ׁש  ְמַבֶקּ ְוַזְרעֹו  ֶנֱעָזב  יק  ַצִדּ ָרִאיִתי  ְולֹא  י  ָזַקְנִתּ ַגם 

לֹום: ׁ ן ְיהָֹוה ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבָשּ ְלַעּמֹו ִיֵתּ
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ל ְונֹוֶדה ְלָך ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל: ה ְיהָוה טֹוב ּוֵמִטיב ַלֹכּ י ַאָתּ ִכּ

ה ְיהָוה ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל רּוְך ַאָתּ ָבּ

ָרִציָת  ֶשׁ ּוְרָחָבה  טֹוָבה  ה  ֶחְמָדּ ֶאֶרץ  ְוַעל  ֶדה  ׂ ַהָשּ נּוַבת  ְתּ ְוַעל 

ּבֹוַע ִמּטּוָבּה, ַרֵחם )ָנא(  ְרָיּה ְוִלְשׂ ְוִהְנַחְלָתּ ַלֲאבֹוֵתינּו ֶלֱאכֹל ִמִפּ

ִצּיֹון  ְוַעל  ִעיֶרָך  ַלִים  ְירּוָשׁ ְוַעל  ָך  ַעֶמּ ָרֵאל  ִיְשׂ ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ַעל 

ִעיר  ַלִים  ְירּוָשׁ ּוְבֵנה  ֵהיָכֶלָך,  ְוַעל  ֶחָך  ִמְזְבּ ְוַעל  בֹוֶדָך  ְכּ ן  ַכּ ִמְשׁ

ִבְנָיָנּה ְונֹאַכל  ֵחנּו ְבּ ְמּ ָיֵמינּו ְוַהֲעֵלנּו ְלתֹוָכּה ְוַשׂ ְמֵהָרה ְבּ ֶדׁש ִבּ ַהקֹּ

ה ּוְבָטֳהָרה: ׁ ְקֻדָשּ ע ִמּטּוָבּה ּוְנָבֶרְכָך ָעֶליָה ִבּ ַבּ ּה ְוִנְשׂ ְרָיּ ִמִפּ

ת ַהֶזּה: ָבּ ׁ יֹום ַהַשּ בשבת: ּוְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ְבּ

יֹום רֹאׁש ַהֹחֶדׁש ַהֶזּה: בר"ח: ְוָזְכֵרנּו ְלטֹוָבה ְבּ

רֹון ַהֶזּה: יֹום ַהִזָּכּ בר"ה: ְוָזְכֵרנּו ְלטֹוָבה ְבּ

יֹום ַחג )פלוני( ַהֶזּה: ְמֵחנּו ְבּ ביו"ט: ְוַשׂ

ה ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַעל: רּוְך ַאָתּ ָבּ

 אם אכל מזונות יאמר:

ָלה ְלָכּ ְחָיה ְוַעל ַהַכּ ַהִמּ
 אם שתה יין יאמר:

ֶפן ִרי ַהֶגּ ֶפן ְוַעל ְפּ ַהֶגּ
 אם אכל פירות מז' מינים יאמר:

ִרי ָהֵעץ ָהֵעץ ְוַעל ְפּ

על מיני מזונות:

ָלה: ְלָכּ ְחָיה ְוַעל ַהַכּ ַהִמּ
על יין:

ֶפן: ִרי ַהֶגּ ְפּ
על פירות מז' מינים:

רֹות: ַהֵפּ

ָלה: ְלָכּ ְחָיה ְוַעל ַהַכּ ֶפן: )בא"י ְוַעל ַהִמּ ִרי ַהֶגּ ְפּ
ִרי ַגְפָנּה(: ְפּ

רֹות: )בא"י ְוַעל  ַהֵפּ
רֹוֶתיָה(: ֵפּ
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ֲאבֹוֵתינּו  ֵואלֵהי  ֱאלֵהינּו  ְיהָֹוה  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 
ְוַתְדִריֵכנּו  לֹום  ְלׁשָ ְוַתְצִעיֵדנּו  לֹום  ְלׁשָ ּתֹוִליֵכנּו  ׁשֶ

לֹום.  ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לֹום. ְוַתּגִ ְלׁשָ

ף  יֵלנּו ִמּכַ לֹום( ְוַתּצִ )ואם חוזר באותו היום יאמר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ

ל ִמיֵני  ֶרְך, ּוִמּכָ ּדֶ ל אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ּכָ

ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ ָלעֹוָלם  ּוָבאֹות  ׁשֹות  ְתַרּגְ ַהּמִ ֻפְרָעִנּיֹות 

ֵננּו ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים  ה ָיֵדינּו. ְוִתּתְ ָכל ַמֲעׂשֵ ְוַהְצָלָחה ּבְ

ַמע  ֵעיֶניָך ּוְבֵעיֵני ָכל רֵאינּו. ְוִתְגְמֵלנּו ֲחָסִדים טֹוִבים ְוִתׁשְ ּבְ

ה: ה ְוַתֲחנּון ָאּתָ ִפּלָ י ֵאל ׁשֵמַע ּתְ ֲחנּוֵנינּו. ּכִ קֹול ּתַ

ִפָלה: ה ְיהָֹוה, ׁשֹוֵמַע ּתְ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ואומר ג"פ: 

ַוּיֹאֶמר  ֱאלִהים:  ַמְלֲאֵכי  בֹו  עּו  ְפּגְ ַוּיִ ְלַדְרּכֹו  ָהַלְך  ְוַיֲעקֹב 

קֹום  ם ַהּמָ ְקָרא ׁשֵ ר ָרָאם ַמֲחֵנה ֱאלִהים ֶזה ַוּיִ ֲאׁשֶ ַיֲעקֹב ּכַ

ַההּוא ַמֲחָנִים:
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א

מחזור טומחזור ידמחזור יגמשנהפרקמסכת
ב סיון תש"צג אלול תשפ"דג טבת תשע"טב-גט
ג סיון תש"צד אלול תשפ"דד טבת תשע"טד-הט
ד סיון תש"צה אלול תשפ"דה טבת תשע"טו-זט
ה סיון תש"צו אלול תשפ"דו טבת תשע"טח-טט
ו סיון תש"צז אלול תשפ"דז טבת תשע"טי-יאט

ז סיון תש"צח אלול תשפ"דח טבת תשע"טיב-אט-י
ח סיון תש"צט אלול תשפ"דט טבת תשע"טב-גי
ט סיון תש"צי אלול תשפ"די טבת תשע"טד-הי
י סיון תש"ציא אלול תשפ"דיא טבת תשע"טו-זי
יא סיון תש"ציב אלול תשפ"דיב טבת תשע"טח-טי

יב סיון תש"ציג אלול תשפ"דיג טבת תשע"טי-אי-א
יג סיון תש"ציד אלול תשפ"דיד טבת תשע"טב-גא
יד סיון תש"צטו אלול תשפ"דטו טבת תשע"טד-הא
טו סיון תש"צטז אלול תשפ"דטז טבת תשע"טו-זא

טז סיון תש"ציז אלול תשפ"דיז טבת תשע"טח-אא-ב
יז סיון תש"ציח אלול תשפ"דיח טבת תשע"טב-גב
יח סיון תש"ציט אלול תשפ"דיט טבת תשע"טד-הב
יט סיון תש"צכ אלול תשפ"דכ טבת תשע"טו-זב
כ סיון תש"צכא אלול תשפ"דכא טבת תשע"טח-טב
כא סיון תש"צכב אלול תשפ"דכב טבת תשע"טי-יאב
כב סיון תש"צכג אלול תשפ"דכג טבת תשע"טא-בג
כג סיון תש"צכד אלול תשפ"דכד טבת תשע"טג-דג
כד סיון תש"צכה אלול תשפ"דכה טבת תשע"טה-וג
כה סיון תש"צכו אלול תשפ"דכו טבת תשע"טז-חג
כו סיון תש"צכז אלול תשפ"דכז טבת תשע"טט-יג
כז סיון תש"צכח אלול תשפ"דכח טבת תשע"טיא-יבג
כח סיון תש"צכט אלול תשפ"דכט טבת תשע"טא-בד
כט סיון תש"צא תשרי תשפ"הא שבט תשע"טג-דד
ל סיון תש"צב תשרי תשפ"הב שבט תשע"טה-וד
א תמוז תש"צג תשרי תשפ"הג שבט תשע"טז-חד
ב תמוז תש"צד תשרי תשפ"הד שבט תשע"טט-יד
ג תמוז תש"צה תשרי תשפ"הה שבט תשע"טיא-יבד

מא ט-י
בבא ק

מציעא א-ד
בבא 

הסכמות מופיעות במסכת ברכות



ב

לפני הלימוד:

של  עשה  מצות  לקיים  זו(  )משנה  אלו  משניות  לומד  הריני 
לעילוי  זה  לימוד  שיהא  רצון  ויהי  תורה  תלמוד 

נשמת פב"פ.

אחר הלימוד:

הובא בספר זכרון יהודה בקבלה מהגאון מו"ה דוד דייטש זצ"ל

יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שתהא לימוד משניות שלמדתי 
משנה  כי  לנשמתו / לנשמתה  זכות  )פב"פ(  נשמת  בשביל 

רמים  לתענוגים  ותזכה  מעלה  מעלה  שתעלה  נשמה  אותיות 

ולהנות מזיו השכינה ושתהא צרורה בצרור החיים עם נשמת 

עם  המתים  בתחיית  ולהחיותה  עדן  שבגן  וצדקניות  צדיקים 

אמן. ברחמים  ישראל  מתי  שאר  כל 

תפילה קצרה:

 בספר צבי לצדיק )מהגה"ק יהושע צבי מיכל שפירא זצ"ל מירושלים עיה"ק(
כתב )בסוף מכתב ד'( שיש אומרים אחר הלימוד רק נוסח קצר זה:

פלוני' בן  פלוני  נשמת  על  ירחם  'המרחם 

 וכתב שיש יותר תועלת באמירה קצר, דדבר קצר קל יותר לומר בכוונת הלב,
ובנוסח הזה יש בו ג"כ שמות הקודש.



ג

לימוד המשניות מסוגל לבטל היצר הרע )מדבר קדמות לחיד"א( 6

המהרהר במשנה בשעת אכילתו נחשבת כקרבנות וזבחים )מגיד מישרים( 6

מי שפגם בנשמה יכול לתקנו ע"י לימוד משניות )ראשית חכמה( 6

לימוד משניות סגולה לאריכות ימים והוא תיקון גדול )תקנת השבין( 6

קבלה בידי שמי שבקי במשניות אינו רואה פני גיהנום )ר' שעפטיל( 6

אין ישראל נגאלין אלא בזכות משניות )ויקרא רבה ז' ג'( 6

בלא משניות אי אפשר להיות בקי בתורה )תורת חמ"ד( 6

על לימוד משניות הוא מאמר תנא דבי אליהו כל השונה הלכות  6

בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא )משנת חכמים המעלה הי"ג(

בשעת 6 מלאכים  עליו  שומרים  משניות  הרהור  מתוך   הנרדם 

שנתו )מגיד מישרים(

סגולת המשניות להרוג היצר הרע ולהכניעו )אמרי פנחס( 6

לימוד המשניות מציל ומגין על כל בני ביתו )אור לישרים( 6

אשר בן יעקב מציל מגיהנום את מי שלומד משניות )מדרש תלפיות( 6

סגולה לפרנסה ללמוד משניות, שמשנ"ה בגימטריא פרנס"ה )אמרי פנחס( 6



עצי קמא הגוזל  בבא ט פרק צ 

צמר, כּ לים, ושׂ אן צים, הגּ וֹ זל
הגּ זלה. כּ ׁש ת מׁש לּ ם בּ גדים, ושׂ אן
טעוּ נה, רחל וילדה, מבּ רת, ּפ רה גּ זל
לילד, העוֹ מדת פרה דּ מי  מׁש לּ ם וּ גזז ּה ,

א 

 עצי הגוזל  ט פרק

א  משנה

גניבה)גזילה הגזילה(וה"ה להחזיר  צרי  הגזל ביד בעי כשהיא
בשינוי  הגזילה גו שנשתנה  בי שינוי  בה נעשה לנגזל . עצמה
נקנה איל , ונעשה טלה גנב כגו שמה  שנשתנה  בי חוזר, שאינו
פי  על  וא ,הדמי אלא להחזיר חייב ואינו להגזל הגזילה

. הבעלי נתייאשו שלא

     
     

   א
      

    ב
     

            
          

          ג 

דּ קניהגּ וֹ זל .א כּ לים, לוֹ  להחזיר חיּ ב ואין  וצמר. צים דּ מי ה גּ זלה. כּ ׁש ת בּ ׁש נּ וּ י :מׁש לּ ם ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אשיא. צג:)רב  מהם (דף  ועשה אותם ושיפה משופין שאינם  עצים שגזל כגון שאיירי אומר 
לברייתו. החוזר  שינוי  הוא זה כי וכדומה , תיבה  ועשאן  נסרים  גזל  לאפוקי ובא (בוכנאבוכנא.

בה קטן קיבול כלי היא  המדוכה וכדומה . תבלינים לשחיקת  העשויים כלים הם  ומדוכה  מדוך מדוך . היינו 

שמתפרר ) עד שבמדוכה  התבלין על מכין שבו  הבוכנא הוא  והמדוך התבלין, בדב..נותנים  הוא לבד
הוא זה וגם  בד, ונעשים שמתחברים  עד  יחד נדחסו אלא ארוגים  שאינם  צמר  מסיבי העשוי 
חוטים  גזל אבל הנימים. להפריד  תו  אפשר  אי יחד  משנדחסו  כי לברייתו , חוזר  שאינו  שינוי

קונה. ואינו  לברייתו  החוזר  שינוי הוי  בגד  מהם  ועשה  פרהג .וטוון דמי  דקתני  אע "ג
שהלידה אע"ג  כי  הלידה, לפני רגע  שוה שהיתה  כמה  שישלם  הכוונה אין לילד , העומדת 
השומא חזרה  משקנאה  אלא הקניה  שעת בתר  אזלינן  לא מ"מ קנאה, שמחמתו  השינוי היא

הגזילה בסיפא)לשעת  כמו  הגזילה כשעת  תנא  לא התנא  למה  בצ"ע  הניח ותוי"ט  בתוי"ט . הובא  .(רא"ש,

 י י ח ר ו ק מ

עצי קמא הגוזל  בבא ט צאפרק

ּפ רה, גּ זל לגּ זז. העוֹ מדת רחל דּ מי
ונטנה  רחל, וילדה, אצלוֹ  ונתבּ רה
הגּ זלה. כּ ׁש ת מׁש לּ ם וּ גזזּה , אצלוֹ 
מׁש לּ מין הגּ זלנים כּ ל הכּ לל, זה

הגּ זלה: כּ ׁש ת
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        ה   

   ו 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ל גּ זז. העוֹ מדת רחל והעדף דּ מי  ְ◌ָ◌ֶֹ◌
הוּ א, ׁש לּ וֹ  והגּ זּ ה, הוּ לד י וֹ תר  ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש וה

בּ ׁש נּ וּ י: הכּ לל.דּ קננּ הוּ  לאתוֹ ייזה ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
ונשׂ ה  גל איל , ונשׂ ה טלה ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָגּ נב 

ּפ טוּ ר  ׁש הוּ א מכר וֹ , אוֹ  וּ טבחוֹ  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְׁש וֹ ר ,
ׁש כּ יון  וחמה, אר בּ ה ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִמּת ׁש ל וּ מי
הוּ א  וׁש לּ וֹ  קנאוֹ , בּ יד וֹ , ׁש נּ וּ י  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש נּ שׂ ה

מ וֹ כר : הוּ א וׁש לּ וֹ  ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵטוֹ בח

לשון ד. וכן  בשינוי, דקננהו הוא  שלו  והגיזה , הולד יותר  ששוה והעודף  הרע"ב לשון 
הלידה אין  אבל בשינוי קנאו והגיזה הולד שרק  לדייק  שכוונתם  נמוק"י  וכתב  רש "י.
רחל, ודמי  פרה דמי דקתני והא בעינה , חוזרת והיא בבהמה  כשינוי  נחשבות  והגיזה

כמה והעובר  הגיזה  דמי גם מוסיף להחזיר  שחייב עצמה ורחל לפרה  שבנוסף  שהיו ר "ל
רק  ומחזיר  עצמן ולרחל לפרה  אף  שינוי  הוי וגיזה  שלידה הרא"ש דעת  אבל אז. שוין 

רחל  ודמי פרה  דמי מתניתין  קתני דוקא ולדידיה גם ה..(תוי"ט )דמיהן, והרע "ב לרש"י 
הולד לידת  שאם דמיהם, רק  ולא  בעצמם  להחזירם וצריך  ורחל הפרה  קנה לא  זו בבבא
הצמר  וגידול הולד מילוי כשינוי  נחשב לא  ה "ה  בגופם  כשינוי  נחשבו לא הצמר  וגזיזת

הקודמת) הערה  וראה  כי (תוי"ט , וגזזה, ונטענה  וילדה נתעברה המשנה  נקט דוקא ולאו .
נסיב ילדה  רישא דנסיב איידי אלא  והצמר  העובר  קנה לבד  וטעינה  לבד  בעיבור  ה"ה

בסיפא הגמרא)נמי עפ "י ואינו ו ..(תוי"ט  וקנאה שינוי הוי  איל ונעשה  שה  גנב לרבות בא 
פטור  ומכר  טבח שאם שכתב ומה עיי "ש. ברע"ב כדאיתא הגזילה  כשעת  אלא משלם
הכפל משלם  שאינו כפל וחייב ומכר  טבח לא  שאם  ה "ה  טובח, הוא שלו כי  וה' מד '
הגזילה. כשעת הקרן שמשלם  קרן אלא לשלם  מחויב אינו  אם וכן הגזילה, כשעת  אלא

קרן) רק משלם  ובאלו  כפל חייב אופנים  באלו  ט ' למשנה הקדמה  .(עיין

 י י ח ר ו ק מ

ד



עצי קמא הגוזל  בבא ט פרק צ 

צמר, כּ לים, ושׂ אן צים, הגּ וֹ זל
הגּ זלה. כּ ׁש ת מׁש לּ ם בּ גדים, ושׂ אן
טעוּ נה, רחל וילדה, מבּ רת, ּפ רה גּ זל
לילד, העוֹ מדת פרה דּ מי  מׁש לּ ם וּ גזז ּה ,

א 

 עצי הגוזל  ט פרק

א  משנה

גניבה)גזילה הגזילה(וה"ה להחזיר  צרי  הגזל ביד בעי כשהיא
בשינוי  הגזילה גו שנשתנה  בי שינוי  בה נעשה לנגזל . עצמה
נקנה איל , ונעשה טלה גנב כגו שמה  שנשתנה  בי חוזר, שאינו
פי  על  וא ,הדמי אלא להחזיר חייב ואינו להגזל הגזילה

. הבעלי נתייאשו שלא

     
     

   א
      

    ב
     

            
          

          ג 

דּ קניהגּ וֹ זל .א כּ לים, לוֹ  להחזיר חיּ ב ואין  וצמר. צים דּ מי ה גּ זלה. כּ ׁש ת בּ ׁש נּ וּ י :מׁש לּ ם ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אשיא. צג:)רב  מהם (דף  ועשה אותם ושיפה משופין שאינם  עצים שגזל כגון שאיירי אומר 
לברייתו. החוזר  שינוי  הוא זה כי וכדומה , תיבה  ועשאן  נסרים  גזל  לאפוקי ובא (בוכנאבוכנא.

בה קטן קיבול כלי היא  המדוכה וכדומה . תבלינים לשחיקת  העשויים כלים הם  ומדוכה  מדוך מדוך . היינו 

שמתפרר ) עד שבמדוכה  התבלין על מכין שבו  הבוכנא הוא  והמדוך התבלין, בדב..נותנים  הוא לבד
הוא זה וגם  בד, ונעשים שמתחברים  עד  יחד נדחסו אלא ארוגים  שאינם  צמר  מסיבי העשוי 
חוטים  גזל אבל הנימים. להפריד  תו  אפשר  אי יחד  משנדחסו  כי לברייתו , חוזר  שאינו  שינוי

קונה. ואינו  לברייתו  החוזר  שינוי הוי  בגד  מהם  ועשה  פרהג .וטוון דמי  דקתני  אע "ג
שהלידה אע"ג  כי  הלידה, לפני רגע  שוה שהיתה  כמה  שישלם  הכוונה אין לילד , העומדת 
השומא חזרה  משקנאה  אלא הקניה  שעת בתר  אזלינן  לא מ"מ קנאה, שמחמתו  השינוי היא

הגזילה בסיפא)לשעת  כמו  הגזילה כשעת  תנא  לא התנא  למה  בצ"ע  הניח ותוי"ט  בתוי"ט . הובא  .(רא"ש,
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עצי קמא הגוזל  בבא ט צאפרק

ּפ רה, גּ זל לגּ זז. העוֹ מדת רחל דּ מי
ונטנה  רחל, וילדה, אצלוֹ  ונתבּ רה
הגּ זלה. כּ ׁש ת מׁש לּ ם וּ גזזּה , אצלוֹ 
מׁש לּ מין הגּ זלנים כּ ל הכּ לל, זה

הגּ זלה: כּ ׁש ת
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ל גּ זז. העוֹ מדת רחל והעדף דּ מי  ְ◌ָ◌ֶֹ◌
הוּ א, ׁש לּ וֹ  והגּ זּ ה, הוּ לד י וֹ תר  ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש וה

בּ ׁש נּ וּ י: הכּ לל.דּ קננּ הוּ  לאתוֹ ייזה ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
ונשׂ ה  גל איל , ונשׂ ה טלה ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָגּ נב 

ּפ טוּ ר  ׁש הוּ א מכר וֹ , אוֹ  וּ טבחוֹ  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְׁש וֹ ר ,
ׁש כּ יון  וחמה, אר בּ ה ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִמּת ׁש ל וּ מי
הוּ א  וׁש לּ וֹ  קנאוֹ , בּ יד וֹ , ׁש נּ וּ י  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש נּ שׂ ה

מ וֹ כר : הוּ א וׁש לּ וֹ  ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵטוֹ בח

לשון ד. וכן  בשינוי, דקננהו הוא  שלו  והגיזה , הולד יותר  ששוה והעודף  הרע"ב לשון 
הלידה אין  אבל בשינוי קנאו והגיזה הולד שרק  לדייק  שכוונתם  נמוק"י  וכתב  רש "י.
רחל, ודמי  פרה דמי דקתני והא בעינה , חוזרת והיא בבהמה  כשינוי  נחשבות  והגיזה

כמה והעובר  הגיזה  דמי גם מוסיף להחזיר  שחייב עצמה ורחל לפרה  שבנוסף  שהיו ר "ל
רק  ומחזיר  עצמן ולרחל לפרה  אף  שינוי  הוי וגיזה  שלידה הרא"ש דעת  אבל אז. שוין 

רחל  ודמי פרה  דמי מתניתין  קתני דוקא ולדידיה גם ה..(תוי"ט )דמיהן, והרע "ב לרש"י 
הולד לידת  שאם דמיהם, רק  ולא  בעצמם  להחזירם וצריך  ורחל הפרה  קנה לא  זו בבבא
הצמר  וגידול הולד מילוי כשינוי  נחשב לא  ה "ה  בגופם  כשינוי  נחשבו לא הצמר  וגזיזת

הקודמת) הערה  וראה  כי (תוי"ט , וגזזה, ונטענה  וילדה נתעברה המשנה  נקט דוקא ולאו .
נסיב ילדה  רישא דנסיב איידי אלא  והצמר  העובר  קנה לבד  וטעינה  לבד  בעיבור  ה"ה

בסיפא הגמרא)נמי עפ "י ואינו ו ..(תוי"ט  וקנאה שינוי הוי  איל ונעשה  שה  גנב לרבות בא 
פטור  ומכר  טבח שאם שכתב ומה עיי "ש. ברע"ב כדאיתא הגזילה  כשעת  אלא משלם
הכפל משלם  שאינו כפל וחייב ומכר  טבח לא  שאם  ה "ה  טובח, הוא שלו כי  וה' מד '
הגזילה. כשעת הקרן שמשלם  קרן אלא לשלם  מחויב אינו  אם וכן הגזילה, כשעת  אלא

קרן) רק משלם  ובאלו  כפל חייב אופנים  באלו  ט ' למשנה הקדמה  .(עיין
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עצי קמא הגוזל  בבא ט פרק צב

והזקינוּ , בדים והזקינה, בּ המה גּ זל
מאיר רבּ י הגּ זלה. כּ ׁש ת מׁש לּ ם
הרי לוֹ , אוֹ מר בּ בדים אוֹ מר,

לפני  ּונסדּ ק,ׁש ל  ּמטב גּ זל . 
מׁש לּ ם  והחמיץ, יין והרקיבוּ , ּפ רוֹ ת
ונפסל,  ּמטב הגּ זלה. כּ ׁש ת

ב

ב משנה 
נגזלת אינה קרקע

קנא ,הבעלי  מה שנתיאשו אחר הגזל מ מטלטלי הלוקח
והקרקע נגזלת. אינה קרקע אבל רשות. ושינוי ביאוש הלוקח
זה אחר זה לאל נמכרה ואפילו קיימת. בעליה ברשות   לעול

. דמי בלא לנגזל חוזרת  זו הרי בעלי ונתיאשו

שאירע וקלקול הפסד כל ,ה בעליה ברשות  תמיד שקרקע וכיו
 לפני  של הרי לה אומר והגזל נעשית   הבעלי ברשות זבה
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

לפני ב  ּׁש ל הרי  לוֹ  א וֹ מר  .בּ עבדים 
קיּ מי. דּ מריהוּ  וּ בר ׁש וּ תא דּ מ וּ  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִדּ כקרקע 

מאיר : כּ ר בּ י  ונסדּ ק.והלכה ׁש נּ וּ ימטבּ ע ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌
הוּ א: והרקיבוּ .הנּ כּ ר  כּ ׁש הרקיב וּ ּפ ר וֹ ת ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌

אבל  .[לפני  ּׁש ל הרי  לוֹ  [אוֹ מר  ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִמקצתן
הגּ זלה: כּ ׁש ת מׁש לּ ם כּ לּ ם, ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ִהרקיב וּ 

ונפסל. בּ אוֹ תּה מט בּ ע ע וֹ בר  ׁש אינוֹ  ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
אחרת: בּ מדינה הוּ א ע וֹ בר  אבל  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְמדינה,

לו ז. להעמיד חייב  ומערות שיחין  בורות בה  שחפר  כגון בידים  הגזלן הפסידה אם  אבל
דמיו . ישלם או הגזילה  בשעת שהיתה כמו בברייתאשדה  אליעזר רבי קיז:)(דעת  שקרקע (דף

נגזלת) קרקע  שאין וס "ל עליו  שחולקים כרבנן קי"ל אבל  מטלטלין, כמו  חכמים ח..נגזלת  טעם
משו  הוא  מאיר  רבי על  לקרקעות.החולקים  עבדים  הוקשו  שלא  סוברים  שהם אףם  (אבל

שס "ל אליעזר כרבי ולא נגזלת , אינה שקרקע  מודים קיז:)הם דף שהלכה(בברייתא  וטעם  נגזלת . שקרקע 

ר"מ) במקום וחכמים חכמים  במקום  ר"מ ושונה מהפך שרב משום עליו , חולקים שחכמים  אע "פ .כר"מ

 י י ח ר ו ק מ

עצי קמא הגוזל  בבא ט צג פרק

ליו  ובר חמץ ונטמאת, ּת רוּ מה
אוֹ  ברה, בּה  ונבדה בּ המה הּפ סח,
ׁש היתה  אוֹ  הּמ זבּ ח, גּ בּ י מל ׁש נּ פסלה

לפני   ּׁש ל הרי  לוֹ , אוֹ מר  לּס קל , :יוֹ צאת 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

עברה. בּה  נבדה ונעבדה אוֹ  ׁש נּ ר בּ ה ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
לקר בּ ן: ּפ סוּ לה ׁש היא זרה] ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ[ל ב וֹ דה

ל ּמ זבּ ח. כּ גוֹ ן ׁש נּ פסלה נכּ ר  ׁש אינוֹ  בּ מ וּ ם ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌
ׁש בּ ין: ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְבּ דוֹ קין

בתמורהט. כדתנן לאכילה  ומותרת למזבח אסורה לע"ז מ"א )נעבדה היא(פ "ו בעדים ונרבעה .
למזבח רק  ואסורה לבעלים מותרת  אחד עד רק בליכא  אבל עא .)בסקילה , דף  זבחים .(רש"י 

נתקשו י. המפרשים אמנם רש"י. לשון והוא רע"ב, שבעין, בדוקין כגון ניכר  שאינו במום 
למזבח הבהמות כל שלאו משום לפניך שלך הרי לו שאומר  שטעם פירש  רש"י כי רש"י. בדברי
היזק . היזקו אין למזבח  עומד אין אם  הרי ניכר  שאינו מום לי מה ניכר מום  לי מה כן ואם קיימי,

ולע "ד)האג"מ ד"ה  פה סי ' ח"א  כתוספות(חו "מ סובר  שרש "י הצורם )תירץ ד"ה  צח. שמשנתנו (דף 
מקום ומכל מהמזבח, שפוסלה  כיון חייב ניכר  במום  ולכן למזבח  שהוקדשה בבהמה  איירי
ניכר שאינו מום הוי שבעין שדוקין והטעם  ניכר. שאינו כמום שחשיב כיון פטור  שבעין בדוקין
כולן  בודקין היו קיימי למזבח  הבהמות  כל  אם אבל קיימי, למזבח בהמות כל  שלאו משום  הוא 
למזבח הבהמות כל לאו במש"כ רש"י  כוונת  וזהו ניכר. מום  חשיב והיה שבעין לדוקין גם

במו  אף  הוקדשה שלא בהמה ולפ"ז היזק .קיימי. זה  אין כי פטור גמור שהמיתיא .ם מה על
בעלמא גרמא אלא  שאינו חייב  הגזלן אין סקילה  נתחייב ועי"ז כרבי (תפא"י )אדם  ומשנתנו .

לומר הגזלן יכול  ולכן לב "ד , להביאו צריך  ואין לפניו שלא  שור  של  דינו גומרין שס "ל  יעקב
ליסקל. דינו נגמר  היה  ממילא הרי לך, עשיתי מה  הנגזללנגזל  יכול לפניו  אלא גומרין  אין למ"ד  (אבל

דינו ) לגמור יכולים ב"ד היו  ולא  לאגם  מבריחו  הייתי  אני  הגמרא )לטעון עפ"י  כיון יב ..(תוי "ט מטבע,
אחרת במדינה והוציאו לך  לו לומר יכול  מדינה  באותה רק לגמרי (רש"י )שנפסל  כשנפסל  אבל .

היוצאים של  לצורה  דומה  זו צורה שאין כיון כי לפניך, שלך הרי לומר יכול ואין לשלם חייב
ניכר  היזק הוי לה שוות המטבעות  צורות כל היו וכשגזלה שם )עכשו ורש"י  צז . תרומה(דף .

שלך הרי לומר  ויכול  קנה לא ולכן השינוי בהם  ניכר לא  כלל הפסח, עליו  שעבר  וחמץ ונטמאת
לקרבן, שהוקדשה בהמה היא אם  ואף טעמא מהך  פטור עבירה בה שנעבדה  בהמה וכן לפניך .

קיימי למזבח הבהמות כל  שלאו מטעם  גם  פטור  הוקדשה לא  הצורם )ואם  תוד"ה צח. .(דף
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עצי קמא הגוזל  בבא ט פרק צב

והזקינוּ , בדים והזקינה, בּ המה גּ זל
מאיר רבּ י הגּ זלה. כּ ׁש ת מׁש לּ ם
הרי לוֹ , אוֹ מר בּ בדים אוֹ מר,

לפני  ּונסדּ ק,ׁש ל  ּמטב גּ זל . 
מׁש לּ ם  והחמיץ, יין והרקיבוּ , ּפ רוֹ ת
ונפסל,  ּמטב הגּ זלה. כּ ׁש ת

ב

ב משנה 
נגזלת אינה קרקע

קנא ,הבעלי  מה שנתיאשו אחר הגזל מ מטלטלי הלוקח
והקרקע נגזלת. אינה קרקע אבל רשות. ושינוי ביאוש הלוקח
זה אחר זה לאל נמכרה ואפילו קיימת. בעליה ברשות   לעול

. דמי בלא לנגזל חוזרת  זו הרי בעלי ונתיאשו

שאירע וקלקול הפסד כל ,ה בעליה ברשות  תמיד שקרקע וכיו
 לפני  של הרי לה אומר והגזל נעשית   הבעלי ברשות זבה
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לפני ב  ּׁש ל הרי  לוֹ  א וֹ מר  .בּ עבדים 
קיּ מי. דּ מריהוּ  וּ בר ׁש וּ תא דּ מ וּ  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִדּ כקרקע 

מאיר : כּ ר בּ י  ונסדּ ק.והלכה ׁש נּ וּ ימטבּ ע ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌
הוּ א: והרקיבוּ .הנּ כּ ר  כּ ׁש הרקיב וּ ּפ ר וֹ ת ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌

אבל  .[לפני  ּׁש ל הרי  לוֹ  [אוֹ מר  ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִמקצתן
הגּ זלה: כּ ׁש ת מׁש לּ ם כּ לּ ם, ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ִהרקיב וּ 

ונפסל. בּ אוֹ תּה מט בּ ע ע וֹ בר  ׁש אינוֹ  ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
אחרת: בּ מדינה הוּ א ע וֹ בר  אבל  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְמדינה,

לו ז. להעמיד חייב  ומערות שיחין  בורות בה  שחפר  כגון בידים  הגזלן הפסידה אם  אבל
דמיו . ישלם או הגזילה  בשעת שהיתה כמו בברייתאשדה  אליעזר רבי קיז:)(דעת  שקרקע (דף

נגזלת) קרקע  שאין וס "ל עליו  שחולקים כרבנן קי"ל אבל  מטלטלין, כמו  חכמים ח..נגזלת  טעם
משו  הוא  מאיר  רבי על  לקרקעות.החולקים  עבדים  הוקשו  שלא  סוברים  שהם אףם  (אבל

שס "ל אליעזר כרבי ולא נגזלת , אינה שקרקע  מודים קיז:)הם דף שהלכה(בברייתא  וטעם  נגזלת . שקרקע 

ר"מ) במקום וחכמים חכמים  במקום  ר"מ ושונה מהפך שרב משום עליו , חולקים שחכמים  אע "פ .כר"מ
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עצי קמא הגוזל  בבא ט צג פרק

ליו  ובר חמץ ונטמאת, ּת רוּ מה
אוֹ  ברה, בּה  ונבדה בּ המה הּפ סח,
ׁש היתה  אוֹ  הּמ זבּ ח, גּ בּ י מל ׁש נּ פסלה

לפני   ּׁש ל הרי  לוֹ , אוֹ מר  לּס קל , :יוֹ צאת 

    
     

    ט
      

    
י    
        יא    

          יב

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

עברה. בּה  נבדה ונעבדה אוֹ  ׁש נּ ר בּ ה ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
לקר בּ ן: ּפ סוּ לה ׁש היא זרה] ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ[ל ב וֹ דה

ל ּמ זבּ ח. כּ גוֹ ן ׁש נּ פסלה נכּ ר  ׁש אינוֹ  בּ מ וּ ם ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌
ׁש בּ ין: ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְבּ דוֹ קין

בתמורהט. כדתנן לאכילה  ומותרת למזבח אסורה לע"ז מ"א )נעבדה היא(פ "ו בעדים ונרבעה .
למזבח רק  ואסורה לבעלים מותרת  אחד עד רק בליכא  אבל עא .)בסקילה , דף  זבחים .(רש"י 

נתקשו י. המפרשים אמנם רש"י. לשון והוא רע"ב, שבעין, בדוקין כגון ניכר  שאינו במום 
למזבח הבהמות כל שלאו משום לפניך שלך הרי לו שאומר  שטעם פירש  רש"י כי רש"י. בדברי
היזק . היזקו אין למזבח  עומד אין אם  הרי ניכר  שאינו מום לי מה ניכר מום  לי מה כן ואם קיימי,

ולע "ד)האג"מ ד"ה  פה סי ' ח"א  כתוספות(חו "מ סובר  שרש "י הצורם )תירץ ד"ה  צח. שמשנתנו (דף 
מקום ומכל מהמזבח, שפוסלה  כיון חייב ניכר  במום  ולכן למזבח  שהוקדשה בבהמה  איירי
ניכר שאינו מום הוי שבעין שדוקין והטעם  ניכר. שאינו כמום שחשיב כיון פטור  שבעין בדוקין
כולן  בודקין היו קיימי למזבח  הבהמות  כל  אם אבל קיימי, למזבח בהמות כל  שלאו משום  הוא 
למזבח הבהמות כל לאו במש"כ רש"י  כוונת  וזהו ניכר. מום  חשיב והיה שבעין לדוקין גם

במו  אף  הוקדשה שלא בהמה ולפ"ז היזק .קיימי. זה  אין כי פטור גמור שהמיתיא .ם מה על
בעלמא גרמא אלא  שאינו חייב  הגזלן אין סקילה  נתחייב ועי"ז כרבי (תפא"י )אדם  ומשנתנו .

לומר הגזלן יכול  ולכן לב "ד , להביאו צריך  ואין לפניו שלא  שור  של  דינו גומרין שס "ל  יעקב
ליסקל. דינו נגמר  היה  ממילא הרי לך, עשיתי מה  הנגזללנגזל  יכול לפניו  אלא גומרין  אין למ"ד  (אבל

דינו ) לגמור יכולים ב"ד היו  ולא  לאגם  מבריחו  הייתי  אני  הגמרא )לטעון עפ"י  כיון יב ..(תוי "ט מטבע,
אחרת במדינה והוציאו לך  לו לומר יכול  מדינה  באותה רק לגמרי (רש"י )שנפסל  כשנפסל  אבל .

היוצאים של  לצורה  דומה  זו צורה שאין כיון כי לפניך, שלך הרי לומר יכול ואין לשלם חייב
ניכר  היזק הוי לה שוות המטבעות  צורות כל היו וכשגזלה שם )עכשו ורש"י  צז . תרומה(דף .

שלך הרי לומר  ויכול  קנה לא ולכן השינוי בהם  ניכר לא  כלל הפסח, עליו  שעבר  וחמץ ונטמאת
לקרבן, שהוקדשה בהמה היא אם  ואף טעמא מהך  פטור עבירה בה שנעבדה  בהמה וכן לפניך .

קיימי למזבח הבהמות כל  שלאו מטעם  גם  פטור  הוקדשה לא  הצורם )ואם  תוד"ה צח. .(דף
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עצי קמא הגוזל  בבא ט פרק צד

חיּ בין וקלקלוּ , לתקּ ן, לאּמ נין נתן
וּ מגדּ ל  ּת בה ׁש דּ ה, לחרׁש  נתן לׁש לּ ם.
והבּ נּ אי  לׁש לּ ם. חיּ ב וקלקל, לתקּ ן,
וׁש בּ ר  הכּ תל, את לסּת ר ליו ׁש קּ בּ ל
לׁש לּ ם. חיּ ב ׁש הזּ יק, אוֹ  האבנים את

ג 

ג משנה
כלי  בשבח קונה אומ

צח:)בסוגיי כלי.(ד בשבח קונה   אומ אי  ורבא אסי רב נחלקו
השבח  וכל  הכלי את  שהשביח השבח קונה  האומ הא כלומר
 אומ אסי  לרב שכרו . ויקבל הכלי הבית  לבעל שיחזיר  עד שלו
השבח  ע הכלי כל  אלא קונה, אינו ולרבא כלי  בשבח קונה 
 שאי כרבא הלכה  שכרו. שישל קוד א הבית בעל  של הוא

כלי  בשבח קונה  יגאומ.
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לת ּק ן.ג לאּמ נין  לשׂ וֹ ת נתן צים להם נתן ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌
קלקל וּ הוּ , הכּ לי ׁש נּ שׂ ה וּ לאחר  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְכּ לי.
צים  דּ מי ולא הכּ לי דּ מי לׁש לּ ם ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַחיּ בים

לחר ׁש .בּ לבד: ׁש אם נתן אׁש מוֹ ינן הׁש ּת א ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌

וקלקל וֹ , לתּק נוֹ , כּ די  לאּמ ן שׂ וּ י כּ לי ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָנתן
לג לּ וּ יי סיפא ותנא הכּ לי . דּ מי  לׁש לּ ם ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַחיּ ב 
שׂ וּ י: בּ כלי מירי ריׁש א תימא  דּ לא ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵריׁש א,

נׁש ים :ׁש דּ ה . למרכּ ב  השׂ וּ יה ץ  ׁש ל גלה  ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌

בקידושיןיג. זו. פלוגתא  הובאה בש"ס מקומות בשבח(מח:)בג' אשה המקדש  אומן לגבי
בב"מ במלוה. כמקדש  הוי האם  כליה, קיב .)שהשביח מ(דף אם  תלין בל  דין שכרלגבי עכב

ובסוגיין צח:)אומן, שהשביח .(דף בשבח האומן חיוב שסובריד .לגבי לרבא המשנה ביאור כן
הפוסקים . פסקו וכן כוותיה , דהלכתא ס"ל כי הרע "ב פירשה  וכן כלי, בשבח  קונה אומן אין

שהזיקןטו. או גורסין שבגמרא )יש במשנה  הוא אחראי (וכן  הוא שהבנאי וקמ "ל האבנים על  וקאי
ינזקו ושלא ישברו שלא האבנים לשמור עליו קיבל  סתמא כי זה במשניות(מאירי )על אבל  .

קבלן  שהוא שכיון המאירי וכתב אחרים, הזיק  הכותל סתירת  כדי שתוך  ור "ל  והזיק , היא הגירסא
לעולם . מועד  ואדם האומן, על  וחזרה  זו משמירה  נסתלק הבעה"ב כי ההיזק  כל על  חייב  הוא 
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אחר, מצּ ד ונפל זה מצּ ד סוֹ תר היה
חיּ ב: הּמ כּ ה, מחמת  ואם ּפ טוּ ר.

נוֹ תן יוֹ רה, והקדּ יחת וֹ  לצבּ ע, צמר  הנּ וֹ תן
הבח  אם כאוּ ר, צבעוֹ  צמרוֹ . דּ מי לוֹ 
היציאה, את לוֹ  נוֹ תן  היציאה, ל יוֹ תר

ד
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י וֹ רה.ד יוֹ רה.והקדּ יחתוֹ  ׁש רפתוֹ  ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
מ דּ אי : י וֹ תר  צמר וֹ .ׁש הר ּת יחוֹ  דּ מי  ל וֹ  נ וֹ תן  ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌

נשׂ רף  ׁש הרי כּ לל , ׁש בחא לי כּ א ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְוהכא
יתר: הבח אם למימר וליכּ א צבעוֹ לגמרי, ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌

צבע.כא וּ ר. ׁש ל בּ פסלת ׁש צּ בעוֹ  כּ ע וּ ר . כּ מוֹ  ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌
הּת ח ּת וֹ נה ל יד וֹ  לפיכ הוּ א, בּ כ וּ נה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַוּ מזּ יק

ה כּ ל : ה ּׁשבח.לדברי ה צּ מר:אם  ׁש ה ׁש בּ יח ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
היציאה. על  לצּ בּ ע יתר  ל וֹ  נוֹ תן צבע . ׁש ל  ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌

וּ מקבּ ל  ׁש לם, שׂ כר  ולא היציאה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶאת
ליּה  דּ ניתיב  אמרינן לא צמרוֹ  וּ דמי ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַצמר וֹ .
בּ צבע  דּ הא דּ צמר , ׁש בחא איהוּ  ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְדּ נקני 
דּ נקני: ׁש נּ וּ יא וליכּ א צבע  ּמ וֹ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש התנה

שהו"לטז. אמרינן לא הנפילה , גרם וזה הסתירה  מחמת הכותל שנחלש  שאע "ג וקמ "ל
הסתירה מקום ויבנה  שיחזור  עד האחר  צד ולתמוך אדעתיה  יש"ש)לאסוקי בשם  .(רע "א

הוייז. גמור  ומזיק דמי, כגופו  מכחו הבא  דבר  יהונתן)דכל ה "ר בשם אם יח..(שטמ"ק
אחר  אם  אבל צבוע, שאינו צמר  דמי אלא לו משלם  אינו  הצבע  שקלט  לפני נשרף 

דמי  לו לשלם חייב נשרף הצבע בשבחשקלט קונה אינו אומן למ "ד צבוע  צמר 
ג').(תוי"ט )הכלי משנה  לעיל והוצאתיט..(ראה דינר  שוה היה  בתחילה שהצמר  כגון

משלם  דינרים  שלשה  הצמר  שוה הצביעה אחר  אם  דינר . חצי  היו  וסממנים העצים 
דינר . רובע אלא משלם  אינו  ורובע  דינר  אלא שוה  אינו  הצביעה אחר  ואם  דינר , חצי 
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עצי קמא הגוזל  בבא ט פרק צד

חיּ בין וקלקלוּ , לתקּ ן, לאּמ נין נתן
וּ מגדּ ל  ּת בה ׁש דּ ה, לחרׁש  נתן לׁש לּ ם.
והבּ נּ אי  לׁש לּ ם. חיּ ב וקלקל, לתקּ ן,
וׁש בּ ר  הכּ תל, את לסּת ר ליו ׁש קּ בּ ל
לׁש לּ ם. חיּ ב ׁש הזּ יק, אוֹ  האבנים את

ג 

ג משנה
כלי  בשבח קונה אומ

צח:)בסוגיי כלי.(ד בשבח קונה   אומ אי  ורבא אסי רב נחלקו
השבח  וכל  הכלי את  שהשביח השבח קונה  האומ הא כלומר
 אומ אסי  לרב שכרו . ויקבל הכלי הבית  לבעל שיחזיר  עד שלו
השבח  ע הכלי כל  אלא קונה, אינו ולרבא כלי  בשבח קונה 
 שאי כרבא הלכה  שכרו. שישל קוד א הבית בעל  של הוא

כלי  בשבח קונה  יגאומ.

     
    

    
     
   יד  

      
   

            
          

         טו  

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

לת ּק ן.ג לאּמ נין  לשׂ וֹ ת נתן צים להם נתן ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌
קלקל וּ הוּ , הכּ לי ׁש נּ שׂ ה וּ לאחר  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְכּ לי.
צים  דּ מי ולא הכּ לי דּ מי לׁש לּ ם ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַחיּ בים

לחר ׁש .בּ לבד: ׁש אם נתן אׁש מוֹ ינן הׁש ּת א ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌

וקלקל וֹ , לתּק נוֹ , כּ די  לאּמ ן שׂ וּ י כּ לי ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָנתן
לג לּ וּ יי סיפא ותנא הכּ לי . דּ מי  לׁש לּ ם ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַחיּ ב 
שׂ וּ י: בּ כלי מירי ריׁש א תימא  דּ לא ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵריׁש א,

נׁש ים :ׁש דּ ה . למרכּ ב  השׂ וּ יה ץ  ׁש ל גלה  ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌

בקידושיןיג. זו. פלוגתא  הובאה בש"ס מקומות בשבח(מח:)בג' אשה המקדש  אומן לגבי
בב"מ במלוה. כמקדש  הוי האם  כליה, קיב .)שהשביח מ(דף אם  תלין בל  דין שכרלגבי עכב

ובסוגיין צח:)אומן, שהשביח .(דף בשבח האומן חיוב שסובריד .לגבי לרבא המשנה ביאור כן
הפוסקים . פסקו וכן כוותיה , דהלכתא ס"ל כי הרע "ב פירשה  וכן כלי, בשבח  קונה אומן אין

שהזיקןטו. או גורסין שבגמרא )יש במשנה  הוא אחראי (וכן  הוא שהבנאי וקמ "ל האבנים על  וקאי
ינזקו ושלא ישברו שלא האבנים לשמור עליו קיבל  סתמא כי זה במשניות(מאירי )על אבל  .

קבלן  שהוא שכיון המאירי וכתב אחרים, הזיק  הכותל סתירת  כדי שתוך  ור "ל  והזיק , היא הגירסא
לעולם . מועד  ואדם האומן, על  וחזרה  זו משמירה  נסתלק הבעה"ב כי ההיזק  כל על  חייב  הוא 
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עצי קמא הגוזל  בבא ט צה פרק

אחר, מצּ ד ונפל זה מצּ ד סוֹ תר היה
חיּ ב: הּמ כּ ה, מחמת  ואם ּפ טוּ ר.

נוֹ תן יוֹ רה, והקדּ יחת וֹ  לצבּ ע, צמר  הנּ וֹ תן
הבח  אם כאוּ ר, צבעוֹ  צמרוֹ . דּ מי לוֹ 
היציאה, את לוֹ  נוֹ תן  היציאה, ל יוֹ תר

ד

       
     

     
  טז        

 יז 
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          יט 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

י וֹ רה.ד יוֹ רה.והקדּ יחתוֹ  ׁש רפתוֹ  ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
מ דּ אי : י וֹ תר  צמר וֹ .ׁש הר ּת יחוֹ  דּ מי  ל וֹ  נ וֹ תן  ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌

נשׂ רף  ׁש הרי כּ לל , ׁש בחא לי כּ א ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְוהכא
יתר: הבח אם למימר וליכּ א צבעוֹ לגמרי, ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌

צבע.כא וּ ר. ׁש ל בּ פסלת ׁש צּ בעוֹ  כּ ע וּ ר . כּ מוֹ  ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌
הּת ח ּת וֹ נה ל יד וֹ  לפיכ הוּ א, בּ כ וּ נה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַוּ מזּ יק

ה כּ ל : ה ּׁשבח.לדברי ה צּ מר:אם  ׁש ה ׁש בּ יח ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
היציאה. על  לצּ בּ ע יתר  ל וֹ  נוֹ תן צבע . ׁש ל  ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌

וּ מקבּ ל  ׁש לם, שׂ כר  ולא היציאה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶאת
ליּה  דּ ניתיב  אמרינן לא צמרוֹ  וּ דמי ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַצמר וֹ .
בּ צבע  דּ הא דּ צמר , ׁש בחא איהוּ  ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְדּ נקני 
דּ נקני: ׁש נּ וּ יא וליכּ א צבע  ּמ וֹ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש התנה

שהו"לטז. אמרינן לא הנפילה , גרם וזה הסתירה  מחמת הכותל שנחלש  שאע "ג וקמ "ל
הסתירה מקום ויבנה  שיחזור  עד האחר  צד ולתמוך אדעתיה  יש"ש)לאסוקי בשם  .(רע "א

הוייז. גמור  ומזיק דמי, כגופו  מכחו הבא  דבר  יהונתן)דכל ה "ר בשם אם יח..(שטמ"ק
אחר  אם  אבל צבוע, שאינו צמר  דמי אלא לו משלם  אינו  הצבע  שקלט  לפני נשרף 

דמי  לו לשלם חייב נשרף הצבע בשבחשקלט קונה אינו אומן למ "ד צבוע  צמר 
ג').(תוי"ט )הכלי משנה  לעיל והוצאתיט..(ראה דינר  שוה היה  בתחילה שהצמר  כגון

משלם  דינרים  שלשה  הצמר  שוה הצביעה אחר  אם  דינר . חצי  היו  וסממנים העצים 
דינר . רובע אלא משלם  אינו  ורובע  דינר  אלא שוה  אינו  הצביעה אחר  ואם  דינר , חצי 
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ט



עצי קמא הגוזל  בבא ט פרק צו 

הבח, ל יתרה היציאה ואם
אדם, לוֹ   ּלצב הבח. את לוֹ  נוֹ תן
רבּ י  אדם, וּ צבעוֹ  ׁש חר, ׁש חר, וּ צבעוֹ 
צמרוֹ . דּ מי לוֹ  נוֹ תן אוֹ מר, מאיר
יתר  הבח אם אוֹ מר, יהוּ דה רבּ י

הי  היציאה,ל את לוֹ  נוֹ תן ציאה, 
הבח, ל יתרה היציאה ואם

הבח: את  לוֹ  נוֹ תן
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כא            
           

       כב 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וכוּ '. אדם  ל וֹ  לר בּ ילצבּ ע בּ ׁש נּ וּ י. קני ּה  ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌
אוֹ  צמר וֹ , דּ מי  אלּ א יהיב  לא ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָֹ◌ִ◌ֵמאיר 

הצּ מר : וי ּק ח מ לם שׂ כר וֹ  יּת ן רבּ י זה ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
וכוּ '. א וֹ מר דּ ׁש נּ ה יהוּ דה להאי ליּה  דּ קניס ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

נתהנּ י ולא הּת חּת וֹ נה ל ידוֹ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִלהי וֹ ת

אלּ א  נׁש קל לא נּמ י ואגרא ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִמבחא,
הבח, ל  יתרה יציאה ואם ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְיציאה.

ירצה י ּת ן  ואם ׁש הׁש בּ יח . הבח  ל וֹ  ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
ל  יוֹ תר  ׁש בח  מ לם, שׂ כר וֹ  את ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָלתת
יהוּ דה: כּ ר בּ י  והלכה שׂ כר וֹ . יּת ן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהכר ,

שידו כ. מאיר  רבי  מודה ולכן  בפסולת , להשתמש  לו היה  שלא הוא  בכוונה שמזיק  לפי 
התחתונה  אי כא..(רע "ב)על לו אמר  שכך שסבר  משום  אי טעה , אלא בכוונה  הזיק  לא

קנה לא  ומ "מ התחתונה . על  ידו  ואין בשינוי קנה ולכן  טוב , יותר  שזה שסבר  משום 
ולקחת משלם  שכרו לו  ליתן  רוצה הצמר  בעל  ואם בו לזכות התכוון שלא  כיון  לגמרי 

בידו  הרשות  לצבוע )הצמר  ד "ה  הרע"ב  בדעת היהכב..(תוי"ט  עמו שהתנה השכר  ואם
חפץ אינו  הצמר  בעל אם שהתנה . מה רק לו נותן  השבח מן  ופחות  היציאה מן פחות 
הוא שקנס  שכתבו ורע "ב רש"י  דעת משמע כן בידו. הרשות  צמרו, דמי ורוצה בצמרו

זו  בתקנה  אפשי  אי לומר  בידו הצמר  בעל  לטובת שהוא  וכיון ששינה , .(תוי"ט )להאי
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ונׁש בּ ע  פרוּ טה, ׁש וה חברוֹ  את  הגּ וֹ זל
למדי. אפלּ וּ  אחריו יוֹ ליכנּ וּ  לוֹ ,
לׁש לוּ חוֹ , ולא לבנוֹ  לא יּת ן לא

ה 

ה משנה 
שקר על ונשבע הגוזל

זה הרי שקר על  ונשבע בו וכפר לחבירו, ממו שנתחייב  מי כל
 בקרב וחייב חומש, והוספת  בו שכפר  הקר לו להחזיר חייב

גזילות.  אש הנקרא והוא 

מעצמו , שיודה עד חומש משל ממו כפירת על  הנשבע   אי
בלבד הקר משל בכפירתו עומד והוא   עדי באו  א אבל
 הקרב ע שהחומש החומש, את משל ואינו עדי פי  על 

עצמו. פי על אלא  אות מביא ואינו באי ה (רמב" לכפרה

ח) ה"א, פ"ז ואבידה .גזילה

 הראשו בתורה , פעמיי כתיב שקר על ונשבע הגוזל פרשת 
נשא  בפרשת  ונשנית  ויקרא, בפרשת ה)בסו בשביל (במדבר

שאינו לימד והתודו שכתוב האחד בה, שנתחדשו  דברי שני
ללמד והשני  בדבר, שיודה עד  עדי פי על  ואש חומש חייב

לכהני נית הגר הספרי)שגזל בש ש .(רש"י

     
    

     
     

    
        כג   כד 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ל וֹ .ה והוֹ דה:נ ׁש בּ ע ׁש קר , י וֹ ליכנּ וּ ל ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
למדי . אפלּ וּ  ד אחריו כּ ּפ רה לוֹ  דּ אין ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌

ל  נׁש בּ ע  דּ גבּ י צמוֹ . ל נּ גזל  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש יּ חזיר 

כּ תיב  ה )ׁש קר  לוֹ (ויּ קרא  הוּ א לאׁש ר  ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
לבנ וֹ .יּת ננּ וּ : לא  י ּת ן  נגזל .לא  ׁש ל  ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

לידיּה : דּ מטי  ד הׁש בה הוי ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָֹ◌ְדּ לא

ולאכג . בדרך יאנס  שמא ולשלוחו  לבנו  יתננו לא ולכן  הנגזל , לידי שיגיע  עד  כפרה  לו שאין
כפרה  לו  שלאיהיה  אף  כפרה  ליה אית  שפיר  הנגזל לידי בא בסוף אם  ולפ "ז ברע"ב , משמע וכן (רש "י,

ממש) בידו  אלאכד..נתן הנגזל , לידי  שיגיע עד  מהני לא  גזלן של  ששלוחו פשיטא הא
בסוגיין  חסדא  רב  לדעת  אמנם מהני . לא  נגזל של  שלוחו  שגם משמיענו  קד.)שהתנא אם (דף

כוותיה. והלכתא  לו, נתכפר  השליח  של  לידו  הגיע  ומכי  מהני , בעדים שליח הנגזל  עשה
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עצי קמא הגוזל  בבא ט פרק צו 

הבח, ל יתרה היציאה ואם
אדם, לוֹ   ּלצב הבח. את לוֹ  נוֹ תן
רבּ י  אדם, וּ צבעוֹ  ׁש חר, ׁש חר, וּ צבעוֹ 
צמרוֹ . דּ מי לוֹ  נוֹ תן אוֹ מר, מאיר
יתר  הבח אם אוֹ מר, יהוּ דה רבּ י

הי  היציאה,ל את לוֹ  נוֹ תן ציאה, 
הבח, ל יתרה היציאה ואם

הבח: את  לוֹ  נוֹ תן
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       כב 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וכוּ '. אדם  ל וֹ  לר בּ ילצבּ ע בּ ׁש נּ וּ י. קני ּה  ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌
אוֹ  צמר וֹ , דּ מי  אלּ א יהיב  לא ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָֹ◌ִ◌ֵמאיר 

הצּ מר : וי ּק ח מ לם שׂ כר וֹ  יּת ן רבּ י זה ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
וכוּ '. א וֹ מר דּ ׁש נּ ה יהוּ דה להאי ליּה  דּ קניס ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

נתהנּ י ולא הּת חּת וֹ נה ל ידוֹ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִלהי וֹ ת

אלּ א  נׁש קל לא נּמ י ואגרא ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִמבחא,
הבח, ל  יתרה יציאה ואם ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְיציאה.

ירצה י ּת ן  ואם ׁש הׁש בּ יח . הבח  ל וֹ  ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
ל  יוֹ תר  ׁש בח  מ לם, שׂ כר וֹ  את ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָלתת
יהוּ דה: כּ ר בּ י  והלכה שׂ כר וֹ . יּת ן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהכר ,

שידו כ. מאיר  רבי  מודה ולכן  בפסולת , להשתמש  לו היה  שלא הוא  בכוונה שמזיק  לפי 
התחתונה  אי כא..(רע "ב)על לו אמר  שכך שסבר  משום  אי טעה , אלא בכוונה  הזיק  לא

קנה לא  ומ "מ התחתונה . על  ידו  ואין בשינוי קנה ולכן  טוב , יותר  שזה שסבר  משום 
ולקחת משלם  שכרו לו  ליתן  רוצה הצמר  בעל  ואם בו לזכות התכוון שלא  כיון  לגמרי 

בידו  הרשות  לצבוע )הצמר  ד "ה  הרע"ב  בדעת היהכב..(תוי"ט  עמו שהתנה השכר  ואם
חפץ אינו  הצמר  בעל אם שהתנה . מה רק לו נותן  השבח מן  ופחות  היציאה מן פחות 
הוא שקנס  שכתבו ורע "ב רש"י  דעת משמע כן בידו. הרשות  צמרו, דמי ורוצה בצמרו

זו  בתקנה  אפשי  אי לומר  בידו הצמר  בעל  לטובת שהוא  וכיון ששינה , .(תוי"ט )להאי
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עצי קמא הגוזל  בבא ט צז פרק

ונׁש בּ ע  פרוּ טה, ׁש וה חברוֹ  את  הגּ וֹ זל
למדי. אפלּ וּ  אחריו יוֹ ליכנּ וּ  לוֹ ,
לׁש לוּ חוֹ , ולא לבנוֹ  לא יּת ן לא

ה 

ה משנה 
שקר על ונשבע הגוזל

זה הרי שקר על  ונשבע בו וכפר לחבירו, ממו שנתחייב  מי כל
 בקרב וחייב חומש, והוספת  בו שכפר  הקר לו להחזיר חייב

גזילות.  אש הנקרא והוא 

מעצמו , שיודה עד חומש משל ממו כפירת על  הנשבע   אי
בלבד הקר משל בכפירתו עומד והוא   עדי באו  א אבל
 הקרב ע שהחומש החומש, את משל ואינו עדי פי  על 

עצמו. פי על אלא  אות מביא ואינו באי ה (רמב" לכפרה

ח) ה"א, פ"ז ואבידה .גזילה

 הראשו בתורה , פעמיי כתיב שקר על ונשבע הגוזל פרשת 
נשא  בפרשת  ונשנית  ויקרא, בפרשת ה)בסו בשביל (במדבר

שאינו לימד והתודו שכתוב האחד בה, שנתחדשו  דברי שני
ללמד והשני  בדבר, שיודה עד  עדי פי על  ואש חומש חייב

לכהני נית הגר הספרי)שגזל בש ש .(רש"י

     
    

     
     

    
        כג   כד 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ל וֹ .ה והוֹ דה:נ ׁש בּ ע ׁש קר , י וֹ ליכנּ וּ ל ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
למדי . אפלּ וּ  ד אחריו כּ ּפ רה לוֹ  דּ אין ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌

ל  נׁש בּ ע  דּ גבּ י צמוֹ . ל נּ גזל  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש יּ חזיר 

כּ תיב  ה )ׁש קר  לוֹ (ויּ קרא  הוּ א לאׁש ר  ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
לבנ וֹ .יּת ננּ וּ : לא  י ּת ן  נגזל .לא  ׁש ל  ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

לידיּה : דּ מטי  ד הׁש בה הוי ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָֹ◌ְדּ לא

ולאכג . בדרך יאנס  שמא ולשלוחו  לבנו  יתננו לא ולכן  הנגזל , לידי שיגיע  עד  כפרה  לו שאין
כפרה  לו  שלאיהיה  אף  כפרה  ליה אית  שפיר  הנגזל לידי בא בסוף אם  ולפ "ז ברע"ב , משמע וכן (רש "י,

ממש) בידו  אלאכד..נתן הנגזל , לידי  שיגיע עד  מהני לא  גזלן של  ששלוחו פשיטא הא
בסוגיין  חסדא  רב  לדעת  אמנם מהני . לא  נגזל של  שלוחו  שגם משמיענו  קד.)שהתנא אם (דף

כוותיה. והלכתא  לו, נתכפר  השליח  של  לידו  הגיע  ומכי  מהני , בעדים שליח הנגזל  עשה
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עצי קמא הגוזל  בבא ט פרק צח

מת, ואם דּ ין. בּ ית לׁש ליח נוֹ תן אבל
ליוֹ רׁש יו: יחזיר

את  לוֹ  נתן ולא הקּ רן את  לוֹ  נתן
מחל  ולא הקּ רן ל לוֹ  מחל החמׁש ,
זה  ול זה ל לוֹ  מחל החמׁש , ל לוֹ 
אינוֹ  בקּ רן, פרוּ טה מוה מּפ חוֹ ת  חוּ ץ

החמׁש צרי  את  לוֹ  נתן אחריו. ליל  
ל  לוֹ  מחל הקּ רן, את  לוֹ  נתן ולא
מחל  הקּ רן, ל לוֹ  מחל ולא החמׁש 
פרוּ טה  מוה חוּ ץ זה ול זה ל לוֹ 

צרי  אחריו:בקּ רן, ליל  

ו

     
    

   כה 
 

      
      

    
      

       
     

     
     
      
     
       
     

  

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

דּ ין . בּ ית  מּפ ני לׁש ליח ר בּ נן דּ בוּ ד  הוּ א ּת ּק נה ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

להוֹ ציא  לזה נחיּ ב נּ וּ  ׁש א הבים, ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַּת ּק נת

:ה דּ ר בּ הוֹ צאת  מת.מנה ח וּ ץו ה נּ גזל:ואם ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

וכוּ '. פר וּ טה מּׁשוה חי ׁש ינן מ ּפ חוֹ ת ולא ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌

ואפלּ וּ  ּפ רוּ טה, ׁש וה ל  ויׁש וּ ב יתיּק ר ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש ּמ א

אחריו: להוֹ ליכוֹ   צרי אינוֹ  בּ ין ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַהגּ זל

יצאכה. לו  ונתן בעדים  שליח ב"ד  עשו  ס "ב)אם  שס "ז סי' שתקנה(שו "ע  פירש הרע"ב .
לו  אין התורה שמן  אע "פ  ולשיטתם  פירש"י . וכן השבים, תקנת  מפני רבנן דעבוד הוא
ביד ויהיה ב "ד לשליח  ליתן  עליו  הקילו  השבים תקנת  מפני הנגזל, לידי  שיגיע עד כפרה
ב "ד לשליח שמסרו  מיד  מהאחריות פטור  והנגזל  מידו  ויקחנו הנגזל  שיבא  עד השליח
בודאי  אותו  יחזיקו  שהם  עצמו לב"ד  נתן  אם וכ "ש  לו . ויתכפר  קרבן להביא יכול וכבר 

לידו בא כאלו שם)מהני  וסמ"ע דרישה .(ע"פ 
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ל לוֹ  ונׁש בּ ע הקּ רן את לוֹ  נתן
ל  חמׁש  מׁש לּ ם זה הרי החמׁש ,
ּפ חוֹ ת הקּ רן ׁש יּ תמט ד חמׁש ,
ׁש נּ אמר  בּ פקּ דוֹ ן, וכן פרוּ טה. מוה

ה ) אוֹ (ויקרא יד בתשׂ וּ מת אוֹ  בּ פקּ דוֹ ן
מצא  אוֹ  מיתוֹ  את  ׁש ק אוֹ  בגזל
ׁש קר, ל ונׁש בּ ע בּ ּה  וכחׁש  אבדה
ואׁש ם. וחמׁש  קרן מׁש לּ ם זה הרי

ז      
     

    
     

     
      

     
      
     

    
     

         כו     
כז           

           
             

             
           כח 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

החמ ׁש .ז על  לוֹ  ׁש ניּ ה,ונ ׁש בּ ע ׁש ב וּ ה ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
נתנוֹ : ׁש א והוֹ דה ל וֹ , מׁש לּ םׁש נּ תנוֹ  זה הרי ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

חמ ׁש . על  דּ חמׁש חמ ׁש  חמׁש , ׁש ל  חמ ׁש וֹ  ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ֶֹ◌
קרן: נ שׂ ה  וכ וּ '.ראׁש וֹ ן  ׁש יּ תמ עט  ׁש אם עד ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌

ה ניחזר ל ונ ׁש בּ ע ראׁש וֹ ן  חמׁש  לוֹ  ונתן  ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
חמׁש  ׁש ל  וחמׁש וֹ  חמ ׁש וֹ  מׁש לּ ם ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌◌ְ◌ְ◌◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְוהוֹ דה,

ׁש נּ אמר  לע וֹ לם. וכן וחמ ׁש תיו (ׁש ם )ׁש ני, ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌
הר בּ ה  חמיׁש יּ וֹ ת  רבּ תה  ה ּת וֹ רה ליו , ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵיוֹ סף

אחד : יד.לקרן עׁש ק הלואה:ּת שׂ וּ מת ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
עמיתוֹ . שׂ כיר :את קרן .שׂ כר  מ ׁש לּ ם ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌

הוֹ דה. כּ ן אם אלּ א ואׁש ם חמ ׁש  ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ְדּ אין
והתודּ ה: נשׂ א, בּ פר ׁש ת הגּ ר  בּ גזל ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִדּ כתיב 

רמב "םכו. דעת הי"ב )כן פ "ז גזילה  שוה(הלכות שכופר  בקרן שיש  שכל  ברש"י, הוא  וכן ,
החומש ר "ל הקרן שיתמעט ועד  פרוטה. משוה פחות  הוא שהחומש  אע"פ חומש חייב  פרוטה
החומש שימעט  עד לגרוס שיש וסובר  חולק המאירי בפנים . שביארנו וכמו קרן שנעשה

ורמב "ם . כרש "י שס"ל  משמע  הרע "ב  מדסתם אלו כז.מפרוטה. במשניות שנשנו הדינים כל 
לשלוחו או לבנו יתן ושלא  למדי, אפילו אחריו  שיוליכנו בגזילה, ביאורווכו'בכופר  ע"פ  (תוי "ט

לדוד) השושנים  ברמב "ם כח..של כדאיתא בו, שייכים לעיל  שנשנו דינים כל  פ"ז )וכן ריש .(גזילה 
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עצי קמא הגוזל  בבא ט פרק צח

מת, ואם דּ ין. בּ ית לׁש ליח נוֹ תן אבל
ליוֹ רׁש יו: יחזיר

את  לוֹ  נתן ולא הקּ רן את  לוֹ  נתן
מחל  ולא הקּ רן ל לוֹ  מחל החמׁש ,
זה  ול זה ל לוֹ  מחל החמׁש , ל לוֹ 
אינוֹ  בקּ רן, פרוּ טה מוה מּפ חוֹ ת  חוּ ץ

החמׁש צרי  את  לוֹ  נתן אחריו. ליל  
ל  לוֹ  מחל הקּ רן, את  לוֹ  נתן ולא
מחל  הקּ רן, ל לוֹ  מחל ולא החמׁש 
פרוּ טה  מוה חוּ ץ זה ול זה ל לוֹ 

צרי  אחריו:בקּ רן, ליל  

ו

     
    

   כה 
 

      
      

    
      

       
     

     
     
      
     
       
     

  

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

דּ ין . בּ ית  מּפ ני לׁש ליח ר בּ נן דּ בוּ ד  הוּ א ּת ּק נה ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

להוֹ ציא  לזה נחיּ ב נּ וּ  ׁש א הבים, ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַּת ּק נת

:ה דּ ר בּ הוֹ צאת  מת.מנה ח וּ ץו ה נּ גזל:ואם ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

וכוּ '. פר וּ טה מּׁשוה חי ׁש ינן מ ּפ חוֹ ת ולא ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌

ואפלּ וּ  ּפ רוּ טה, ׁש וה ל  ויׁש וּ ב יתיּק ר ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש ּמ א

אחריו: להוֹ ליכוֹ   צרי אינוֹ  בּ ין ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַהגּ זל

יצאכה. לו  ונתן בעדים  שליח ב"ד  עשו  ס "ב)אם  שס "ז סי' שתקנה(שו "ע  פירש הרע"ב .
לו  אין התורה שמן  אע "פ  ולשיטתם  פירש"י . וכן השבים, תקנת  מפני רבנן דעבוד הוא
ביד ויהיה ב "ד לשליח  ליתן  עליו  הקילו  השבים תקנת  מפני הנגזל, לידי  שיגיע עד כפרה
ב "ד לשליח שמסרו  מיד  מהאחריות פטור  והנגזל  מידו  ויקחנו הנגזל  שיבא  עד השליח
בודאי  אותו  יחזיקו  שהם  עצמו לב"ד  נתן  אם וכ "ש  לו . ויתכפר  קרבן להביא יכול וכבר 

לידו בא כאלו שם)מהני  וסמ"ע דרישה .(ע"פ 

 י י ח ר ו ק מ

עצי קמא הגוזל  בבא ט צט פרק

ל לוֹ  ונׁש בּ ע הקּ רן את לוֹ  נתן
ל  חמׁש  מׁש לּ ם זה הרי החמׁש ,
ּפ חוֹ ת הקּ רן ׁש יּ תמט ד חמׁש ,
ׁש נּ אמר  בּ פקּ דוֹ ן, וכן פרוּ טה. מוה

ה ) אוֹ (ויקרא יד בתשׂ וּ מת אוֹ  בּ פקּ דוֹ ן
מצא  אוֹ  מיתוֹ  את  ׁש ק אוֹ  בגזל
ׁש קר, ל ונׁש בּ ע בּ ּה  וכחׁש  אבדה
ואׁש ם. וחמׁש  קרן מׁש לּ ם זה הרי

ז      
     

    
     

     
      

     
      
     

    
     

         כו     
כז           

           
             

             
           כח 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

החמ ׁש .ז על  לוֹ  ׁש ניּ ה,ונ ׁש בּ ע ׁש ב וּ ה ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
נתנוֹ : ׁש א והוֹ דה ל וֹ , מׁש לּ םׁש נּ תנוֹ  זה הרי ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

חמ ׁש . על  דּ חמׁש חמ ׁש  חמׁש , ׁש ל  חמ ׁש וֹ  ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ֶֹ◌
קרן: נ שׂ ה  וכ וּ '.ראׁש וֹ ן  ׁש יּ תמ עט  ׁש אם עד ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌

ה ניחזר ל ונ ׁש בּ ע ראׁש וֹ ן  חמׁש  לוֹ  ונתן  ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
חמׁש  ׁש ל  וחמׁש וֹ  חמ ׁש וֹ  מׁש לּ ם ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌◌ְ◌ְ◌◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְוהוֹ דה,

ׁש נּ אמר  לע וֹ לם. וכן וחמ ׁש תיו (ׁש ם )ׁש ני, ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌
הר בּ ה  חמיׁש יּ וֹ ת  רבּ תה  ה ּת וֹ רה ליו , ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵיוֹ סף

אחד : יד.לקרן עׁש ק הלואה:ּת שׂ וּ מת ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
עמיתוֹ . שׂ כיר :את קרן .שׂ כר  מ ׁש לּ ם ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌

הוֹ דה. כּ ן אם אלּ א ואׁש ם חמ ׁש  ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ְדּ אין
והתודּ ה: נשׂ א, בּ פר ׁש ת הגּ ר  בּ גזל ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִדּ כתיב 

רמב "םכו. דעת הי"ב )כן פ "ז גזילה  שוה(הלכות שכופר  בקרן שיש  שכל  ברש"י, הוא  וכן ,
החומש ר "ל הקרן שיתמעט ועד  פרוטה. משוה פחות  הוא שהחומש  אע"פ חומש חייב  פרוטה
החומש שימעט  עד לגרוס שיש וסובר  חולק המאירי בפנים . שביארנו וכמו קרן שנעשה

ורמב "ם . כרש "י שס"ל  משמע  הרע "ב  מדסתם אלו כז.מפרוטה. במשניות שנשנו הדינים כל 
לשלוחו או לבנו יתן ושלא  למדי, אפילו אחריו  שיוליכנו בגזילה, ביאורווכו'בכופר  ע"פ  (תוי "ט

לדוד) השושנים  ברמב "ם כח..של כדאיתא בו, שייכים לעיל  שנשנו דינים כל  פ"ז )וכן ריש .(גזילה 

 י י ח ר ו ק מ

יי



עצי קמא הגוזל  בבא ט פרק ק 

מׁש בּ י אבד, לוֹ  אמר ּפ קדוֹ ני, היכן
מידים והדים אמן, ואמר אני,
הוֹ דה קרן. מׁש לּ ם ׁש אכלוֹ , אוֹ תוֹ 

ואׁש ם: וחמׁש  קרן מׁש לּ ם מצמוֹ ,

     
    

       
    

     
    

           
    כט       

ל         לא  לב 
   

ח משנה 
וכפל  גניבה מדיני 

תעשה לא על  עובר  ומעלה פרוטה משוה  ממו הגונב כל
 ממו הגונב או  ישראל  ממו הגונב ואחד תגנובו '. 'לא שנאמר
ואסור תורה. די שהוא כל  לגנוב  אסור זרה . עבודה עובד גוי
זה גנב הוא איזה להחזיר. מנת  על לנגוב או שחוק  דר לגנוב
ידו הפושט  כגו ,יודעי  הבעלי ואי בסתר  אד ממו הלוקח
שהעידו גנב .רואי הבעלי ואי מעותיו ולקח חבירו כיס   לתו
א הגניבה. לבעל שני לשל חייב שגנב  כשרי עדי עליו
בדמיה .  שני משל כסות  או חמור גנב ,שני משל דינר גנב
הכפל. מ ופטור  הקר את  משל שגנב מעצמו שהודה הגנב 

גניבה) הלכות  ריש " הרמב .(מדברי

שכבר כט. שאע "פ לרבותא  אכלו נקט אלא בעין , עדיין הוא אם  הדין הוא  כי דוקא , לאו
כפל. חיוב  אין אבידה  טענת  בטוען  כי הכפל. מן פטור  מ "מ  בעין מדכתיבל.אינו

שמע ליו, יסף  וחמי ׁש תוֹ  בּ ראׁש וֹ  א ׁש מ וֹ  את  וה ׁש יב שׂ וּ  אׁש ר  חּט אתם  את ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ'והתו דּ וּ '
ואשם . חומש  חייב  מעצמו  בהודה שרק  ברש"י,מינה גם  היא וכן 'והתודה' איתא (ברע"ב

והתודו ) הוא  הפסוק לשון מקראי לא..אבל כפל. משלם  לשקר  נשבע שלא אע"פ  עצמו גנב
אבידה טענת  טוען לשקר . נשבע  אם  רק אבל  כפל משלם גנב טענת הטוען שגם ילפינן

מקרא ילפינן  זה וגם לשקר , נשבע אם אף  כפל  משלם  סג:)אינו דף הודהלב..(גמרא
שבאו  אחר  בהודה שאף  הוא האמת  אבל  עדים, שבאו  לפני שהודה משמע מעצמו 

דוקא מעצמו הודה נקט  גנב טענת בטוען בסמוך אבל וחומש, קרן  חייב  (כמבואר עדים 

דוקאשם) לאו שהוא אע"פ מעצמו  הודה  כאן גם תנא ולכן תוספות), בשם .(רע "א 

 י י ח ר ו ק מ

עצי קמא הגוזל  בבא ט קאפרק

מׁש בּ י נגנב, לוֹ  אמר ּפ קדוֹ ני, היכן
אוֹ תוֹ  מידין והדים אמן, ואמר אני,
הוֹ דה  כפל. ּת ׁש לוּ מי מׁש לּ ם ׁש גּ נבוֹ ,

ואׁש ם: וחמׁש  קרן מׁש לּ ם מצמוֹ ,

ח 

גזילה  מדיני 
'לא שנאמר  תעשה לא על עובר פרוטה שוה  חבירו את  הגוזל כל
עבודה עובד גוי אפילו תורה , די שהוא כל  לגזול ואסור תגזול'.
האד  ממו הלוקח זה  גוזל , הוא איזה  לעשקו . או לגזלו אסור זרה 
שלא לרשותו שנכנס  או  מידו  מטלטלי שחט כגו בחזקה,
הגזלה להחזיר חייב הגוזל כל  .מש כלי ונטל  הבעלי  ברצו
מפי  שהודה בי דמיה . משל נשתנית  או  אבדה  וא עצמה.
בלבד . הקר לשל חייב זה הרי שגזל  עדי עליו שבאו   בי עצמו

גזילה) הלכות ריש " הרמב .(מדברי

גזילות אש
שקר  על ונשבע בו  וכפר הישראלי לחבירו ממו שנתחייב מי  כל
חומש, והוספת בו שכפר הקר לו להחזיר חייב בדבר הודה כ ואחר 
בגזל אינו  זה  די אמנ גזילות'.  אש' הנקרא  והוא בקרב וחייב
ונשבע שמצא, באבדה או  בפקדו כפר או גונב  או העושק ג כי לבד

. ואש וחומש  קר חייב שקר הרמב " על  גזילה )(ע "פ  מהלכות  פ "ז  .ריש 

      
    

       
    

    
    

              
  לג          

              לד 

כפל.ח דּ כתיב ּת ׁש לוּ מי  כּ פל, מׁש לּ ם אינוֹ  מצמ וֹ  הוֹ דה כב )ואם יר ׁש יע וּ ן (ׁש מוֹ ת  אׁש ר  ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌
צמוֹ : את  למר ׁש י ּפ רט ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֱאלהים,

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

זה,לג . על  נשבע  שלא ואע "פ שגנב  עדים  באו אם  כפל  משלם  שגנב  לעיל נתבאר  כבר 
ונשבע גנב טענת הטוען חינם ששומר  ילפינן  עדים)ומקראי באו  כפל.(ואח"כ משלם גם 

מעצמו  הודה אם כפל משלם  אינו  אופן בכל ולכן  פטור  בקנס  והמודה הוא  קנס  וכפל
עדים . שבאו  מקראילד.לפני  כדילפינן  ואשם חומש ליכא כפל  כשמשלם  סה:)אבל .(דף

 י י ח ר ו ק מ

יד



עצי קמא הגוזל  בבא ט פרק ק 

מׁש בּ י אבד, לוֹ  אמר ּפ קדוֹ ני, היכן
מידים והדים אמן, ואמר אני,
הוֹ דה קרן. מׁש לּ ם ׁש אכלוֹ , אוֹ תוֹ 

ואׁש ם: וחמׁש  קרן מׁש לּ ם מצמוֹ ,

     
    

       
    

     
    

           
    כט       

ל         לא  לב 
   

ח משנה 
וכפל  גניבה מדיני 

תעשה לא על  עובר  ומעלה פרוטה משוה  ממו הגונב כל
 ממו הגונב או  ישראל  ממו הגונב ואחד תגנובו '. 'לא שנאמר
ואסור תורה. די שהוא כל  לגנוב  אסור זרה . עבודה עובד גוי
זה גנב הוא איזה להחזיר. מנת  על לנגוב או שחוק  דר לגנוב
ידו הפושט  כגו ,יודעי  הבעלי ואי בסתר  אד ממו הלוקח
שהעידו גנב .רואי הבעלי ואי מעותיו ולקח חבירו כיס   לתו
א הגניבה. לבעל שני לשל חייב שגנב  כשרי עדי עליו
בדמיה .  שני משל כסות  או חמור גנב ,שני משל דינר גנב
הכפל. מ ופטור  הקר את  משל שגנב מעצמו שהודה הגנב 

גניבה) הלכות  ריש " הרמב .(מדברי

שכבר כט. שאע "פ לרבותא  אכלו נקט אלא בעין , עדיין הוא אם  הדין הוא  כי דוקא , לאו
כפל. חיוב  אין אבידה  טענת  בטוען  כי הכפל. מן פטור  מ "מ  בעין מדכתיבל.אינו

שמע ליו, יסף  וחמי ׁש תוֹ  בּ ראׁש וֹ  א ׁש מ וֹ  את  וה ׁש יב שׂ וּ  אׁש ר  חּט אתם  את ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ'והתו דּ וּ '
ואשם . חומש  חייב  מעצמו  בהודה שרק  ברש"י,מינה גם  היא וכן 'והתודה' איתא (ברע"ב

והתודו ) הוא  הפסוק לשון מקראי לא..אבל כפל. משלם  לשקר  נשבע שלא אע"פ  עצמו גנב
אבידה טענת  טוען לשקר . נשבע  אם  רק אבל  כפל משלם גנב טענת הטוען שגם ילפינן

מקרא ילפינן  זה וגם לשקר , נשבע אם אף  כפל  משלם  סג:)אינו דף הודהלב..(גמרא
שבאו  אחר  בהודה שאף  הוא האמת  אבל  עדים, שבאו  לפני שהודה משמע מעצמו 

דוקא מעצמו הודה נקט  גנב טענת בטוען בסמוך אבל וחומש, קרן  חייב  (כמבואר עדים 

דוקאשם) לאו שהוא אע"פ מעצמו  הודה  כאן גם תנא ולכן תוספות), בשם .(רע "א 

 י י ח ר ו ק מ

עצי קמא הגוזל  בבא ט קאפרק

מׁש בּ י נגנב, לוֹ  אמר ּפ קדוֹ ני, היכן
אוֹ תוֹ  מידין והדים אמן, ואמר אני,
הוֹ דה  כפל. ּת ׁש לוּ מי מׁש לּ ם ׁש גּ נבוֹ ,

ואׁש ם: וחמׁש  קרן מׁש לּ ם מצמוֹ ,

ח 

גזילה  מדיני 
'לא שנאמר  תעשה לא על עובר פרוטה שוה  חבירו את  הגוזל כל
עבודה עובד גוי אפילו תורה , די שהוא כל  לגזול ואסור תגזול'.
האד  ממו הלוקח זה  גוזל , הוא איזה  לעשקו . או לגזלו אסור זרה 
שלא לרשותו שנכנס  או  מידו  מטלטלי שחט כגו בחזקה,
הגזלה להחזיר חייב הגוזל כל  .מש כלי ונטל  הבעלי  ברצו
מפי  שהודה בי דמיה . משל נשתנית  או  אבדה  וא עצמה.
בלבד . הקר לשל חייב זה הרי שגזל  עדי עליו שבאו   בי עצמו

גזילה) הלכות ריש " הרמב .(מדברי

גזילות אש
שקר  על ונשבע בו  וכפר הישראלי לחבירו ממו שנתחייב מי  כל
חומש, והוספת בו שכפר הקר לו להחזיר חייב בדבר הודה כ ואחר 
בגזל אינו  זה  די אמנ גזילות'.  אש' הנקרא  והוא בקרב וחייב
ונשבע שמצא, באבדה או  בפקדו כפר או גונב  או העושק ג כי לבד

. ואש וחומש  קר חייב שקר הרמב " על  גזילה )(ע "פ  מהלכות  פ "ז  .ריש 

      
    

       
    

    
    

              
  לג          

              לד 

כפל.ח דּ כתיב ּת ׁש לוּ מי  כּ פל, מׁש לּ ם אינוֹ  מצמ וֹ  הוֹ דה כב )ואם יר ׁש יע וּ ן (ׁש מוֹ ת  אׁש ר  ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌
צמוֹ : את  למר ׁש י ּפ רט ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֱאלהים,

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

זה,לג . על  נשבע  שלא ואע "פ שגנב  עדים  באו אם  כפל  משלם  שגנב  לעיל נתבאר  כבר 
ונשבע גנב טענת הטוען חינם ששומר  ילפינן  עדים)ומקראי באו  כפל.(ואח"כ משלם גם 

מעצמו  הודה אם כפל משלם  אינו  אופן בכל ולכן  פטור  בקנס  והמודה הוא  קנס  וכפל
עדים . שבאו  מקראילד.לפני  כדילפינן  ואשם חומש ליכא כפל  כשמשלם  סה:)אבל .(דף

 י י ח ר ו ק מ

טו



עצי קמא הגוזל  בבא ט פרק קב

הרי  וּ מת , לוֹ , ונׁש בּ ע אביו, את  הגּ וֹ זל
לאחיו. אוֹ  לבניו וחמׁש  קרן מׁש לּ ם זה
לוה  לוֹ , ׁש אין אוֹ  רוֹ צה, אינוֹ  ואם

ט     לה 
     

    
      

     
   לו            

          לז 
             

      לח      
            

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

לבניו ט וחמׁש  קרן  מ ׁש לּ ם זה הרי 
לאחיו. ואף א וֹ  בּ נים. ל וֹ  אין אם ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

, דּ האי קּמ י ּה  יר ה דּ נפלה גּ ב  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ל 
אצלוֹ  מ כּ ב  ואין הׁש בה למבד ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָבּ י

דּ כתיב  חלקוֹ . כּ נגד ה )אפלּ וּ  (ו יּ קרא ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ּת ּק נה  ל וֹ  אין הגּ זלה, את ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְוהׁש יב 

וּ בלבד  יד וֹ . מ ּת חת גּ זלוֹ  ׁש יּ וֹ ציא ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַד 
בּ ׁש נּ וּ י: קניּה  דּ לא בּ ין, הגּ זלה ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש ּת הא

ל וֹ . לוּת ר אין  ׁש יּ כוֹ ל   ּכ כּ ל נכסים ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
חלקוֹ : רוֹ צה.ל ׁש אינוֹ  להפסיד א וֹ  ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

את לוה.חלקוֹ : וּ מחזיר  מאחרים, ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
הׁש בה: מצות לקיּ ם לאחיו ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַהגּ זל

שס"ז)הב"י לה. להוציא(סימן מחויב כן גם  נשבע בלא  ה"ה או  דוקא נשבע אי מסופק 
והוא דוקא , שנשבע כתב משה  ובדרכי  השבה. מצות בו ולקיים  הגזילה מן המגיעו חלקו

קנסא. בחלקו,לו .משום  לאחיו קודמים  והם  עצמו, של לבניו ר "ל לבניו  שהך  תוספות דעת 
הם  הגזילה  של  זה  בחלק ה"ה מאביו חלקו יורשים הם היה  חי היה  לא הוא אם  כמו 
בניו  שעל מפרש  הוא  שגם  משמע הרע"ב לשון  שפשטות  כתב  בתוי "ט במקומו. יורשים

קאי עצמו הרע "בשל שכתב מה לתוי"ט  שהקשה לוה)(אלא מצות(בד "ה לקיים לאחיו  הגזל את ומחזיר

קודמין) הם שהרי לבניו  לומר לו  היה יותר כי ואחיו השבה, הנגזל של בניו שר "ל  כתב רש "י אבל  .
הנגזל. של אחיו  בעיןלז.היינו  אינו אם כי בעין . הגזילה  שתהא  ובלבד כתב ואינו הרע"ב

כן  אם אלא  איירי  לא דקרא הגזילה, את והשיב בכלל זה  אין דמיו  להחזיר  אלא  מחויב
שגזל כעין בעין ולכן לח..(תוי"ט )הוא  נכסים  בעל ואינו  הוא  שעני ור "ל הרע"ב. לשון  כן

לפרנסתו  לו הוא צריך כי  בירושה  חלקו  על לוותר  יכול ואםאינו ד"ה י' משנה לקמן (תוי"ט 

לו ) זו .אין אף זו  לא שהוא טפי ניחא  והכי רוצה  אינו  אם ואח"כ לו  אין אם ברישא  גורס  .)(תוי "ט)(הרע "ב

 י י ח ר ו ק מ

עצי קמא הגוזל  בבא ט קג פרק

ונפרים: בּ אים חוֹ ב וּ בלי

מ לּ י, נהנה אּת ה אי ק וֹ נם לבנ וֹ , הא וֹ מר
מת , אם וּ במוֹ ת וֹ , בּ חיּ יו יירׁש נּ וּ . מת, אם 

אוֹ  לבניו ויחזיר יירׁש נּ וּ , לאחיו.לא 

י

    
     

     לט

     
    

    מ 
       

   מא
           

     מב       מג 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

החוֹ ב. מהם:וּ בעלי  הגּ זלן זה אים בּ ׁש לּ וה ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
ׁש יּ ׁש ונפר עים. החלק הזּ את הגּ זלה מן ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌

אלּ א  לאביו יוֹ ר ׁש  אין ואם בּ ּה . ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַל גּ זלן
ח וֹ ב וֹ  לב ל  הגּ זלה צמ וֹ  הוּ א נוֹ תן ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵהוּ א,

ול וֹ מר  להוֹ דיע וֹ   וצרי החוֹ ב , ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ פרע וֹ ן
 דּ ר ל נוֹ תן אוֹ  אבּ א. גּ זל  זה ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶל וֹ 
הצּ דקה. לקּפ ת אוֹ  אׁש ּת וֹ  לכתבּ ת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ֶזה
אביו: גּ זל  ׁש זּ ה ׁש יּ וֹ די צרי ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌◌ְוּ בכ לּ ן

מהם לט. וליקח לחזור  יכול אינו ודאי והוא השבה. מצות קיים הוא  כאילו נחשב  ואעפ"כ 
כיון  השבה מצות  שפיר  מתקיים נוטל  חוב כשבעל אבל  כלל , השבה מתקיים היה לא דאז 
מהם  ליפרע  בע"ח יוכלו  לא  שא "כ כמתנה נחשב לא  להם שנתן  ומה נוטל. אין שבעצמו
השבה מצות לקיים  אלא  דעתו  ואין  בשתיקה להם  נותן אלא מטלטלים , על אחריות שאין

מהם . לטרוף  חוב  בעל ויכול מתנה  הוי לא הלכך ונפרעים,בעלמא  באים  בד "ה  הרע "ב (מש"כ 

יורש לו  שאין מישראל  אדם לך אין אבל יורש, שם שאין ר"ל לאביו , יורש  אין הגירסאואם  ובדפו"ר  (תוי"ט.

יורש) שם  אין ואם הלשון מ..)היא העתיק  בטור  אבל גירסתנו. לפי  לפרש שיש  התוי "ט  כתב כן 
כך ובין כך ובין משלי. נהנה  שאתה  מה יהא כקרבן  הוא והפירוש  משלי , נהנה שאתה  קונם

מנכסיו. ליהנות בנו  שאוסר  היא מ"ג)בנדריםמא.הכוונה  או (פ "ה  מת נכנס  שאני ביתך תנן
נכסיו. אלו אין  שמת  כיון וה "נ ביתו , אינו  שכבר  מותר  לאחר  במהמכרו המשנה חידוש (ואין

הקרובה) הערה ועיין מהנכסים . ליהנות  שמותר הכוונה  אלא שיורשו , שפשיטא הכוונהמב..שיורשו , אין 
שאסורים  עליך  אסורים אלו נכסים  כאומר  דהוי מהם ליהנות  רשאי שאינו  אלא יורשו שאינו

לאחר  מכרם  או מת אם  הר"ן)אף  בשם  שנותן מג ..(תוי"ט  הכוונה אי  הראשונים  נחלקו
ליטלם  מעצמם יבואו והם בהם לעשות מה לו שאין מודיעם  שרק או ממש  .(תוי"ט )לידם 

 י י ח ר ו ק מ

טז



עצי קמא הגוזל  בבא ט פרק קב

הרי  וּ מת , לוֹ , ונׁש בּ ע אביו, את  הגּ וֹ זל
לאחיו. אוֹ  לבניו וחמׁש  קרן מׁש לּ ם זה
לוה  לוֹ , ׁש אין אוֹ  רוֹ צה, אינוֹ  ואם

ט     לה 
     

    
      

     
   לו            

          לז 
             

      לח      
            

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

לבניו ט וחמׁש  קרן  מ ׁש לּ ם זה הרי 
לאחיו. ואף א וֹ  בּ נים. ל וֹ  אין אם ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

, דּ האי קּמ י ּה  יר ה דּ נפלה גּ ב  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ל 
אצלוֹ  מ כּ ב  ואין הׁש בה למבד ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָבּ י

דּ כתיב  חלקוֹ . כּ נגד ה )אפלּ וּ  (ו יּ קרא ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ּת ּק נה  ל וֹ  אין הגּ זלה, את ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְוהׁש יב 

וּ בלבד  יד וֹ . מ ּת חת גּ זלוֹ  ׁש יּ וֹ ציא ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַד 
בּ ׁש נּ וּ י: קניּה  דּ לא בּ ין, הגּ זלה ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש ּת הא

ל וֹ . לוּת ר אין  ׁש יּ כוֹ ל   ּכ כּ ל נכסים ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
חלקוֹ : רוֹ צה.ל ׁש אינוֹ  להפסיד א וֹ  ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

את לוה.חלקוֹ : וּ מחזיר  מאחרים, ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
הׁש בה: מצות לקיּ ם לאחיו ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַהגּ זל

שס"ז)הב"י לה. להוציא(סימן מחויב כן גם  נשבע בלא  ה"ה או  דוקא נשבע אי מסופק 
והוא דוקא , שנשבע כתב משה  ובדרכי  השבה. מצות בו ולקיים  הגזילה מן המגיעו חלקו

קנסא. בחלקו,לו .משום  לאחיו קודמים  והם  עצמו, של לבניו ר "ל לבניו  שהך  תוספות דעת 
הם  הגזילה  של  זה  בחלק ה"ה מאביו חלקו יורשים הם היה  חי היה  לא הוא אם  כמו 
בניו  שעל מפרש  הוא  שגם  משמע הרע"ב לשון  שפשטות  כתב  בתוי "ט במקומו. יורשים

קאי עצמו הרע "בשל שכתב מה לתוי"ט  שהקשה לוה)(אלא מצות(בד "ה לקיים לאחיו  הגזל את ומחזיר

קודמין) הם שהרי לבניו  לומר לו  היה יותר כי ואחיו השבה, הנגזל של בניו שר "ל  כתב רש "י אבל  .
הנגזל. של אחיו  בעיןלז.היינו  אינו אם כי בעין . הגזילה  שתהא  ובלבד כתב ואינו הרע"ב

כן  אם אלא  איירי  לא דקרא הגזילה, את והשיב בכלל זה  אין דמיו  להחזיר  אלא  מחויב
שגזל כעין בעין ולכן לח..(תוי"ט )הוא  נכסים  בעל ואינו  הוא  שעני ור "ל הרע"ב. לשון  כן

לפרנסתו  לו הוא צריך כי  בירושה  חלקו  על לוותר  יכול ואםאינו ד"ה י' משנה לקמן (תוי"ט 

לו ) זו .אין אף זו  לא שהוא טפי ניחא  והכי רוצה  אינו  אם ואח"כ לו  אין אם ברישא  גורס  .)(תוי "ט)(הרע "ב

 י י ח ר ו ק מ

עצי קמא הגוזל  בבא ט קג פרק

ונפרים: בּ אים חוֹ ב וּ בלי

מ לּ י, נהנה אּת ה אי ק וֹ נם לבנ וֹ , הא וֹ מר
מת , אם וּ במוֹ ת וֹ , בּ חיּ יו יירׁש נּ וּ . מת, אם 

אוֹ  לבניו ויחזיר יירׁש נּ וּ , לאחיו.לא 

י

    
     

     לט

     
    

    מ 
       

   מא
           

     מב       מג 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

החוֹ ב. מהם:וּ בעלי  הגּ זלן זה אים בּ ׁש לּ וה ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
ׁש יּ ׁש ונפר עים. החלק הזּ את הגּ זלה מן ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌

אלּ א  לאביו יוֹ ר ׁש  אין ואם בּ ּה . ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַל גּ זלן
ח וֹ ב וֹ  לב ל  הגּ זלה צמ וֹ  הוּ א נוֹ תן ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵהוּ א,

ול וֹ מר  להוֹ דיע וֹ   וצרי החוֹ ב , ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ פרע וֹ ן
 דּ ר ל נוֹ תן אוֹ  אבּ א. גּ זל  זה ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶל וֹ 
הצּ דקה. לקּפ ת אוֹ  אׁש ּת וֹ  לכתבּ ת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ֶזה
אביו: גּ זל  ׁש זּ ה ׁש יּ וֹ די צרי ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌◌ְוּ בכ לּ ן

מהם לט. וליקח לחזור  יכול אינו ודאי והוא השבה. מצות קיים הוא  כאילו נחשב  ואעפ"כ 
כיון  השבה מצות  שפיר  מתקיים נוטל  חוב כשבעל אבל  כלל , השבה מתקיים היה לא דאז 
מהם  ליפרע  בע"ח יוכלו  לא  שא "כ כמתנה נחשב לא  להם שנתן  ומה נוטל. אין שבעצמו
השבה מצות לקיים  אלא  דעתו  ואין  בשתיקה להם  נותן אלא מטלטלים , על אחריות שאין

מהם . לטרוף  חוב  בעל ויכול מתנה  הוי לא הלכך ונפרעים,בעלמא  באים  בד "ה  הרע "ב (מש"כ 

יורש לו  שאין מישראל  אדם לך אין אבל יורש, שם שאין ר"ל לאביו , יורש  אין הגירסאואם  ובדפו"ר  (תוי"ט.

יורש) שם  אין ואם הלשון מ..)היא העתיק  בטור  אבל גירסתנו. לפי  לפרש שיש  התוי "ט  כתב כן 
כך ובין כך ובין משלי. נהנה  שאתה  מה יהא כקרבן  הוא והפירוש  משלי , נהנה שאתה  קונם

מנכסיו. ליהנות בנו  שאוסר  היא מ"ג)בנדריםמא.הכוונה  או (פ "ה  מת נכנס  שאני ביתך תנן
נכסיו. אלו אין  שמת  כיון וה "נ ביתו , אינו  שכבר  מותר  לאחר  במהמכרו המשנה חידוש (ואין

הקרובה) הערה ועיין מהנכסים . ליהנות  שמותר הכוונה  אלא שיורשו , שפשיטא הכוונהמב..שיורשו , אין 
שאסורים  עליך  אסורים אלו נכסים  כאומר  דהוי מהם ליהנות  רשאי שאינו  אלא יורשו שאינו

לאחר  מכרם  או מת אם  הר"ן)אף  בשם  שנותן מג ..(תוי"ט  הכוונה אי  הראשונים  נחלקו
ליטלם  מעצמם יבואו והם בהם לעשות מה לו שאין מודיעם  שרק או ממש  .(תוי"ט )לידם 
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חוֹ ב וּ בלי לוה, לוֹ , אין ואם
ונפרים: בּ אים

וּ מת,הגּ וֹ  לוֹ , ונׁש בּ ע הגּ ר את זל 
לכּ הנים  וחמׁש  קרן מׁש לּ ם זה הרי

ׁש נּ אמר לּמ זבּ ח, ה)ואׁש ם (במדבר 
האׁש ם  להׁש יב גּ אל לאיׁש  אין ואם
לכּ הן, לה' הּמ וּ ׁש ב האׁש ם אליו,
בּ וֹ  יכּפ ר אׁש ר הכּ ּפ רים איל מלּ בד
ואת  הכּ סף את מלה היה ליו.
לבניו, ינּ תן הכּ סף וּ מת, האׁש ם,
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ל וֹ .י אין  ואוֹ כל .ואם  לוה יּ אכל, מה ַ◌ַֹ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌
היר ה  מן ונפר ים בּ אים ח וֹ ב  ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַוּ ב לי 
מה  הנאה חׁש יבא ולא חלקוֹ . ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֲֹ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶאת
ּת נן  דּ הא מע וֹ ת, בּ אוֹ תם ח וֹ ב וֹ   ּפ וֹ רֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌

לג]בּ נדרים מחבר וֹ [דּ ף הנאה הּמ וּ דר  ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌
חוֹ ב וֹ : לוֹ   אין יאּפ וֹ ר ואם ׁש נּ אמר ֵ◌ַ◌

גּ אל. בּ י שׂ ראל לאי ׁש  אדם ל ואין ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

י קב ד  למלה גּ וֹ אלים ל וֹ  ֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶׁש אין
לוֹ  ואין ׁש ּמ ת הגּ ר  זה אלּ א ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָאבינוּ 

לבניו.הגּ זלן:וּ מת.י וֹ ר ׁש ין: י נּ תן  הכּ סף ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
מ ּמ יתת  בּ הן זכה ׁש כּ בר  גּ זלן. ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ל
כּ י למבד בּ י דּ הׁש בה אלּ א ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַהגּ ר ,
אב וּ תיּה , כּ ּפ רה לי ּה  דּ תהוי ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵהיכי
ליּה : דּ מית כּ יון כּ ּפ רה לי כּ א ּת וּ  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהׁש ּת א

בנדרים מד . המשנה  כלשון והוא  הרע"ב, כתב מ "ז)כן יאכל(פ"ד  מה  לו ואין מחבירו הנאה  המודר
נקט דמילתא אורחא  אלא דוקא  לאו יאכל  מה  לו שאין הרע "ב פירש  ושם כו'. חנוני  אצל  הולך 

קאמר דוקא שלאו  הרע"ב דברי  כאן  לפרש יש וה "נ  יאכל. מה לו  יש אפילו  אשםמה..(תוי"ט )וה "ה 
החומש  זה  המושב הקרן , קי .)זה  דף קט:)ברייתא מו..(גמרא  עיי"ש.מז..(דף  ברע "ב, כדאיתא
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עצי קמא הגוזל  בבא ט קה פרק

ויּמ כר  ׁש יּ סּת אב, ד ירה והאׁש ם
לנדבה: דמיו ויּפ לוּ 

וּ מת, מׁש מר, לאנׁש י הכּ סף נתן
מיּ דם, להוֹ ציא יכוֹ לין היּ וֹ רׁש ים אין

לכּ הן (שם )ׁש נּ אמר יּת ן אׁש ר איׁש  
ליהוֹ יריב הכּ סף נתן יהיה. לוֹ 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ירעה.והא  בּ ליו,ׁש ם ׁש ּמ תוּ  אׁש ם כּ דין ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌
בּ אׁש ם  מתה ׁש בּ חּט את כּ ל לן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְדּ קימא

ׁש יּ סּת אב.ר וֹ ה: מוּ ם:עד  בּ וֹ  ׁש יּ ּפ ל  ד  ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֹ
לנדבה. דמיו לקנוֹ ת וי ּפ לוּ  הּמ זבּ ח  לקיץ ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌

ע וֹ לוֹ ת: וּ מת.יבמהם מׁש מר  קדם לאנ ׁש י  ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌
יכוֹ לים  הגּ זלן יוֹ ר ׁש י אין קר בּ ן. ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש הביא
בּ הן  ׁש זּ כוּ  מאחר  הכּ הנים, מ יּ ד ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְלהוֹ ציא

ליהוֹ יריבנתן .כּ בר : הכּ סף את הגּ זלן ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌
ליד יה  האׁש ם נתן  ּכ ואחר  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ מׁש מר ּת וֹ ,
ואזיל , כּ דמפר ׁש  יצא. ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ מׁש מר ּת וֹ ,
קר בּ ן  הביא ׁש א ד גּ זל וֹ  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶׁש הּמ ביא

וזה  בּ ׁש לּ וֹ , זכה הּמ ׁש מר  וזה יצא. ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲאׁש מ וֹ ,
ׁש הביא  ליהוֹ יריב , אׁש ם נתן אבל  ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ְבּ ׁש לּ וֹ .
ונתן  גּ זלוֹ  הביא  ּכ ואחר  ּת ח לּ ה, ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲאׁש מ וֹ 
ׁש א  קיּ ם, האׁש ם אם ׁש לּ אחריו, ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַל ּמ ׁש מר 
בּ ני יקריבהוּ  יהוֹ יריב , בּ ני  ◌ֵ◌ְ◌◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִהקריב וּ הוּ 
ואם  לידיה. ואׁש מוֹ  גּ זלוֹ  ויהא ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְידיה
ׁש נּ תן  בּ אׁש ם יצא לא קיּ ם, אׁש מ וֹ  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵאין
ויחזר  גּ זלוֹ . נתן ׁש א כּ יון ֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִליהוֹ יריב ,

אחר : אׁש ם מ ׁש מרה ליהוֹ יריב.ויביא היא ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
מ ׁש מר וֹ ת  ואר בּ ע  שׂ רים ׁש ל ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִראׁש וֹ נה

ידיה וׁש ל  ׁש בּ ּמ קדּ ׁש . אחריה:כּ הנּ ה ְ◌◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌

חטאות מח . מחמש  היא  בעליה  שמתו וחטאת  רועה , באשם  מתה  שבחטאת  שכל ברע"ב כדאיתא 
המזבח מט .המתות . קיץ והיינו  מקרבנות , בטל כשהוא  המזבח  על להקריב עולות  מהם  לקנות 

עיי"ש . ברע"ב, לא נ.דאיתא  האשם  נקרב שלא  וכיון שיתכפר  ע"מ  אלא  להם  ניתן שלא  בטענה 
כלל  מידם נא..(תוי"ט)נתכפר להוציא  יכול  אין  ולכן מחצה  להם  שנתכפר קרא  .(תוי"ט)וקמ "ל 

קרא  כן שאם  שבידם , במה  זכו שכבר משום  הוא  שהטעם  ברע"ב שמשמע  כמו לומר שאין וכתב
כלל . זכו לא  נתכפר לא  ואם  שיתכפר  ע"מ  אלא  להם  ניתן לא  כי זכו לא  מסברא  אלא  לי, למה 
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חוֹ ב וּ בלי לוה, לוֹ , אין ואם
ונפרים: בּ אים

וּ מת,הגּ וֹ  לוֹ , ונׁש בּ ע הגּ ר את זל 
לכּ הנים  וחמׁש  קרן מׁש לּ ם זה הרי

ׁש נּ אמר לּמ זבּ ח, ה)ואׁש ם (במדבר 
האׁש ם  להׁש יב גּ אל לאיׁש  אין ואם
לכּ הן, לה' הּמ וּ ׁש ב האׁש ם אליו,
בּ וֹ  יכּפ ר אׁש ר הכּ ּפ רים איל מלּ בד
ואת  הכּ סף את מלה היה ליו.
לבניו, ינּ תן הכּ סף וּ מת, האׁש ם,
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ל וֹ .י אין  ואוֹ כל .ואם  לוה יּ אכל, מה ַ◌ַֹ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌
היר ה  מן ונפר ים בּ אים ח וֹ ב  ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַוּ ב לי 
מה  הנאה חׁש יבא ולא חלקוֹ . ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֲֹ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶאת
ּת נן  דּ הא מע וֹ ת, בּ אוֹ תם ח וֹ ב וֹ   ּפ וֹ רֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌

לג]בּ נדרים מחבר וֹ [דּ ף הנאה הּמ וּ דר  ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌
חוֹ ב וֹ : לוֹ   אין יאּפ וֹ ר ואם ׁש נּ אמר ֵ◌ַ◌

גּ אל. בּ י שׂ ראל לאי ׁש  אדם ל ואין ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

י קב ד  למלה גּ וֹ אלים ל וֹ  ֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶׁש אין
לוֹ  ואין ׁש ּמ ת הגּ ר  זה אלּ א ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָאבינוּ 

לבניו.הגּ זלן:וּ מת.י וֹ ר ׁש ין: י נּ תן  הכּ סף ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
מ ּמ יתת  בּ הן זכה ׁש כּ בר  גּ זלן. ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ל
כּ י למבד בּ י דּ הׁש בה אלּ א ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַהגּ ר ,
אב וּ תיּה , כּ ּפ רה לי ּה  דּ תהוי ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵהיכי
ליּה : דּ מית כּ יון כּ ּפ רה לי כּ א ּת וּ  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהׁש ּת א

בנדרים מד . המשנה  כלשון והוא  הרע"ב, כתב מ "ז)כן יאכל(פ"ד  מה  לו ואין מחבירו הנאה  המודר
נקט דמילתא אורחא  אלא דוקא  לאו יאכל  מה  לו שאין הרע "ב פירש  ושם כו'. חנוני  אצל  הולך 

קאמר דוקא שלאו  הרע"ב דברי  כאן  לפרש יש וה "נ  יאכל. מה לו  יש אפילו  אשםמה..(תוי"ט )וה "ה 
החומש  זה  המושב הקרן , קי .)זה  דף קט:)ברייתא מו..(גמרא  עיי"ש.מז..(דף  ברע "ב, כדאיתא
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עצי קמא הגוזל  בבא ט קה פרק

ויּמ כר  ׁש יּ סּת אב, ד ירה והאׁש ם
לנדבה: דמיו ויּפ לוּ 

וּ מת, מׁש מר, לאנׁש י הכּ סף נתן
מיּ דם, להוֹ ציא יכוֹ לין היּ וֹ רׁש ים אין

לכּ הן (שם )ׁש נּ אמר יּת ן אׁש ר איׁש  
ליהוֹ יריב הכּ סף נתן יהיה. לוֹ 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ירעה.והא  בּ ליו,ׁש ם ׁש ּמ תוּ  אׁש ם כּ דין ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌
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ליהוֹ יריבנתן .כּ בר : הכּ סף את הגּ זלן ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌
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עצי קמא הגוזל  בבא ט פרק קו 

ליהוֹ יריב  אׁש ם יצא. לידיה, ואׁש ם
האׁש ם, קיּ ם אם לידיה, וכסף
יחזיר  לא, ואם ידיה, בני יקריבוּ הוּ 
ד  גזלוֹ  ׁש הּמ ביא אחר, אׁש ם ויביא
ד  א ׁש מוֹ  הביא יצא . א ׁש מוֹ , הביא  ׁש א
הקּ רן  את נתן יצא. לא גזלוֹ , הביא ׁש א
מכּ ב: החמׁש  אין החמׁש , את נתן  ולא

     
     

    
  

     
   

     
    

     נב
      

             
     נג          

         נד 

ומאכיל  הגוזל  י פרק
א  משנה

קונה  אינו  יאוש 
גניבה)גזילה הגזילה(וה"ה להחזיר  צרי  הגזל ביד בעי כשהיא

לנגזל. עצמה
ורב רבה נחלקו הגזילה, נשתנתה לא אבל  הבעלי נתייאשו

 סו.)יוס  ד להגזל (ב"ק  שיי הגזילה  ולכ קונה, יאוש לרבה
קונה אינו לבד יאוש יוס ולרבי , דמי אלא להחזיר צרי  ואי

. יוס כרב והלכה הגזילה . גו להחזיר וצרי

הּק רן. מעכּ ב .לכּ הנים:נתן  החמׁש  נתן:אין  וּ לבּס וֹ ף דין נתן לא אם האׁש ם, את מלּ הקריב ַ◌ֲֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

היהנב. הכסף לפני  האשם שקיבלו שמה כיון לידעיה האשם  ליתן  יהויריב  בני שקנסינן
כדין  קיא .)בגמראנג ..(רש "י)שלא מקרא.(דף  כן החומשנד.יליף  ואין  הרע"ב  לשון

משמע רש "י, לשון והוא  נתן . ולבסוף עדיין נתן  לא  אם האשם את  מלהקריב  מעכב
החומש  נתן  לא שאם לפרשלכאורה אפשר  שאי  הוכיח תוי "ט  אבל כיפר . לא לבסוף 

נותן. ולבסוף  וה"ק  החומש לתת החיוב עליו נשאר  שעדיין כוונתם שאולי וכתב כן,

 י י ח ר ו ק מ

ומאכיל קמא הגוזל  בבא י  קז פרק 

בּ ניו, את וּ מאכיל הגּ וֹ זל
מלּ ׁש לּ ם. ּפ טוּ רין לפניהם, והנּ יח

א 

יאוש בלא  א קונה  שינוי
בי חוזר, שאינו  בשינוי הדבר   גו שנשתנה בי שינוי בה נעשה
להגזל הגזילה נקנה איל , ונעשה טלה גנב  כגו שמו שנשתנה
. הבעלי נתייאשו  שלא  פי על  וא , הדמי אלא  להחזיר חייב  ואינו 

רשות ושינוי יאוש 
קונה . לאחר, נתנה או שמכרה פירוש רשות , שינוי ע יאוש

הגזילה . להחזיר  צרי המתנה מקבל או הלוקח ואי

לוקח  כרשות לאו יורש  רשות
 בסוגיי ורבא חמא בר רמי נחלקו הגזילה בניו וירשו  הגזל מת 

 קיא:)(דדינ ואי דמי , לוקח  כרשות  לאו יורש רשות  לרבא .
יורש רשות חמא בר ולרמי כדבריו. והלכה ,מהגזל שקנה כמי 

דמי. לוקח  כרשות 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וּ מאכיל.א ׁש הנּ יח הגּ וֹ זל א וֹ  לפניהם. וה נּ יח ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌
ק יּ מת : ה גּ זלה  מלּ ׁש לּ ם.לפניהם  אם ּפ טוּ רים ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌

בּ ינּה , וליתא אביהם מיתת אחר  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲאכלוּ ה

מידי, גּ זוּ ל לא אינהוּ  דּ הא מלּ ׁש לּ ם, ◌ִ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְּפ טוּ רים
ואם  ח וֹ ב . לב ל מ בּ די לא ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִוּ מּט לטלי 

להחזיר : ח יּ בים בּ ינּה , והיא אכל וּ ה ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲֹלא

לגזלןא . שנקנית  שינוי)גזילה  ע"י הדמים (כגון להחזיר חייב אבל עצמה  הגזילה  להחזיר חייב אינו ,
הגזלן מן ללוקח  שנקנית  גזילה  הגזילה . בשעת  שוה  שהיתה  רשות )כפי  ושינוי  הלוקח (ביאוש  אין

לאו  יורש  שרשות  כיון  הגזילה , בניו  וירשו  הגזלן  מת  דמים . נותן  אינו  וגם  עצמה  הגזילה  מחזיר
חייבים  נשתנית  ולא  קיימת  הגזילה  אם  ולכן אביהם , ברשות  הגזילה  עדיין  כאילו הוי לוקח  כרשות 

דמים . להחזיר  חייבים  נשתנית  ואם  עצמה , הגזילה  בעינה להחזיר והיא  אכלוה  לא  ואם  הרע "ב  (ומש "כ 

תוי "ט ) עצמה , הגזילה  להחזיר  חייבים  שאז כוונתו  להחזיר , מלשלם ,חייבים  פטורים  אכלוה  אם  אבל  .
קיב.)שהגמרא  אין (דף  קיימת  הגזילה  אין  שאם  גזל, אשר הגזילה  את  והשיב דכתיב ממה  דורשת 

להחזיר. חייבים  מוקים הבנים  שהגמרא  משום  גזלו, לא  שהם  מחמת  להחזיר חייבים  שאין שכתב  (הרע "ב

וכמו להחזיר חייב אופן  בכל גזל  שהוא  שכיון נותנת  שהסברא  משום  רק  עצמו  האב על  ולא  הבנים  על  הפסוק

כתוספות  ס"ל  הרע"ב א "נ שם . גזל )שפירש "י ד"ה קיא: הוא )(דף סברא  הדין  ועיקר  בעלמא  אסמכתא  שהפסוק  ,.
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בּ ינּה , וליתא אביהם מיתת אחר  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲאכלוּ ה

מידי, גּ זוּ ל לא אינהוּ  דּ הא מלּ ׁש לּ ם, ◌ִ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְּפ טוּ רים
ואם  ח וֹ ב . לב ל מ בּ די לא ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִוּ מּט לטלי 

להחזיר : ח יּ בים בּ ינּה , והיא אכל וּ ה ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲֹלא

לגזלןא . שנקנית  שינוי)גזילה  ע"י הדמים (כגון להחזיר חייב אבל עצמה  הגזילה  להחזיר חייב אינו ,
הגזלן מן ללוקח  שנקנית  גזילה  הגזילה . בשעת  שוה  שהיתה  רשות )כפי  ושינוי  הלוקח (ביאוש  אין

לאו  יורש  שרשות  כיון  הגזילה , בניו  וירשו  הגזלן  מת  דמים . נותן  אינו  וגם  עצמה  הגזילה  מחזיר
חייבים  נשתנית  ולא  קיימת  הגזילה  אם  ולכן אביהם , ברשות  הגזילה  עדיין  כאילו הוי לוקח  כרשות 

דמים . להחזיר  חייבים  נשתנית  ואם  עצמה , הגזילה  בעינה להחזיר והיא  אכלוה  לא  ואם  הרע "ב  (ומש "כ 

תוי "ט ) עצמה , הגזילה  להחזיר  חייבים  שאז כוונתו  להחזיר , מלשלם ,חייבים  פטורים  אכלוה  אם  אבל  .
קיב.)שהגמרא  אין (דף  קיימת  הגזילה  אין  שאם  גזל, אשר הגזילה  את  והשיב דכתיב ממה  דורשת 

להחזיר. חייבים  מוקים הבנים  שהגמרא  משום  גזלו, לא  שהם  מחמת  להחזיר חייבים  שאין שכתב  (הרע "ב

וכמו להחזיר חייב אופן  בכל גזל  שהוא  שכיון נותנת  שהסברא  משום  רק  עצמו  האב על  ולא  הבנים  על  הפסוק

כתוספות  ס"ל  הרע"ב א "נ שם . גזל )שפירש "י ד"ה קיא: הוא )(דף סברא  הדין  ועיקר  בעלמא  אסמכתא  שהפסוק  ,.
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אחריוּ ת, בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  דבר היה ואם
לא ּפ וֹ רטין אין לׁש לּ ם. חיּ בין
ׁש ל מכּ יס ולא הּמ וֹ כסין, מּת בת
צדקה. מהם נוֹ טלין ואין גּ בּ אין,
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אחרי וּ ת. בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  דבר  היה כּ ל וֹ מר ואם ְ◌ַ◌
ׁש יּ ׁש  דּ בר  אביהם להם הנּ יח ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְואם
ח יּ בים  קרקע וֹ ת, ׁש הם אחריוּ ת, ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַבּ וֹ 
הכי כּ בר . ׁש אכל וּ ה ּפ י ל  אף ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְל ׁש לּ ם
ּפ סק  וּ לנין בּ גּ מרא. מתניתין ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִמּת רצה
בּ ין  בּ ניו, את וּ מאכיל  הגּ וֹ זל  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲהלכה,
לאחר  ׁש אכלוּ  בּ ין יאוּ ׁש  לפני  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש אכל וּ 
ׁש הנּ יח מ ּמ מ וֹ ן ל ׁש לּ ם ח יּ בים ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵיאוּ ׁש ,

בּ ין אביהם, להם להם ׁש יּ ׁש  מ נּ כסים ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌
אחריוּ ת, להם ׁש אין מ נּ כסים בּ ין ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַאחרי וּ ת
לב ל  מ ׁש ּת בּ די מ ּט לטלי ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְדּ האידנא
כּ ל וּ ם, הגּ זלן הנּ יח  לא ואם ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִֹ◌ִ◌ְחוֹ ב .
יאוּ ׁש , לפני  הגּ זלה הבּ נים אכלוּ  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִאם
לאחר  ואם מלּ הם. לׁש לּ ם ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַחיּ בים

מ לּ הם  לׁש לּ ם חיּ בים אין אכלוּ , ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵיאוּ ׁש 
אביהם: להם הנּ יח כּ ן אם אין אלּ א ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌

בּ פר וּ ט וֹ ת:ּפ וֹ רטין . סל ים מחליפים אין ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌
הּמ וֹ כסין . מ ּת בתן מ ּת בת ּפ ר וּ טוֹ ת ל ּט ל  ִ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

הּמ כס: מע וֹ ת בּ ּה  מכּ יס ׁש נּ וֹ תנים ולא  ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
גּ בּ אים. כּ סף ׁש ל  ׁש גּ וֹ בה  הּמ ל גּ בּ אי ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌

גּ זל . ׁש ל  ׁש הן לפי  וארנוֹ נא. ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌גּ לגּ לת
י שׂ ראל  מ וֹ כס אוֹ  נכרי  בּ מ וֹ כס ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְודוקא
ׁש הוּ א  כּ מ וֹ  ׁש לּ וֹ קח  קצבּ ה, ל וֹ  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש אין
ׁש המידוֹ  ישׂ ראל  מ וֹ כס אבל  ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶר וֹ צה.
בּ חק  קצוּ ב  דּ בר  ול וֹ קח  נכרי   מל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 
וּ פוֹ רטין  גּ זלן, בּ חזקת אינוֹ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַהּמ לכ וּ ת,
להבריח ׁש אסוּ ר  אלּ א ע וֹ ד ולא ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִמּת בתוֹ .
דּ ינא: דּ מלכ וּ תא דּ דינא ׁש לּ וֹ , הּמ כס ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִמן

עליהםב . המלוה  שחוזר כיון אחריות  להם שיש נכסים מקום בכל  נקראות  קידושיןקרקעות (רע "ב

מ"ה ) וחכמיםנחלג..פ "א  ר "ש  מ"ח)קו פכ"ו לאו (כלים למ "ד  בעלים . יאוש הוי גזילה  סתם  אי
יאוש כאן יש מרשותו כשמוציא כן ואם בעלים יאוש גזילה דסתם  לר"ש  ואפילו א"ש, הוא  יאוש

לגזל  המיוחד ממקום  ממון ליקח הדבר מגונה  מ"מ רשות, פורטין.ושינוי אין  ד"ה קיג. דף  (תוספות

הדבר) שמגונה משום  רק הוא  והאיסור יאוש הוי סתמא לכו "ע נוטל ומוכס שגבאי מה  שכל כתב .ורא "ש

 י י ח ר ו ק מ

ומאכיל קמא הגוזל  בבא י  קט פרק 

הוּ ק : מן אוֹ  בּ ית וֹ   ֹמּת ו הוּ א נוֹ טל אבל

לוֹ  ונתנוּ  חמוֹ רוֹ  את  מוֹ כסין נטלוּ 
כּ סוּ תוֹ  את לסטים גּ זלוּ  אחר, חמוֹ ר
אלּ וּ  הרי אחרת, כסוּ ת לוֹ  ונתנוּ 
מהן. מתיאׁש ין ׁש הבּ לים מּפ ני ׁש לּ וֹ ,
אוֹ  הגּ יס מן אוֹ  הנּ הר מן הּמ צּ יל

נתי  אם הלּ סטים, הבּ לים,מן אׁש וּ  
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בּ יתוֹ .  ֹבּ חזקת מ ּת ו ׁש ה וּ א מוֹ כס ׁש ל ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
הּׁשוּ ק.גּ זלן: מן בּ בית וֹ אוֹ  מע וֹ ת  לוֹ  יׁש  אם  ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

חיּ ב ואם  ה ּמ כס. בּ תבת ׁש אינם  בּ וּ ק ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַא וֹ 
ּפ ר וּ  לוֹ אדם  ואין דּ ינר  בּ חצי לּמ וֹ כס ט וֹ ת  ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

מּמ נּ וּ  וּ מק בּ ל כּ סף דּ ינר  לוֹ  נ וֹ תן ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְּפ ר וּ טוֹ ת .
ׁש נּ וֹ תן  ּפ י ל ואף חציוֹ , בּ ׁש וה  ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְּפ ר וּ טוֹ ת 
כּ מ צּ יל  ׁש ה וּ א  מ ּפ ני ה ּמ כס, מּת בת  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִלוֹ 

ׁש לּ וֹ .ב מיּ דוֹ : אלּ וּ  נתיא ׁש וּ הרי  דּ מסּת מא  ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌
וׁש נּ וּ י בּ יא וּ ׁש  האי וּ קננהוּ  מ יּ ד , ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַה בּ לים

נתיארׁש וּ ת : הבּ עלים .אם  דּ ׁש מינה וּ ׁש וּ  ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌

אבל  כּ יס. לחסר וֹ ן  וי דּ אמרי ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְדּ א יּ א ׁש ,
את  לסטים  דּ נטלוּ  וריׁש א לא . ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ְסתמא 
מירי מתיאׁש וּ , דּ מסּת מא  דּ מ ׁש מע  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְכּ סוּ תוֹ 
ישׂ ראל  דּ דיּ ני דּ כיון ישׂ ראל, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְבּ לסטים 
מכּ י ראיה, הבא דים הבא  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָאמרי
בּ לסטים  וסיפא  מיּ א ׁש . לסטים  לוֹ  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָנטלוּ 
 ֹוּ בזרו בּ גאוה  דּ נין  נכרים ׁש דּ יּ ני ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָנכרים ,
ראיה , ולא  דים  בּ לא  דּ ת  ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ְוּ באמדּ ן
אי הכי וּ מוּ ם  מיּ א ׁש . לא  מהם  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִֹ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוהנּ גזל 

דּ איּ א וּ ׁש  לא:ׁש מ ינה וּ  סתמא  אבל אין , ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֹ

איסורייהו .ד. חמיר  לגזל  מיועדים שהם מחמת והכיס  מורהשהתיבה המשנה  לשון (פשטות 

בשועה "ר כתב וכן מעות, החלפת וכ"ש צדקה נטילת מותר ביתו  ליטול (סי "ב )שמתוך מותר צדקה שגם

הגבאי מיד  נהנים  והעניים ניתנו  ליהנות  לאו  שמצוות בקבלתו  נהנה הגבאי ואין הואיל ביתם מתוך

הגולה ובאר ז' ס "ק  שס"ט  סי' מסמ"ע  אבל ע "כ. רשות , ושינוי ביאוש לעניים הללו  במעות  זכה  שכבר

אופן. בכל אסור שצדקה  משמע  מתוךשם  ורע"ב  רש "י ומש "כ  לגבאי , מוכס  בין הבדל  אין הדינים  אלו (ובכל 

נקטי ) חדא  מוכס  של  ישראלה..)ביתו בליסטים  ואיירי יאוש. אחר  רשות  בשינוי המקבל וקנה
הרע"ב. כמש"כ מייאשי שבלסטים ו .שמסתמא שנינו וברישא  יאוש. הוי לא בסתמא אבל 

עיי "ש . ברע"ב, כדאיתא נכרים בלסטים וכאן ישראל בלסטים איירי ששם יאוש, הוי  סתמא 
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אחריוּ ת, בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  דבר היה ואם
לא ּפ וֹ רטין אין לׁש לּ ם. חיּ בין
ׁש ל מכּ יס ולא הּמ וֹ כסין, מּת בת
צדקה. מהם נוֹ טלין ואין גּ בּ אין,
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אחרי וּ ת. בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  דבר  היה כּ ל וֹ מר ואם ְ◌ַ◌
ׁש יּ ׁש  דּ בר  אביהם להם הנּ יח ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְואם
ח יּ בים  קרקע וֹ ת, ׁש הם אחריוּ ת, ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַבּ וֹ 
הכי כּ בר . ׁש אכל וּ ה ּפ י ל  אף ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְל ׁש לּ ם
ּפ סק  וּ לנין בּ גּ מרא. מתניתין ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִמּת רצה
בּ ין  בּ ניו, את וּ מאכיל  הגּ וֹ זל  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲהלכה,
לאחר  ׁש אכלוּ  בּ ין יאוּ ׁש  לפני  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש אכל וּ 
ׁש הנּ יח מ ּמ מ וֹ ן ל ׁש לּ ם ח יּ בים ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵיאוּ ׁש ,

בּ ין אביהם, להם להם ׁש יּ ׁש  מ נּ כסים ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌
אחריוּ ת, להם ׁש אין מ נּ כסים בּ ין ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַאחרי וּ ת
לב ל  מ ׁש ּת בּ די מ ּט לטלי ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְדּ האידנא
כּ ל וּ ם, הגּ זלן הנּ יח  לא ואם ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִֹ◌ִ◌ְחוֹ ב .
יאוּ ׁש , לפני  הגּ זלה הבּ נים אכלוּ  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִאם
לאחר  ואם מלּ הם. לׁש לּ ם ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַחיּ בים

מ לּ הם  לׁש לּ ם חיּ בים אין אכלוּ , ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵיאוּ ׁש 
אביהם: להם הנּ יח כּ ן אם אין אלּ א ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌

בּ פר וּ ט וֹ ת:ּפ וֹ רטין . סל ים מחליפים אין ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌
הּמ וֹ כסין . מ ּת בתן מ ּת בת ּפ ר וּ טוֹ ת ל ּט ל  ִ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

הּמ כס: מע וֹ ת בּ ּה  מכּ יס ׁש נּ וֹ תנים ולא  ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
גּ בּ אים. כּ סף ׁש ל  ׁש גּ וֹ בה  הּמ ל גּ בּ אי ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌

גּ זל . ׁש ל  ׁש הן לפי  וארנוֹ נא. ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌גּ לגּ לת
י שׂ ראל  מ וֹ כס אוֹ  נכרי  בּ מ וֹ כס ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְודוקא
ׁש הוּ א  כּ מ וֹ  ׁש לּ וֹ קח  קצבּ ה, ל וֹ  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש אין
ׁש המידוֹ  ישׂ ראל  מ וֹ כס אבל  ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶר וֹ צה.
בּ חק  קצוּ ב  דּ בר  ול וֹ קח  נכרי   מל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 
וּ פוֹ רטין  גּ זלן, בּ חזקת אינוֹ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַהּמ לכ וּ ת,
להבריח ׁש אסוּ ר  אלּ א ע וֹ ד ולא ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִמּת בתוֹ .
דּ ינא: דּ מלכ וּ תא דּ דינא ׁש לּ וֹ , הּמ כס ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִמן

עליהםב . המלוה  שחוזר כיון אחריות  להם שיש נכסים מקום בכל  נקראות  קידושיןקרקעות (רע "ב

מ"ה ) וחכמיםנחלג..פ "א  ר "ש  מ"ח)קו פכ"ו לאו (כלים למ "ד  בעלים . יאוש הוי גזילה  סתם  אי
יאוש כאן יש מרשותו כשמוציא כן ואם בעלים יאוש גזילה דסתם  לר"ש  ואפילו א"ש, הוא  יאוש

לגזל  המיוחד ממקום  ממון ליקח הדבר מגונה  מ"מ רשות, פורטין.ושינוי אין  ד"ה קיג. דף  (תוספות

הדבר) שמגונה משום  רק הוא  והאיסור יאוש הוי סתמא לכו "ע נוטל ומוכס שגבאי מה  שכל כתב .ורא "ש
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הוּ ק : מן אוֹ  בּ ית וֹ   ֹמּת ו הוּ א נוֹ טל אבל

לוֹ  ונתנוּ  חמוֹ רוֹ  את  מוֹ כסין נטלוּ 
כּ סוּ תוֹ  את לסטים גּ זלוּ  אחר, חמוֹ ר
אלּ וּ  הרי אחרת, כסוּ ת לוֹ  ונתנוּ 
מהן. מתיאׁש ין ׁש הבּ לים מּפ ני ׁש לּ וֹ ,
אוֹ  הגּ יס מן אוֹ  הנּ הר מן הּמ צּ יל

נתי  אם הלּ סטים, הבּ לים,מן אׁש וּ  
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בּ יתוֹ .  ֹבּ חזקת מ ּת ו ׁש ה וּ א מוֹ כס ׁש ל ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
הּׁשוּ ק.גּ זלן: מן בּ בית וֹ אוֹ  מע וֹ ת  לוֹ  יׁש  אם  ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

חיּ ב ואם  ה ּמ כס. בּ תבת ׁש אינם  בּ וּ ק ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַא וֹ 
ּפ ר וּ  לוֹ אדם  ואין דּ ינר  בּ חצי לּמ וֹ כס ט וֹ ת  ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

מּמ נּ וּ  וּ מק בּ ל כּ סף דּ ינר  לוֹ  נ וֹ תן ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְּפ ר וּ טוֹ ת .
ׁש נּ וֹ תן  ּפ י ל ואף חציוֹ , בּ ׁש וה  ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְּפ ר וּ טוֹ ת 
כּ מ צּ יל  ׁש ה וּ א  מ ּפ ני ה ּמ כס, מּת בת  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִלוֹ 

ׁש לּ וֹ .ב מיּ דוֹ : אלּ וּ  נתיא ׁש וּ הרי  דּ מסּת מא  ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌
וׁש נּ וּ י בּ יא וּ ׁש  האי וּ קננהוּ  מ יּ ד , ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַה בּ לים

נתיארׁש וּ ת : הבּ עלים .אם  דּ ׁש מינה וּ ׁש וּ  ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌

אבל  כּ יס. לחסר וֹ ן  וי דּ אמרי ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְדּ א יּ א ׁש ,
את  לסטים  דּ נטלוּ  וריׁש א לא . ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ְסתמא 
מירי מתיאׁש וּ , דּ מסּת מא  דּ מ ׁש מע  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְכּ סוּ תוֹ 
ישׂ ראל  דּ דיּ ני דּ כיון ישׂ ראל, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְבּ לסטים 
מכּ י ראיה, הבא דים הבא  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָאמרי
בּ לסטים  וסיפא  מיּ א ׁש . לסטים  לוֹ  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָנטלוּ 
 ֹוּ בזרו בּ גאוה  דּ נין  נכרים ׁש דּ יּ ני ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָנכרים ,
ראיה , ולא  דים  בּ לא  דּ ת  ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ְוּ באמדּ ן
אי הכי וּ מוּ ם  מיּ א ׁש . לא  מהם  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִֹ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוהנּ גזל 

דּ איּ א וּ ׁש  לא:ׁש מ ינה וּ  סתמא  אבל אין , ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֹ

איסורייהו .ד. חמיר  לגזל  מיועדים שהם מחמת והכיס  מורהשהתיבה המשנה  לשון (פשטות 

בשועה "ר כתב וכן מעות, החלפת וכ"ש צדקה נטילת מותר ביתו  ליטול (סי "ב )שמתוך מותר צדקה שגם

הגבאי מיד  נהנים  והעניים ניתנו  ליהנות  לאו  שמצוות בקבלתו  נהנה הגבאי ואין הואיל ביתם מתוך

הגולה ובאר ז' ס "ק  שס"ט  סי' מסמ"ע  אבל ע "כ. רשות , ושינוי ביאוש לעניים הללו  במעות  זכה  שכבר

אופן. בכל אסור שצדקה  משמע  מתוךשם  ורע"ב  רש "י ומש "כ  לגבאי , מוכס  בין הבדל  אין הדינים  אלו (ובכל 

נקטי ) חדא  מוכס  של  ישראלה..)ביתו בליסטים  ואיירי יאוש. אחר  רשות  בשינוי המקבל וקנה
הרע"ב. כמש"כ מייאשי שבלסטים ו .שמסתמא שנינו וברישא  יאוש. הוי לא בסתמא אבל 

עיי "ש . ברע"ב, כדאיתא נכרים בלסטים וכאן ישראל בלסטים איירי ששם יאוש, הוי  סתמא 
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ׁש ל נחיל וכן ׁש לּ וֹ . אלּ וּ  הרי
הרי  הבּ לים, נתיאׁש וּ  אם דּ בוֹ רים,
בּ ן יוֹ חנן רבּ י אמר ׁש לּ וֹ . אלּ וּ 
לוֹ מר, קטן אוֹ  אה נאמנת  בּ רוֹ קה,
 ֹבּ תו  ּוּ מהל זה. נחיל יצא מכּ אן
ואם  נחילוֹ . את  להצּ יל חברוֹ  שׂ דה
לא  אבל הזּ יק. מה מׁש לּ ם הזּ יק,
את לּת ן מנת ל סוֹ כוֹ  את יקץ
רבּ י  ׁש ל בּ נוֹ  יׁש מאל רבּ י הדּ מים.
קוֹ צץ אף אוֹ מר, בּ רוֹ קה בּ ן יוֹ חנן

הדּ מים: את ונוֹ תן
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ׁש ל ׁש נּ קבּ צים דּ בוֹ רים.נחיל קבּ וּ ץ ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ׁש לּ הם:  הּמ ל את ם יקץ לא  ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌

ל שׂ וֹ כוֹ . [ׁש לּ וֹ ] דּ ב וֹ רים ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִנתיב וּ 
אחד , אחד ל ּט לן וירא חבר וֹ , ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַשׂ וֹ כת

הוֹ כה  את יקץ לא יברחוּ , ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש א
את  לּת ן מנת ל ואפלּ וּ  ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌כּ לּ ּה ,

כוּ '.הדּ מים: י ׁש מעאל  הלכה רבּ י  ואין ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
י ׁש מ אל : ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְכּ ר בּ י

דשלו ז. לדבר  שרגלים  פירש  וברש "י אחריהם, מרדפין בבעלים שאיירי אומרת הגמרא 
ועודהם . וחת"ס  ובפנ"י מהני לא  לבד תומו  לפי שמסיח הדבר )(משמע בטעם דנים  אחרונים  .הרבה
הענף.ח. כל  ליטול  שרוצה  הטעם  רע"ב  תשלומין ט.עיין שאין  משום כתב במאירי 

וירק . לתבואה דמי ולא ויצמח  יחזור  לא שהענף כלומר  הוא, עולמי שהפסד  בזה
הארץי. את להם  כשהנחיל  ישראל  בני  עם  יהושע שהתנה מתנאים  היה  זה .(תוי"ט )שלדעתו
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ויצא  אחר, בּ יד וּ ספריו כּ ליו הּמ כּ יר
לוֹ קח  לוֹ  יבע בּ יר, גּ נבה ׁש ם לוֹ 
כּ ל  לא לאו, ואם ויּט ל. נתן, כּ ּמ ה
וּ לקחן  לאחר מכרן אוֹ מר ׁש אני הימנּ וּ ,

הימנּ וּ : זה

ׁש ל  בכדּ וֹ  בּ א וזה יין ׁש ל בחבית וֹ  בּ א  זה 
זה   ו ׁש פ דּ בׁש , ׁש ל חבית  נס דּ קה  דּ בׁש .

הדּ בׁש  את והצּ יל יינוֹ  לתוֹ כוֹ ,את 
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וכ וּ '.ג וּ ספריו כּ ליו בּ אדם ה ּמ כּ יר מתניתין  ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

לוֹ  דּ יצא דּ כיון כּ ליו , למכּ ר שׂ וּ י ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אינ וֹ 

ׁש א לּ וּ  סהדי ואיכּ א  בּ יר, גּ נבה ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵׁש ם

חיׁש ינן  לא  היוּ , ׁש לּ וֹ  וה ּס פרים  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַה כּ לים 

זבּ נינהוּ : איה וּ  נתן דּ למא  כּ ּמ ה לוֹ קח י ּׁשבע ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌
יא וּ ׁש וי ּט ל. ולפני כּ ליו . לוֹ  קמירי:ויחזיר  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

עיי "ש .יא. ברע "ב, כדאיתא  כליו , למכור  רגיל שאינו  אדם שהוא  קודם יב.ואיירי ואיירי
חסדא  רב לדעת  ברע"ב . כדאיתא קיא:)שנתייאש, ובא(דף הבעלים  נתייאשו ולא גזל

ברשותם  הבעלים נתייאשו שלא כל  כי  גובה , מזה  רצה גובה מזה רצה ואכלו  אחר 
לו  לשלם צריכים  הבעלים היו  לא ולפ "ז מבעליו , כגוזלו נעשה  שאכלו וזה  קאי 
היו, שגנובים בו  הבין ולא בפרהסיא בשוק הספרים קנה  שהוא  איירי כאן אבל  כלום,

כשנוטלם דמיו  לשלם חייב הנגזל שבכה"ג חכמים  תיקנו  השוק  תקנת .(תוי"ט )ומחמת
גיטיןיג . מ"ח)רע "ב .(פ "ח
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ומאכיל קמא הגוזל  בבא י  פרק  קי

ׁש ל נחיל וכן ׁש לּ וֹ . אלּ וּ  הרי
הרי  הבּ לים, נתיאׁש וּ  אם דּ בוֹ רים,
בּ ן יוֹ חנן רבּ י אמר ׁש לּ וֹ . אלּ וּ 
לוֹ מר, קטן אוֹ  אה נאמנת  בּ רוֹ קה,
 ֹבּ תו  ּוּ מהל זה. נחיל יצא מכּ אן
ואם  נחילוֹ . את  להצּ יל חברוֹ  שׂ דה
לא  אבל הזּ יק. מה מׁש לּ ם הזּ יק,
את לּת ן מנת ל סוֹ כוֹ  את יקץ
רבּ י  ׁש ל בּ נוֹ  יׁש מאל רבּ י הדּ מים.
קוֹ צץ אף אוֹ מר, בּ רוֹ קה בּ ן יוֹ חנן

הדּ מים: את ונוֹ תן
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ׁש ל ׁש נּ קבּ צים דּ בוֹ רים.נחיל קבּ וּ ץ ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ׁש לּ הם:  הּמ ל את ם יקץ לא  ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌

ל שׂ וֹ כוֹ . [ׁש לּ וֹ ] דּ ב וֹ רים ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִנתיב וּ 
אחד , אחד ל ּט לן וירא חבר וֹ , ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַשׂ וֹ כת

הוֹ כה  את יקץ לא יברחוּ , ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש א
את  לּת ן מנת ל ואפלּ וּ  ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌כּ לּ ּה ,

כוּ '.הדּ מים: י ׁש מעאל  הלכה רבּ י  ואין ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
י ׁש מ אל : ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְכּ ר בּ י

דשלו ז. לדבר  שרגלים  פירש  וברש "י אחריהם, מרדפין בבעלים שאיירי אומרת הגמרא 
ועודהם . וחת"ס  ובפנ"י מהני לא  לבד תומו  לפי שמסיח הדבר )(משמע בטעם דנים  אחרונים  .הרבה
הענף.ח. כל  ליטול  שרוצה  הטעם  רע"ב  תשלומין ט.עיין שאין  משום כתב במאירי 

וירק . לתבואה דמי ולא ויצמח  יחזור  לא שהענף כלומר  הוא, עולמי שהפסד  בזה
הארץי. את להם  כשהנחיל  ישראל  בני  עם  יהושע שהתנה מתנאים  היה  זה .(תוי"ט )שלדעתו
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ויצא  אחר, בּ יד וּ ספריו כּ ליו הּמ כּ יר
לוֹ קח  לוֹ  יבע בּ יר, גּ נבה ׁש ם לוֹ 
כּ ל  לא לאו, ואם ויּט ל. נתן, כּ ּמ ה
וּ לקחן  לאחר מכרן אוֹ מר ׁש אני הימנּ וּ ,

הימנּ וּ : זה

ׁש ל  בכדּ וֹ  בּ א וזה יין ׁש ל בחבית וֹ  בּ א  זה 
זה   ו ׁש פ דּ בׁש , ׁש ל חבית  נס דּ קה  דּ בׁש .
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וכ וּ '.ג וּ ספריו כּ ליו בּ אדם ה ּמ כּ יר מתניתין  ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

לוֹ  דּ יצא דּ כיון כּ ליו , למכּ ר שׂ וּ י ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אינ וֹ 

ׁש א לּ וּ  סהדי ואיכּ א  בּ יר, גּ נבה ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵׁש ם

חיׁש ינן  לא  היוּ , ׁש לּ וֹ  וה ּס פרים  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַה כּ לים 

זבּ נינהוּ : איה וּ  נתן דּ למא  כּ ּמ ה לוֹ קח י ּׁשבע ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌
יא וּ ׁש וי ּט ל. ולפני כּ ליו . לוֹ  קמירי:ויחזיר  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

עיי "ש .יא. ברע "ב, כדאיתא  כליו , למכור  רגיל שאינו  אדם שהוא  קודם יב.ואיירי ואיירי
חסדא  רב לדעת  ברע"ב . כדאיתא קיא:)שנתייאש, ובא(דף הבעלים  נתייאשו ולא גזל

ברשותם  הבעלים נתייאשו שלא כל  כי  גובה , מזה  רצה גובה מזה רצה ואכלו  אחר 
לו  לשלם צריכים  הבעלים היו  לא ולפ "ז מבעליו , כגוזלו נעשה  שאכלו וזה  קאי 
היו, שגנובים בו  הבין ולא בפרהסיא בשוק הספרים קנה  שהוא  איירי כאן אבל  כלום,

כשנוטלם דמיו  לשלם חייב הנגזל שבכה"ג חכמים  תיקנו  השוק  תקנת .(תוי"ט )ומחמת
גיטיןיג . מ"ח)רע "ב .(פ "ח
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ומאכיל קמא הגוזל  בבא י  פרק  קיב

אצּ יל  אמר, ואם שׂ כרוֹ . אלּ א לוֹ  אין
ׁש לּ י, דּ מי לי נוֹ תן ואּת ה  ּׁש ל את
וחמוֹ ר  חמוֹ רוֹ  נהר ׁש טף לוֹ . לּת ן חיּ ב
חברוֹ  וׁש ל מנה יפה ׁש לּ וֹ  חברוֹ ,
את  והצּ יל ׁש לּ וֹ  את  זה הנּ יח מאתים,
ואם  שׂ כרוֹ . אלּ א לוֹ  אין חברוֹ , ׁש ל
ואּת ה   ּׁש ל את אצּ יל אני לוֹ , אמר

לוֹ : לּת ן חיּ ב ׁש לּ י, את  לי נוֹ תן

מסיקין, וּ נטלוּ הוּ  מחברוֹ  שׂ דה הגּ וֹ זל
לוֹ  אוֹ מר היא, מדינה מכּ ת אם

לפני  ּׁש ל מחמתהרי ואם , 
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שׂ כרוֹ .ד אלּ א לוֹ  ּפ לּ ה :אין וּ שׂ כר כּ לי שׂ כר ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌
חמוֹ רוֹ . נהר בּ בי ׁש טף  ּת רי  למתני צריכא  ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

אמינא  הוה רי ׁש א  ּת נא דּ אי  ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְדּ מתניתין.
כּ לּ ּה  דּ מי ליּה  יהיב ּפ ריׁש  דּ כי הוּ א  ◌ָ◌◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָהתם 
יינוֹ  את פ ׁש ּפ סיד, קא  דּ ב יּ דים  ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִמוּ ם
אימא  דּ מּמ ילא , סיפא  אבל בּ ׁש בילוֹ , ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַבּ יּ דים 
סיפא, א ׁש מוֹ ינן ואי  שׂ כרוֹ . אלּ א  ל וֹ  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵאין

שׂ כר וֹ  א לּ א לוֹ  אין דּ בסתמא  ה וּ א  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָהכא
אימא  דּ ב יּ דים , התם אבל  דּ מּמ ילא, ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִמוּ ם
צריכא : כּ לּ ּה . דּ מי ליּה  יהיב  בּ סתמא ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 

מסיקין.ה ה גּ זלן.נטל וּ ה מן גּ זל וּ ה  אנּ סים ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ה וּ א, גּ זלן ׁש האר בּ ה  ס ּק אה. צלצל, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַּת רגּ וּ ם

אחרים : בּ שׂ דוֹ ת  מדינה ׁש אוֹ כל מכּ ת אם ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌
זוֹ :היא . ם אחרים ׁש ל  קרקע ׁש אנס וּ  ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌

מעט,יד. מעט ממנו מנטף אלא  להפסד הולך הדבש  כל היה  שלא באופן  לה  מוקי הגמרא
היין  לבעל שייך וכולו ההפקר  מן כזוכה  הוי  כן  לולא טעם טו ..(תוי"ט )כי  רע"ב  עיין 

האופנים . שני להשמיענו  התנא שהצריך 

 י י ח ר ו ק מ

ומאכיל קמא הגוזל  בבא י  קיג פרק 

שׂ דה לוֹ  להמיד חיּ ב הגּ זלן,
הרי  לוֹ , אוֹ מר נהר, ׁש טפּה  אחרת.

לפני   ּׁש ל: 

הימנּ וּ , ׁש לּ וה אוֹ  חברוֹ , את  הגּ וֹ זל
יחזיר  לא בּ יּ וּ ב, לוֹ . ׁש הפקיד אוֹ 
בּ ּמ דבּ ר, לצאת מנת ל בּמ דבּ ר. לוֹ 

בּמ דבּ ר: לוֹ  יחזיר
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בּ ּמ ד בּ ר.ו  לצאת מנת ׁש יּ אמר על  לא ֶֹ◌ַֹ◌
בּ ּמ דבּ ר  ׁש ּת צא מנת ל  בּ פר וּ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְל וֹ 
היא. דּ פׁש יטא מלּ תא דּ הא ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְותפר ני,
להוי חבר וֹ  לוֹ  ׁש אמר  כּ גוֹ ן ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א

לּמ דבּ ר  דּ אנא , ּגּ ב ּפ ּק ד וֹ ן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַהאי
נּמ י ואנא איד ליּה  ואמר  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָנפקנא.
אי והׁש ּת א למפק, בּ ינא ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַל ּמ ד בּ ר 
להוּ : מהדר  בּ ּמ ד בּ ר  לאהדּ וֹ רינהוּ  ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָבּ י

קטז:)הגמראטז. שהא(דף שדותיו, רק  וגזלו  מדינה  מכת היה שלא התנא כוונת  שאין אומרת
שדות מבקשים שאנסים  שמע  אלא  השדה, שגזל  כלל איירי  לא  כאן  אלא שמעינן , מרישא
דינא משום  חייב  בידים גזלה שלא  שאף  וקמ"ל חברו , של זו שדה על להם  והראה  לגזול

מסוימיםדגרמי שבאופנים  הסוברים תנאים  יש פטור, בניזקין שגרמא  כלל בדרך שקי"ל שאע "ג (והיינו 

דגרמי) דינא הנקראים  והם ניזקין, הגורם  אף מ"ב.יז..חייב פ "ט  המשנה הקדמת  לעיל עיין
פטור יח. וקבלו, החזיר  אם  אבל לו יט..(תוי"ט )רש"י . שיחזיר  בפירוש  עמו שהתנה  ולא 

עיי"ש . ברע "ב, כדאיתא למימרא , מאי דא"כ בגמרא שם, קיח.)(והנה שאחר (דף שאיירי איתא 

הנפקד  ואמר המשיך למיפק בעינא  למדבר נמי אנא הנפקד ליה  ואמר  נפיקנא  למדבר  אנא המפקיד  לו  שאמר

לך מהדרנא התם  לך לאהדרינהו  בעינא  גמור)אי בתנאי  התנה שלא אלא התם  ליה שיהדר  בפירוש  שאמר  .(משמע

הדרישה  זה  על  וכתב דילגו  הרא "ש  וגם  זה . סיום דילג הרע "ב  ג )אבל ס "ק רצ"ג  הוי(סי ' דלא ונראה  וז"ל,

נמי אנא שאמר דמהא ר "ל אלא כן בהדיא לו  שאמר פירושו  שאין ליה סבירא ליה גריס  וא"נ ליה , גריס 

ע "כ. קמ"ל, וטובא  כו ' בעינא  אי ליה  אמר כאילו  הוי למדבר אי נפיקנא במקום  בעית אי  שגרס  רש "י (ולגירסת

כלל) אמר  כשלא כ"ש  מהני, ואפ"ה המפקיד  בדעת שתולה שמשמע בעית ואי  נקט לרבותא לדידיה כי א"ש, נמי  .)בעינא

 י י ח ר ו ק מ

כו



ומאכיל קמא הגוזל  בבא י  פרק  קיב

אצּ יל  אמר, ואם שׂ כרוֹ . אלּ א לוֹ  אין
ׁש לּ י, דּ מי לי נוֹ תן ואּת ה  ּׁש ל את
וחמוֹ ר  חמוֹ רוֹ  נהר ׁש טף לוֹ . לּת ן חיּ ב
חברוֹ  וׁש ל מנה יפה ׁש לּ וֹ  חברוֹ ,
את  והצּ יל ׁש לּ וֹ  את  זה הנּ יח מאתים,
ואם  שׂ כרוֹ . אלּ א לוֹ  אין חברוֹ , ׁש ל
ואּת ה   ּׁש ל את אצּ יל אני לוֹ , אמר

לוֹ : לּת ן חיּ ב ׁש לּ י, את  לי נוֹ תן

מסיקין, וּ נטלוּ הוּ  מחברוֹ  שׂ דה הגּ וֹ זל
לוֹ  אוֹ מר היא, מדינה מכּ ת אם

לפני  ּׁש ל מחמתהרי ואם , 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

שׂ כרוֹ .ד אלּ א לוֹ  ּפ לּ ה :אין וּ שׂ כר כּ לי שׂ כר ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌
חמוֹ רוֹ . נהר בּ בי ׁש טף  ּת רי  למתני צריכא  ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

אמינא  הוה רי ׁש א  ּת נא דּ אי  ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְדּ מתניתין.
כּ לּ ּה  דּ מי ליּה  יהיב ּפ ריׁש  דּ כי הוּ א  ◌ָ◌◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָהתם 
יינוֹ  את פ ׁש ּפ סיד, קא  דּ ב יּ דים  ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִמוּ ם
אימא  דּ מּמ ילא , סיפא  אבל בּ ׁש בילוֹ , ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַבּ יּ דים 
סיפא, א ׁש מוֹ ינן ואי  שׂ כרוֹ . אלּ א  ל וֹ  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵאין

שׂ כר וֹ  א לּ א לוֹ  אין דּ בסתמא  ה וּ א  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָהכא
אימא  דּ ב יּ דים , התם אבל  דּ מּמ ילא, ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִמוּ ם
צריכא : כּ לּ ּה . דּ מי ליּה  יהיב  בּ סתמא ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 

מסיקין.ה ה גּ זלן.נטל וּ ה מן גּ זל וּ ה  אנּ סים ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ה וּ א, גּ זלן ׁש האר בּ ה  ס ּק אה. צלצל, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַּת רגּ וּ ם

אחרים : בּ שׂ דוֹ ת  מדינה ׁש אוֹ כל מכּ ת אם ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌
זוֹ :היא . ם אחרים ׁש ל  קרקע ׁש אנס וּ  ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌

מעט,יד. מעט ממנו מנטף אלא  להפסד הולך הדבש  כל היה  שלא באופן  לה  מוקי הגמרא
היין  לבעל שייך וכולו ההפקר  מן כזוכה  הוי  כן  לולא טעם טו ..(תוי"ט )כי  רע"ב  עיין 

האופנים . שני להשמיענו  התנא שהצריך 

 י י ח ר ו ק מ

ומאכיל קמא הגוזל  בבא י  קיג פרק 

שׂ דה לוֹ  להמיד חיּ ב הגּ זלן,
הרי  לוֹ , אוֹ מר נהר, ׁש טפּה  אחרת.

לפני   ּׁש ל: 

הימנּ וּ , ׁש לּ וה אוֹ  חברוֹ , את  הגּ וֹ זל
יחזיר  לא בּ יּ וּ ב, לוֹ . ׁש הפקיד אוֹ 
בּ ּמ דבּ ר, לצאת מנת ל בּמ דבּ ר. לוֹ 

בּמ דבּ ר: לוֹ  יחזיר
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ ּמ ד בּ ר.ו  לצאת מנת ׁש יּ אמר על  לא ֶֹ◌ַֹ◌
בּ ּמ דבּ ר  ׁש ּת צא מנת ל  בּ פר וּ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְל וֹ 
היא. דּ פׁש יטא מלּ תא דּ הא ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְותפר ני,
להוי חבר וֹ  לוֹ  ׁש אמר  כּ גוֹ ן ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א

לּמ דבּ ר  דּ אנא , ּגּ ב ּפ ּק ד וֹ ן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַהאי
נּמ י ואנא איד ליּה  ואמר  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָנפקנא.
אי והׁש ּת א למפק, בּ ינא ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַל ּמ ד בּ ר 
להוּ : מהדר  בּ ּמ ד בּ ר  לאהדּ וֹ רינהוּ  ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָבּ י

קטז:)הגמראטז. שהא(דף שדותיו, רק  וגזלו  מדינה  מכת היה שלא התנא כוונת  שאין אומרת
שדות מבקשים שאנסים  שמע  אלא  השדה, שגזל  כלל איירי  לא  כאן  אלא שמעינן , מרישא
דינא משום  חייב  בידים גזלה שלא  שאף  וקמ"ל חברו , של זו שדה על להם  והראה  לגזול

מסוימיםדגרמי שבאופנים  הסוברים תנאים  יש פטור, בניזקין שגרמא  כלל בדרך שקי"ל שאע "ג (והיינו 

דגרמי) דינא הנקראים  והם ניזקין, הגורם  אף מ"ב.יז..חייב פ "ט  המשנה הקדמת  לעיל עיין
פטור יח. וקבלו, החזיר  אם  אבל לו יט..(תוי"ט )רש"י . שיחזיר  בפירוש  עמו שהתנה  ולא 

עיי"ש . ברע "ב, כדאיתא למימרא , מאי דא"כ בגמרא שם, קיח.)(והנה שאחר (דף שאיירי איתא 

הנפקד  ואמר המשיך למיפק בעינא  למדבר נמי אנא הנפקד ליה  ואמר  נפיקנא  למדבר  אנא המפקיד  לו  שאמר

לך מהדרנא התם  לך לאהדרינהו  בעינא  גמור)אי בתנאי  התנה שלא אלא התם  ליה שיהדר  בפירוש  שאמר  .(משמע

הדרישה  זה  על  וכתב דילגו  הרא "ש  וגם  זה . סיום דילג הרע "ב  ג )אבל ס "ק רצ"ג  הוי(סי ' דלא ונראה  וז"ל,

נמי אנא שאמר דמהא ר "ל אלא כן בהדיא לו  שאמר פירושו  שאין ליה סבירא ליה גריס  וא"נ ליה , גריס 

ע "כ. קמ"ל, וטובא  כו ' בעינא  אי ליה  אמר כאילו  הוי למדבר אי נפיקנא במקום  בעית אי  שגרס  רש "י (ולגירסת

כלל) אמר  כשלא כ"ש  מהני, ואפ"ה המפקיד  בדעת שתולה שמשמע בעית ואי  נקט לרבותא לדידיה כי א"ש, נמי  .)בעינא
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כז



ומאכיל קמא הגוזל  בבא י  פרק  קיד

גּ זלּת י לחברוֹ , הלויתני,האוֹ מר , 
החזרּת י  אם יוֹ ד ואיני אצלי, הפקדּת 
לׁש לּ ם. חיּ ב ,ל החזרּת י לא אם ל
אם  יוֹ ד איני לוֹ , אמר אם אבל

הפקדּת גּ זלּת י  אם הלויתני, אם , 
מלּ ׁש לּ ם: ּפ טוּ ר אצלי,

א וֹ  וּ מת והחזיר וֹ , הדר מן טלה ה גּ וֹ נב 
בּ אחריוּ ת  חיּ ב ידעוּ נגנב, לא בלים וֹ . 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

גּ זלּת י ז לחברוֹ  וכוּ '.הא וֹ מר  וּ כגוֹ ן ְ◌
אוֹ מר  והוּ א גּ זלּת ני, בּ רי טוֹ נוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש חבר וֹ 
אם  יוֹ ד איני אבל  ,גּ זלּת י ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱאמת,

לׁש לּ  ח יּ ב  , ל חבר וֹ החזר ּת י  אם אבל  ם. ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌
והוּ א  , הלויתי אוֹ  גּ זל ּת ני  ׁש ּמ א ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵט וֹ ן
ואיני הלויתני  אוֹ  גּ זלּת י אמת ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵאוֹ מר 
אדם. מדּ יני  ּפ ט וּ ר  , ל החזר ּת י אם ֵיוֹ ד◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

לוֹ : י ׁש לּ ם ׁש מים, ידי לצאת בּ א איני ואם ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
גּ זלּת י  אם  מלּ ׁש לּ ם.י וֹ דע ּפ ט וּ ר וכוּ '  ּוּ מיהו ִ◌

דיף  דּ לא ל וֹ , ׁש חיּ ב  יוֹ ד ׁש אינוֹ  ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִיבע 
לי ּה  טין הוה נּמ י  אי דּ הא מ בּ רי, ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶׁש ּמ א
לי ּה  מׁש בּ ינן הוה כּ ל וּ ם, בּ ידי   ל ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵאין

הּס ת: בּ אחרי וּ תוֹ .חׁש ב וּ ת דּ מ כּ יחיּ ב ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌
דּ בד  והׁש בה בּ ר ׁש וּ תי ּה , ליּה  קם ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְגּ נב ּה 

היא: הׁש בה וכוּ '.לאו בוֹ  ידעוּ  לא  ואם ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌
בּ אחרי וּ תוֹ  חיּ ב  מ ּת רצא, הכי  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמתניתין
ׁש א  בּ זמן אימתי, מנוּ . לא בּ ין מנוּ  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָֹ◌ֵ◌ָ◌ֵבּ ין
אבל  וּ בחזרתוֹ . בּ גנבתוֹ  הבּ לים בּ וֹ  ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָידע וּ 

מריה.כא.רי "ף.כ. בחזקת  ממונא  אוקי ושמא , ברי  שסוברים יוחנן ורבי  נחמן  וכרב 
שאין איירי אלא טוענו , בהלה  המשנה לאוקים  אפשר  אי עדיף  ברי שסוברים יהודה  ורב  הונא (ולרב

כשיטתו ) המשנה  הרע"ב  מפרש יוחנן כרבי שהלכתא  כיון שמים . ידי לצאת  בא אלא  כלל טוענו  .הלה

 י י ח ר ו ק מ

ומאכיל קמא הגוזל  בבא י  קטו פרק 

את  וּ מנוּ  בחזירתוֹ , ולא בגנבתוֹ  לא
ּפ טוּ ר: היא, וּ ׁש למה הצּ אן

וחלב  צמר הרוֹ ים מן לוֹ קחים אין
צים  פר וֹ ת  מוֹ מרי ולא וּ פרוֹ ת.וּ גדיים, 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הצּ אן  את וּ מנוּ  בּ גנבתוֹ  הבּ לים ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָידע וּ  ◌ֹ
והכי מלּ ׁש לּ ם. ּפ ט וּ ר  ׁש למה, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְוהיא
לאחר  הּט לה נגנב  אוֹ  מת ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵּפ ר וּ ׁש ּה ,
בּ ין  בּ אחרי וּ תוֹ , ח יּ ב  הגּ נּ ב , ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש החזיר וֹ 
בּ ין  ׁש למה והיא הצּ אן הבּ לים ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש ּמ נוּ 
ׁש א  בּ זמן אימתי , הצּ אן. מנוּ  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ֶׁש א
צאן  ׁש כּ ל  הּט לה, בּ גנבת הבּ לים ֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָידע וּ 
ל זּ הר   צרי ח וּ ץ, לצאת רגילה ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש היא
הבּ לים  ידע וּ  ולא הוֹ איל וזוֹ  בּ יוֹ תר , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָבּ ּה 
ולא  לצאת למוּ דה וׁש היתה ֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִבּ גנבתּה 

ׁש בּ גרמתוֹ  ל ׁש לּ ם, הגּ נּ ב  ח יּ ב  בּ ּה , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִנזהר וּ 
הבּ לים  ידע וּ  אם אבל הצּ אן. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶנאבדה
הצּ אן  מנוּ   ּכ ואחר  הּט לה, ֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִבּ גנבת
הגּ נוּ ב , הּט לה ׁש החזר  ׁש למה, ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְונמצאת
אחת  צאן ׁש יּ ׁש  ידע וּ  כּ בר  כּ ן ◌ַ◌ַֹ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִאם
להזּ הר  להם והיה חוּ ץ, לצאת ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶׁש לּ מוּ דה
דּ אפסוּ ד , אינהוּ  נזהר וּ  לא ואם ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ָבּ ּה ,

מלּ ׁש לּ ם: הגּ נּ ב  ל וֹ קחין טוּ פט וּ ר  אין  ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
הרוֹ עים. גּ נב וּ מן  ׁש ּמ א למימר  דּ אי כּ א ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌

להם: הּמ סוּ ר  הבּ ית בּ ל ׁש ל ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ִמצּ אנוֹ 

צאנם כב. לשמור  נזהרים  יהיו  לא לצאת  הלמוד טלה  כאן  שיש  ידעו  שלא מחמת כי
הוא  הגנב באחריות ועדיין כהשבה  נחשבת אינה  השבתו ולכן  מעולה אםשמירה (ואף 

תמה כן ומחמת היא. השבה  לאו  דעבד שהשבה  הרע "ב ממש"כ משמע  כן באחריותו , עדיין מת

שרק משמע  עליה, חייב ולכן הצאן נאבדה  שבגרמתו  ידעו , לא ואם ד"ה בסוף מש"כ על התוי"ט 

פטור  יהיה  מיתה  על  ולפ"ז היא, השבה  דלאו  משום  ולא  חייב ההפסד שגרם שע"כמחמת  י "ל (ואולי

הרע" אלא  פטור , בניזקין גרמא  שהרי  חייב גרמתו שמחמת קאמר דוקא לאו שיביןהתם  הלומד  על וסמך כדרכו קיצר  ב

לעיל) שכתב כמו הוא בשמעתין.כג ..)שהטעם  חסדא  רב כשיטת והיא המשנה הרע"ב ביאר  כן 
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ומאכיל קמא הגוזל  בבא י  פרק  קיד

גּ זלּת י לחברוֹ , הלויתני,האוֹ מר , 
החזרּת י  אם יוֹ ד ואיני אצלי, הפקדּת 
לׁש לּ ם. חיּ ב ,ל החזרּת י לא אם ל
אם  יוֹ ד איני לוֹ , אמר אם אבל

הפקדּת גּ זלּת י  אם הלויתני, אם , 
מלּ ׁש לּ ם: ּפ טוּ ר אצלי,

א וֹ  וּ מת והחזיר וֹ , הדר מן טלה ה גּ וֹ נב 
בּ אחריוּ ת  חיּ ב ידעוּ נגנב, לא בלים וֹ . 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

גּ זלּת י ז לחברוֹ  וכוּ '.הא וֹ מר  וּ כגוֹ ן ְ◌
אוֹ מר  והוּ א גּ זלּת ני, בּ רי טוֹ נוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש חבר וֹ 
אם  יוֹ ד איני אבל  ,גּ זלּת י ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱאמת,

לׁש לּ  ח יּ ב  , ל חבר וֹ החזר ּת י  אם אבל  ם. ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌
והוּ א  , הלויתי אוֹ  גּ זל ּת ני  ׁש ּמ א ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵט וֹ ן
ואיני הלויתני  אוֹ  גּ זלּת י אמת ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵאוֹ מר 
אדם. מדּ יני  ּפ ט וּ ר  , ל החזר ּת י אם ֵיוֹ ד◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

לוֹ : י ׁש לּ ם ׁש מים, ידי לצאת בּ א איני ואם ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
גּ זלּת י  אם  מלּ ׁש לּ ם.י וֹ דע ּפ ט וּ ר וכוּ '  ּוּ מיהו ִ◌

דיף  דּ לא ל וֹ , ׁש חיּ ב  יוֹ ד ׁש אינוֹ  ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִיבע 
לי ּה  טין הוה נּמ י  אי דּ הא מ בּ רי, ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶׁש ּמ א
לי ּה  מׁש בּ ינן הוה כּ ל וּ ם, בּ ידי   ל ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵאין

הּס ת: בּ אחרי וּ תוֹ .חׁש ב וּ ת דּ מ כּ יחיּ ב ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌
דּ בד  והׁש בה בּ ר ׁש וּ תי ּה , ליּה  קם ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְגּ נב ּה 

היא: הׁש בה וכוּ '.לאו בוֹ  ידעוּ  לא  ואם ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌
בּ אחרי וּ תוֹ  חיּ ב  מ ּת רצא, הכי  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמתניתין
ׁש א  בּ זמן אימתי, מנוּ . לא בּ ין מנוּ  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָֹ◌ֵ◌ָ◌ֵבּ ין
אבל  וּ בחזרתוֹ . בּ גנבתוֹ  הבּ לים בּ וֹ  ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָידע וּ 

מריה.כא.רי "ף.כ. בחזקת  ממונא  אוקי ושמא , ברי  שסוברים יוחנן ורבי  נחמן  וכרב 
שאין איירי אלא טוענו , בהלה  המשנה לאוקים  אפשר  אי עדיף  ברי שסוברים יהודה  ורב  הונא (ולרב

כשיטתו ) המשנה  הרע"ב  מפרש יוחנן כרבי שהלכתא  כיון שמים . ידי לצאת  בא אלא  כלל טוענו  .הלה
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ומאכיל קמא הגוזל  בבא י  קטו פרק 

את  וּ מנוּ  בחזירתוֹ , ולא בגנבתוֹ  לא
ּפ טוּ ר: היא, וּ ׁש למה הצּ אן

וחלב  צמר הרוֹ ים מן לוֹ קחים אין
צים  פר וֹ ת  מוֹ מרי ולא וּ פרוֹ ת.וּ גדיים, 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הצּ אן  את וּ מנוּ  בּ גנבתוֹ  הבּ לים ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָידע וּ  ◌ֹ
והכי מלּ ׁש לּ ם. ּפ ט וּ ר  ׁש למה, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְוהיא
לאחר  הּט לה נגנב  אוֹ  מת ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵּפ ר וּ ׁש ּה ,
בּ ין  בּ אחרי וּ תוֹ , ח יּ ב  הגּ נּ ב , ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש החזיר וֹ 
בּ ין  ׁש למה והיא הצּ אן הבּ לים ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש ּמ נוּ 
ׁש א  בּ זמן אימתי , הצּ אן. מנוּ  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ֶׁש א
צאן  ׁש כּ ל  הּט לה, בּ גנבת הבּ לים ֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָידע וּ 
ל זּ הר   צרי ח וּ ץ, לצאת רגילה ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש היא
הבּ לים  ידע וּ  ולא הוֹ איל וזוֹ  בּ יוֹ תר , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָבּ ּה 
ולא  לצאת למוּ דה וׁש היתה ֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִבּ גנבתּה 

ׁש בּ גרמתוֹ  ל ׁש לּ ם, הגּ נּ ב  ח יּ ב  בּ ּה , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִנזהר וּ 
הבּ לים  ידע וּ  אם אבל הצּ אן. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶנאבדה
הצּ אן  מנוּ   ּכ ואחר  הּט לה, ֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִבּ גנבת
הגּ נוּ ב , הּט לה ׁש החזר  ׁש למה, ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְונמצאת
אחת  צאן ׁש יּ ׁש  ידע וּ  כּ בר  כּ ן ◌ַ◌ַֹ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִאם
להזּ הר  להם והיה חוּ ץ, לצאת ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶׁש לּ מוּ דה
דּ אפסוּ ד , אינהוּ  נזהר וּ  לא ואם ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ָבּ ּה ,

מלּ ׁש לּ ם: הגּ נּ ב  ל וֹ קחין טוּ פט וּ ר  אין  ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
הרוֹ עים. גּ נב וּ מן  ׁש ּמ א למימר  דּ אי כּ א ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌

להם: הּמ סוּ ר  הבּ ית בּ ל ׁש ל ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ִמצּ אנוֹ 

צאנם כב. לשמור  נזהרים  יהיו  לא לצאת  הלמוד טלה  כאן  שיש  ידעו  שלא מחמת כי
הוא  הגנב באחריות ועדיין כהשבה  נחשבת אינה  השבתו ולכן  מעולה אםשמירה (ואף 

תמה כן ומחמת היא. השבה  לאו  דעבד שהשבה  הרע "ב ממש"כ משמע  כן באחריותו , עדיין מת

שרק משמע  עליה, חייב ולכן הצאן נאבדה  שבגרמתו  ידעו , לא ואם ד"ה בסוף מש"כ על התוי"ט 

פטור  יהיה  מיתה  על  ולפ"ז היא, השבה  דלאו  משום  ולא  חייב ההפסד שגרם שע"כמחמת  י "ל (ואולי

הרע" אלא  פטור , בניזקין גרמא  שהרי  חייב גרמתו שמחמת קאמר דוקא לאו שיביןהתם  הלומד  על וסמך כדרכו קיצר  ב

לעיל) שכתב כמו הוא בשמעתין.כג ..)שהטעם  חסדא  רב כשיטת והיא המשנה הרע"ב ביאר  כן 
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צמר  כּ לי הנּ ׁש ים מן לוֹ קחין אבל
וגלים  בּ גּ ליל, פׁש ּת ן וּ כלי בּ יהוּ דה,
אסוּ ר. להטמין, ׁש אמרוּ  וכלּ ן בּ רוֹ ן.
מקוֹ ם: מכּ ל ותרנגוֹ לים בּ יצים ולוֹ קחין

ׁש לּ וֹ . אלּ וּ  הרי מוֹ ציא, ׁש הכּ וֹ בס מוֹ כין
בּ ל  ׁש ל אלּ וּ  הרי מוֹ ציא, וׁש הּס וֹ רק

חוּ טין הבּ ית. ׁש לׁש ה נוֹ טל הכּ וֹ בס 
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בּ גּ ליל . וּ פ ׁש ּת ן בּ יהוּ דה ה נּ ׁש ים צמר  מלאכת ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌
וּ לדת  וּ מוֹ כר וֹ ת. ע וֹ שׂ וֹ ת צמן והן ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִהיא,

הוּ א: בּ ּׁשר וֹ ן .בּ ליהן הר וֹ עים  ׁש ם ועגלים  ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌
הן: וׁש לּ הן גלים. בּ וֹ  ׁש ּמ גדּ לין ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָמקוֹ ם

מ וֹ ציא.י ׁש הכּ וֹ בס  מוֹ ציאמוֹ כין הצּ מר מלבּ ן ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌
ׁש טיפה: ידי  ל מ ט  דּ בר  הצּ מר  הרי מן ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ׁש לּ וֹ . ואם אלּ וּ  מקּפ יד . [ה בּ ית] הבּ ל ׁש אין ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
קפידא: הוי לא מוֹ ציא .הקּפ יד ו ׁש הּס וֹ רק ִ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

ּמ וֹ ציא  מה והמנּפ צוֹ , הצּ מר  את ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַהּס וֹ רק
להקּפ יד: וּ רגילים ח ׁש וּ ב  דּ בר  הכּ וֹ בס הוי  ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

חוּ טים. ׁש לׁש ה בּ גדינוֹ טל  [אורגי]  דּ ר ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ח וּ טין  ׁש ל ׁש ה אריגתן בּ סוֹ ף להנּ יח ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶצמר 
הבּ גד  וּ מ ׁש וה נוֹ טלן והכּ וֹ בס אחר . ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִמּמ ין
אר וּ גים  הם ׁש ח וֹ רין ח וּ טין ואם ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְוּ מי ּפ הוּ .
הכּ ל , ל ּט ל  הכּ וֹ בס ר אי  לבן, ֹ◌ַֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ בגד
בּ יוֹ תר : אוֹ תוֹ  מג נּ ה בּ לּ בן ׁש החר  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְלפי 

אלוכד. מפני גנבה  לחשש  עצמם מכניסין רווח)שאין הרבה  בהם אין אם (כי באלו אף אבל .
אסור  להטמין  באמרו (מאירי)אמרו ואף אופן  בכל הכוונה אין  דקתני  מקום מכל  והאי

אדם . ומכל מקום בכל הכוונה  אלא קטנים כה.להטמין , צמר  חתיכות  הם  המוכין
בהם  וכיוצא  והכרים הכסתות בהם  משמעכו ..(רמב"ם)שממלאים הרע"ב לשון  מפשטות 

 י י ח ר ו ק מ

ומאכיל קמא הגוזל  בבא י  קיז פרק 

ׁש ל  אלּ וּ  הרי מכּ ן, יתר ׁש לּ וֹ . והן
ל החוֹ ר היה אם הבּ ית. בּ ל
והן הכּ ל את נוֹ טל הלּ בן, גּ בּ י
כּ די החוּ ט מן ׁש יּ ר החיּ ט ׁש לּ וֹ .
ל  ׁש לׁש  ׁש היא וּ מטלית  בּ וֹ , לתּפ ר
הבּ ית. בּ ל ׁש ל אלּ וּ  הרי ׁש לׁש ,

     
     

     

  כז     
    

      כח 
       

     

              כט 
            ל  

             

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ וֹ . לתּפ ר כּ די  החוּ ט  מן  ׁש ּׁשיּ ר  החיּ ט
הּמ חט:  אר כּ מלא וּ מטלית ׁש הוּ א ֶ◌ִ◌ְ◌ֶֹֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌

ׁש ל ׁש . על ׁש ל ׁש  ח יּ ט ׁש היא  גּ רסינן. ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌

מּמ נּ ה  וקוֹ צ ּת פירתוֹ  את ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הׁש וה

ׁש ל ׁש  ל אצבּ ע וֹ ת ׁש ל ׁש  קטנּ ה ֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַמטלית
הבּ גד : לב ל  להחזיר  ח יּ ב  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶאצבּ ע וֹ ת,

הבהמה , מן גזיזתם אחר  מיד צמר  גיזי וסריקת בליבון  כאן  מ"ב,שאיירי  פ"ז בשבת (וכמו 

כו ') והמנפצו  והמלבנו  הצמר  את  צמר .הגוזז בבגד כאן שאיירי כתב רש"י  אבל  אורגי כז.. דרך
עיי "ש . ברע"ב, כדאיתא אחר , ממין חוטין ג ' אריגתן בסוף  להניח  צמר  בספריםבגדי  (הגירסא

המלא"ש) ע"פ  אורגי תיבת  הוספנו  צמר, בגדי דרך  ועיין כח..היא בתוי "ט , הובא  הטור  לשון
שנוטלם  ולא  הבגד , תוך  להניחם שצריך  שהכוונה  החזו"א  בשם מש "כ  הקרובה הערה

הבית. לבעל יקחכט.ונותנם למה צ"ב  ועדיין ביותר . אותו  מגנה שהשחור  לפי  כתב ורע"ב 
חשובים  חוטין משלשה שיותר  משמע  הבית, בעל  של  הם  מכן  יתר  שנינו  שהרי לעצמו

החזו "א כתב ולכן עליהם . מקפיד  הבית ובעל ד )הם ס"ק כו  סי' שהכובס (כלים  מה שכל
מכן  יתר  ששנינו  ומה  עליהם , מקפיד בעה "ב שאין לעצמו ליקח  רשאי הבגד מן נוטל 
ומותר  הבגד מגנה  שהשחור  כאן ולכן  הבגד . מן להורידם  ואסור  ר "ל  בעה"ב, של הם

לעצמו. ליקחם מותר  בגד,ל.להורידם  לו  לתפור  וחוטים  בד  לו נתן הבית שבעל איירי
חייט. של הוא  הרי  תפירה  כשיעור  בו שאין שחוט וקמ"ל הבית, בעל של הם והשיריים
ראוי  אינו מחט שכשיעור  הקשה בתוי "ט  אבל מחט, אורך  שיעור  שהיינו  כתב הרע"ב 
מחטין. שני  אורך דהיינו מחט, כמלא למחט וחוץ מחט  מלא  מסקינן ובגמרא  לכלום,

 י י ח ר ו ק מ

ל



ומאכיל קמא הגוזל  בבא י  פרק  קטז 

צמר  כּ לי הנּ ׁש ים מן לוֹ קחין אבל
וגלים  בּ גּ ליל, פׁש ּת ן וּ כלי בּ יהוּ דה,
אסוּ ר. להטמין, ׁש אמרוּ  וכלּ ן בּ רוֹ ן.
מקוֹ ם: מכּ ל ותרנגוֹ לים בּ יצים ולוֹ קחין

ׁש לּ וֹ . אלּ וּ  הרי מוֹ ציא, ׁש הכּ וֹ בס מוֹ כין
בּ ל  ׁש ל אלּ וּ  הרי מוֹ ציא, וׁש הּס וֹ רק

חוּ טין הבּ ית. ׁש לׁש ה נוֹ טל הכּ וֹ בס 

י

     
     

    
      

   
     

          
           

            
            כד

     
כה   
 כו     

    
            

         

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ גּ ליל . וּ פ ׁש ּת ן בּ יהוּ דה ה נּ ׁש ים צמר  מלאכת ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌
וּ לדת  וּ מוֹ כר וֹ ת. ע וֹ שׂ וֹ ת צמן והן ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִהיא,

הוּ א: בּ ּׁשר וֹ ן .בּ ליהן הר וֹ עים  ׁש ם ועגלים  ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌
הן: וׁש לּ הן גלים. בּ וֹ  ׁש ּמ גדּ לין ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָמקוֹ ם

מ וֹ ציא.י ׁש הכּ וֹ בס  מוֹ ציאמוֹ כין הצּ מר מלבּ ן ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌
ׁש טיפה: ידי  ל מ ט  דּ בר  הצּ מר  הרי מן ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ׁש לּ וֹ . ואם אלּ וּ  מקּפ יד . [ה בּ ית] הבּ ל ׁש אין ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
קפידא: הוי לא מוֹ ציא .הקּפ יד ו ׁש הּס וֹ רק ִ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

ּמ וֹ ציא  מה והמנּפ צוֹ , הצּ מר  את ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַהּס וֹ רק
להקּפ יד: וּ רגילים ח ׁש וּ ב  דּ בר  הכּ וֹ בס הוי  ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

חוּ טים. ׁש לׁש ה בּ גדינוֹ טל  [אורגי]  דּ ר ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ח וּ טין  ׁש ל ׁש ה אריגתן בּ סוֹ ף להנּ יח ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶצמר 
הבּ גד  וּ מ ׁש וה נוֹ טלן והכּ וֹ בס אחר . ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִמּמ ין
אר וּ גים  הם ׁש ח וֹ רין ח וּ טין ואם ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְוּ מי ּפ הוּ .
הכּ ל , ל ּט ל  הכּ וֹ בס ר אי  לבן, ֹ◌ַֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ בגד
בּ יוֹ תר : אוֹ תוֹ  מג נּ ה בּ לּ בן ׁש החר  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְלפי 

אלוכד. מפני גנבה  לחשש  עצמם מכניסין רווח)שאין הרבה  בהם אין אם (כי באלו אף אבל .
אסור  להטמין  באמרו (מאירי)אמרו ואף אופן  בכל הכוונה אין  דקתני  מקום מכל  והאי

אדם . ומכל מקום בכל הכוונה  אלא קטנים כה.להטמין , צמר  חתיכות  הם  המוכין
בהם  וכיוצא  והכרים הכסתות בהם  משמעכו ..(רמב"ם)שממלאים הרע"ב לשון  מפשטות 

 י י ח ר ו ק מ

ומאכיל קמא הגוזל  בבא י  קיז פרק 

ׁש ל  אלּ וּ  הרי מכּ ן, יתר ׁש לּ וֹ . והן
ל החוֹ ר היה אם הבּ ית. בּ ל
והן הכּ ל את נוֹ טל הלּ בן, גּ בּ י
כּ די החוּ ט מן ׁש יּ ר החיּ ט ׁש לּ וֹ .
ל  ׁש לׁש  ׁש היא וּ מטלית  בּ וֹ , לתּפ ר
הבּ ית. בּ ל ׁש ל אלּ וּ  הרי ׁש לׁש ,

     
     

     

  כז     
    

      כח 
       

     

              כט 
            ל  

             

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ וֹ . לתּפ ר כּ די  החוּ ט  מן  ׁש ּׁשיּ ר  החיּ ט
הּמ חט:  אר כּ מלא וּ מטלית ׁש הוּ א ֶ◌ִ◌ְ◌ֶֹֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌

ׁש ל ׁש . על ׁש ל ׁש  ח יּ ט ׁש היא  גּ רסינן. ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌

מּמ נּ ה  וקוֹ צ ּת פירתוֹ  את ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הׁש וה

ׁש ל ׁש  ל אצבּ ע וֹ ת ׁש ל ׁש  קטנּ ה ֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַמטלית
הבּ גד : לב ל  להחזיר  ח יּ ב  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶאצבּ ע וֹ ת,

הבהמה , מן גזיזתם אחר  מיד צמר  גיזי וסריקת בליבון  כאן  מ"ב,שאיירי  פ"ז בשבת (וכמו 

כו ') והמנפצו  והמלבנו  הצמר  את  צמר .הגוזז בבגד כאן שאיירי כתב רש"י  אבל  אורגי כז.. דרך
עיי "ש . ברע"ב, כדאיתא אחר , ממין חוטין ג ' אריגתן בסוף  להניח  צמר  בספריםבגדי  (הגירסא

המלא"ש) ע"פ  אורגי תיבת  הוספנו  צמר, בגדי דרך  ועיין כח..היא בתוי "ט , הובא  הטור  לשון
שנוטלם  ולא  הבגד , תוך  להניחם שצריך  שהכוונה  החזו"א  בשם מש "כ  הקרובה הערה

הבית. לבעל יקחכט.ונותנם למה צ"ב  ועדיין ביותר . אותו  מגנה שהשחור  לפי  כתב ורע"ב 
חשובים  חוטין משלשה שיותר  משמע  הבית, בעל  של  הם  מכן  יתר  שנינו  שהרי לעצמו

החזו "א כתב ולכן עליהם . מקפיד  הבית ובעל ד )הם ס"ק כו  סי' שהכובס (כלים  מה שכל
מכן  יתר  ששנינו  ומה  עליהם , מקפיד בעה "ב שאין לעצמו ליקח  רשאי הבגד מן נוטל 
ומותר  הבגד מגנה  שהשחור  כאן ולכן  הבגד . מן להורידם  ואסור  ר "ל  בעה"ב, של הם

לעצמו. ליקחם מותר  בגד,ל.להורידם  לו  לתפור  וחוטים  בד  לו נתן הבית שבעל איירי
חייט. של הוא  הרי  תפירה  כשיעור  בו שאין שחוט וקמ"ל הבית, בעל של הם והשיריים
ראוי  אינו מחט שכשיעור  הקשה בתוי "ט  אבל מחט, אורך  שיעור  שהיינו  כתב הרע"ב 
מחטין. שני  אורך דהיינו מחט, כמלא למחט וחוץ מחט  מלא  מסקינן ובגמרא  לכלום,

 י י ח ר ו ק מ

לי



ומאכיל קמא הגוזל  בבא י  פרק  קיח

אלּ וּ  הרי בּמ צד, מוֹ ציא החרׁש  מה
ואם  הבּ ית. בּ ל ׁש ל וּ ב כּ יל, ׁש לּ וֹ ,
אף הבּ ית, בּ ל אצל עוֹ שׂ ה היה

הבּ ית: בּ ל ׁש ל  הנּ סרת 

   
    
     

     
    

   
             

       לא     
        

קּמ א בּ בּ א מּס כת  סליק

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

את מעצד. הנּ גּ ר  בּ וֹ  ׁש ּמ חליק כּ לי ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
דּ ּק ין  מ וֹ ציא ׁש הוּ א וּ ׁש פאין הלּ וּ ח . ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְּפ ני

גּ ּס ין:כּ ּׁשיל.הן: ׁש פאין וּ מּפ יל  קר דּ ם. ֵ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌

הבּ ית. בּ על יוֹ ם:אצל הנּ סרת.כּ שׂ כיר  אף ִ◌ְ◌ִ◌
דּ ּק ים  ׁש הם הּמ קדּ ח  מ ּת חת היּ וֹ צא דּ ק ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַדּ ק

הבּ ית: בּ ל ׁש ל  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְמאד,

שהיציאותלא. כיון הבית בעל  ברשות  עובד  אם  העבודה. במקום  תלוי שהכל התוי "ט  כתב
בעל אין אצלו נמצאים והיציאות  בביתו  עובד כשהפועל אבל  עליהם, קפיד אצלו הם
משום  יום, כשכיר  הרע "ב שכתב ומה לביתו. להביאם  יטרח לא כי  מקפיד הבית 
דקדק  ולכן בביתו, עובד וקבלן הבית  בעל  בבית  עובד  יום  ששכיר  דמילתא דאורחא
נראה ומ"מ יום, שכיר  שכתב רש"י  מלשון ושינה  הדמיון בכ "ף יום  כשכיר  לכתוב

הכי דינא  רש"י  לדברי  .(תוי"ט )שגם
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אוחזי שני מציעא בבא א אפרק 

אני  אוֹ מר זה בּ טלּ ית , אוֹ חזין ׁש נים
זה  מצאתיה, אני אוֹ מר וזה מצאתיה
ׁש לּ י, כּ לּ ּה  אוֹ מר וזה ׁש לּ י כּ לּ ּה  אוֹ מר

א 

מציעא בא מכת
 אוחזי שני  א פרק

     
  א    

    
    

      
              ב 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ טלּ ית.א א וֹ חזין  מוֹ קיׁש נים  בּ גּ מרא ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
ּת וֹ פס  מהם ׁש אחד  כּ גוֹ ן ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלמתניתין
והאחד  זה, מצּ ד הבּ גד ׁש בּ שׂ פת ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַבּ חוּ טין
זה. מצּ ד הבּ גד  ׁש בּ שׂ פת בּ ח וּ טין ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵּת וֹ פס
זה  צמוֹ , בּ בּ גד  אד וּ קים הם אם ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲאבל 
ד  נוֹ טל  וזה מגּ ת ׁש יּ דוֹ  מקוֹ ם ד  ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵנוֹ טל
ח וֹ לקים  והאר  מגּ ת, ׁש יּ דוֹ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָמקוֹ ם

וּ ב ׁש ב וּ ה: ׁש לּ י .בּ ׁש וה, כּ לּ ּה  א וֹ מר  זה ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
.ל ולא הּמ וֹ כר  מכר ּה  ולי  קניתיה ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲאני
הּמ ע וֹ ת  ולקח  מהם לאחד  מכר  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְוהּמ וֹ כר 

בּ ל  וּ מאחד  מ דּ ּת וֹ  מאחד ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִמניהם,
בּ ל  וּ מהי  מדּ ּת וֹ  מהי  יוֹ ד ואינוֹ  ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָכּ רח וֹ ,
לזה  אוֹ מר  והיה ידע  דּ אלּ וּ  ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָכּ רחיּה .
ׁש כּ נג דּ וֹ  והיה אחד , ד כּ אן היה ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָמכר ּת י,
הד . להכחי ׁש  דאוֹ ריתא ׁש ב וּ ה ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַחיּ ב 
נׁש בּ ים  ׁש ניהם , י וֹ ד ׁש אינוֹ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַכ ׁש יו
וּ בדין  במתניתין. האמ וּ רה זוֹ  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְׁש ב וּ ה
אלּ א  ׁש ב וּ ה, בּ לא ח וֹ לקים ׁש יּ הי וּ  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶהוּ א
מהם  אחד ׁש וּ ם יּט ל  ׁש א חכמים ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּת ּק נוּ 
אחד  כּ ל  יהא ׁש א כּ די בּ ׁש ב וּ ה, ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א

כן .א. הדין בחוטין  באוחזין שדוקא רע "ב כרכשתא)(רש "יעיין  ד "ה ז. ה(דף  שהם  שקוריןכתב  גרדין

ולפ"ז  אריגתו . לאחר הבגד  מן אותם וחותכין בגד בסוף שמשיירין החוטין  שהם מפרש רש"י ובלעזי ברניי"ש ,

כובס ) בדין  ב"ק  שבמסכת אחרונה  במשנה הנזכרים החוטין  מאחדב ..הם משניהם, דמים  לקח והמוכר
ברע"ב, כדאיתא  כרחו , בעל לקח  וממי  מדעת  לקח  ממי  יודע ואינו  כרחו  בעל ומאחד  לדעתו

בסוגיין  ב:)והוא שכנגדו .(דף והיה  אחד עד כאן היה  מכרתי לזה אומר והיה  ידע  דאילו  הרע"ב (מש"כ 

מחמת דרבנן שבועה  אלא  כאן אין יודע  שאינו  כעת  אבל לומר רצה  העד, להכחיש דאורייתא שבועה חייב

שיש לומר יש ועדיין דבריו . בהמשך  וכמבואר חברו , של טליתו  ותופס  הולוך אחד  כל יהא  שלא  תקנתא 

משבועה, לגמרי פטור מסייעו  שהעד אותו  אחד עד שכשיש והיינו , פירשה, לא שהרע "ב אע"פ  נפקותא עוד

ה"ה כתב  ה "ד )וכן פ"כ  הפוסקים(מכירה  מסקנת וכן הרע"ב, כלשון שלשונו  אע "פ הרמב"ם .)(תוי "ט)בדעת
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אוחזי שני מציעא בבא א פרק  ב

מחציּה , ּפ חוֹ ת בּה  לוֹ  ׁש אין יבע זה
מחציּה , ּפ חוֹ ת בּה  לוֹ  ׁש אין יבע וזה
אוֹ מר  וזה ׁש לּ י כּ לּ ּה  אוֹ מר זה ויחלקוּ .
יבע  ׁש לּ י, כּ לּ ּה  האוֹ מר ׁש לּ י, חציּה 
חלקים, מלׁש ה ּפ חוֹ ת בּה  לוֹ  ׁש אין
לוֹ  ׁש אין יבע ׁש לּ י, חציּה  והאוֹ מר

     
     

 ג  ד  
     

      
ה   

     
     

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ואוֹ מר  חבר וֹ  ׁש ל  בּ ט לּ יתוֹ  ותוֹ קף  ֵהוֹ ל◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
לאׁש מוֹ ינן  ּת נּ א  ואצטרי היא. ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶׁש לּ י
בּ מציאה, דּ הינוּ  מצאתיה אני  אוֹ מר  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְבּ זה
מּק ח דּ הינוּ  ׁש לּ י  כּ לּ ּה  אוֹ מר  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌◌ֵ◌ֶ◌ְוּ בזה
אמינא  הוה מציאה, ּת נא אי ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִוּ ממ כּ ר .
לי ּה  ׁש ב וּ ה ר בּ נן דּ רמוּ  הוּ א ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְמציאה
ׁש א  בּ ּה  לאחז הּת רא דּ מ וֹ רה ◌ֶ◌ָֹ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִמוּ ם
חסר  מידי לאו חבראי דּ אמר  ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַכּ דּ ין,
אבל  בּ הדיּה , ואפלוֹ ג  ואתּפ וֹ ס אזּ יל ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָבּ ּה ,
לּה   צרי הוה לא דּ אי וּ ממ כּ ר  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִמּק ח 
וזה  למזבּ נּה , אבּ תר ּה  מהדר  הוה ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲֹלא
דּ מיה  חצי ולּת ן ּמ וֹ  לחלק ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶׁש בּ א
דּ מוֹ רי למימר  וליכּ א מח ּס ר וֹ  כּ דּ ין ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶׁש א

ׁש  ר בּ נן רמ וּ  לא אימא ב וּ ה הּת רא, ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
וּ ממ כּ ר , בּ מ ּק ח אׁש מ וּ ינן ואי  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲלי ּה .
דּ רמ וּ  הוּ א וּ ממכּ ר  מּק ח  אמינא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲהוה

הּת רא  דּ מוֹ רי  מוּ ם ליּה  ׁש ב וּ ה ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַר בּ נן
דּ מי ואנא יהיב  קא דּ מי  חבראי  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְואמר 
לדידי דּ צריכה הׁש ּת א יהיבנא, ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָקא
ולזיל  לטרח וחבראי  אנא, ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַאקליּה 
דליכּ א  מציאה אבל אחריתי , ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְולזבין

צריכא: לא. אימא הכי , י ּׁשבע למימר  ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌
מחצי ּה . ּפ חוֹ ת בּה  לוֹ  נׁש בּ ע ׁש אין  ואינוֹ  ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌

דּ הא  מ ּק רא, ט ין כּ דקא ׁש לּ וֹ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌◌ֶׁש כּ לּ ּה 
מׁש ּת בע  ואי  כּ לּ ּה . ליּה  יהבי ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָֹלא
הוה  ליּה , יהבי  כּ דּ קא ׁש לּ וֹ  ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש חציּה 
כּ לּ ּה  דּ אמר  קּמ א לדבּ וּ ריּה  לי ּה   ֵמר◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌◌ָ◌
ּפ ח וֹ ת  בּ ּה  ל וֹ  ׁש אין י בע   ּהל כ ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶׁש לּ י.
כּ דקא  ׁש לּ י כּ לּ ּה  הכי, דּ מ ׁש מע  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵמחציּה ,
אּת ם  ׁש אין וּ לדבריכם מ ּק רא, ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲאמינא
ׁש יּ ׁש  ׁש ב וּ ה בּ כ לּ ּה , לי ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַמאמינים
מחציּה : ּפ חוֹ ת בּ ּה  לי  ואין בּ ּה  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִלי 

עיי "ש .ג . ברע"ב, דאיתא  מטעם  שלי  שכולה  ישבע  לא  הפסדד.אבל  יש  אם 
ביניהם  הדמים ויחלוקו בדמים  אותה שמין עצמה הטלית  מאירי .ה..(תוי"ט )בחלוקת

טוען  שזה שאיירי לפרש ויש  וממכר . מקח  על גם שקאי  איתא  ובשטמ "ק 
בשותפות. לשניהם למכור  שנתרצה  טוען  וזה כולה למכור  המוכר  נתרצה  לי

 י י ח ר ו ק מ

אוחזי שני מציעא בבא א ג פרק 

ׁש לׁש ה  נוֹ טל זה .מרבי ּפ חוֹ ת בּה 
:רבי נוֹ טל וזה חלקים,

אוֹ  בהמה, גּ בּ י ל רוֹ כבין ׁש נים היוּ 
זה  מנהיג, ואחד רוֹ כב אחד ׁש היה
ׁש לּ י, כּ לּ ּה  אוֹ מר וזה ׁש לּ י, כּ לּ ּה  אוֹ מר
מחציּה , ּפ חוֹ ת בּה  לוֹ  ׁש אין יבע זה
מחציּה , ּפ חוֹ ת בּה  לוֹ  ׁש אין יבע וזה
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בהמה.ב גּ בּ י על ר וֹ כבים ׁש נים הא היוּ  ָ◌

ׁש אינוֹ  ּפ י  ל ואף קני, דּ רוֹ כב  לן  ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָקמׁש מע

מּמ ק וֹ מּה : הבּ המה זזה ׁש א אוֹ מנהיג, ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

מנהיג. ואחד ר וֹ כב  אחד  ׁש רוֹ כב ׁש היה בּ זּ מן ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌

הבּ המה  דּ תיזיל היכי  כּ י בּ רגליו   נְמנ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

ואם  וּ מנהיג. רוֹ כב דּ ׁש וים הוּ א ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵמחמתיּה ,

קנה, מנהיג  בּ לבד, רוֹ כב אלּ א היה ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָֹלא

דים  באוּ  אוֹ  הוֹ ד וּ  ואם קנה. לא ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ֵרוֹ כב

ׁש יּ חלקוּ  ליהם ה דּ ין ׁש נּ פסק לאחר ֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 

בׁש בוּ ה: ׁש א ח וֹ לקים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ ׁש בוּ ה,

עו . אלא דנים  שאין החצי כיון על  גם  נשבע ואעפ "כ  ביניהם. החצי  מחלקים  החצי ל
לאותו  מתכוין היה שמא  בלבד הרביע על אלא נשבע היה לא  שאילו בו, מודה  שחבירו

חבירו  לו שמודה בתוי"ט )חלק  הובא מחמתן ז..(נמוק "י, ממקומה  זזה שלא שאע "פ וקמ"ל 
שרוכב דגמרא  כסתמא דס "ל משום הרע"ב  כתב  כן בו . לזכות  יכול אחר  ואין  קנין הוי 

קני. ליכאלחוד  ולדידיה  ברגליו , גם  מנהיג אא "כ  קונה אינו  שרוכב  כשמואל דהלכה  ס "ל (הרא"ש

ולא קונים ששניהם הוא  שהחידוש פירש והוא  שקונה, ופשיטא  גמורה  משיכה זהו  כי בדבר  חידוש

לנוח) כדי אדוניהם  אחורי  לפעמים  לשבת  הנערים דרך  שכן לו  טפל הוא והשני עיקר  קמא תימא 

בסוגיין ח..(תוי"ט ) כדאיתא במשיכה קונה  מנהיג)מנהיג  ד"ה  רש"י ח: לאו (דף  ומשיכה  .
ורצתה במקל שהכישה או  ובאה לה קרא אפילו אלא  וכדומה במוסירה שמושכו דוקא 

קנייה ורגל יד שעקרה  כיון ה "ו )לפניו פ"ב מכירה היה(רמב"ם הרוכב  שגם  הרע"ב כתב  כאן .
ולעיל בסוגיין שמואל שיטת היא זו  שהרי זה על  תמה ותוי "ט הילוכו , וגורם ברגליו מנענע

כלל  מנהיגו שאינו  אף קונה  שרוכב  דגמרא כסתמא  הרע"ב  הקודמת)פירש  הערה לעיל .(ראה 
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אוחזי שני מציעא בבא א פרק  ב

מחציּה , ּפ חוֹ ת בּה  לוֹ  ׁש אין יבע זה
מחציּה , ּפ חוֹ ת בּה  לוֹ  ׁש אין יבע וזה
אוֹ מר  וזה ׁש לּ י כּ לּ ּה  אוֹ מר זה ויחלקוּ .
יבע  ׁש לּ י, כּ לּ ּה  האוֹ מר ׁש לּ י, חציּה 
חלקים, מלׁש ה ּפ חוֹ ת בּה  לוֹ  ׁש אין
לוֹ  ׁש אין יבע ׁש לּ י, חציּה  והאוֹ מר

     
     

 ג  ד  
     

      
ה   

     
     

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ואוֹ מר  חבר וֹ  ׁש ל  בּ ט לּ יתוֹ  ותוֹ קף  ֵהוֹ ל◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
לאׁש מוֹ ינן  ּת נּ א  ואצטרי היא. ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶׁש לּ י
בּ מציאה, דּ הינוּ  מצאתיה אני  אוֹ מר  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְבּ זה
מּק ח דּ הינוּ  ׁש לּ י  כּ לּ ּה  אוֹ מר  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌◌ֵ◌ֶ◌ְוּ בזה
אמינא  הוה מציאה, ּת נא אי ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִוּ ממ כּ ר .
לי ּה  ׁש ב וּ ה ר בּ נן דּ רמוּ  הוּ א ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְמציאה
ׁש א  בּ ּה  לאחז הּת רא דּ מ וֹ רה ◌ֶ◌ָֹ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִמוּ ם
חסר  מידי לאו חבראי דּ אמר  ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַכּ דּ ין,
אבל  בּ הדיּה , ואפלוֹ ג  ואתּפ וֹ ס אזּ יל ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָבּ ּה ,
לּה   צרי הוה לא דּ אי וּ ממ כּ ר  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִמּק ח 
וזה  למזבּ נּה , אבּ תר ּה  מהדר  הוה ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲֹלא
דּ מיה  חצי ולּת ן ּמ וֹ  לחלק ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶׁש בּ א
דּ מוֹ רי למימר  וליכּ א מח ּס ר וֹ  כּ דּ ין ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶׁש א

ׁש  ר בּ נן רמ וּ  לא אימא ב וּ ה הּת רא, ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
וּ ממ כּ ר , בּ מ ּק ח אׁש מ וּ ינן ואי  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲלי ּה .
דּ רמ וּ  הוּ א וּ ממכּ ר  מּק ח  אמינא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲהוה

הּת רא  דּ מוֹ רי  מוּ ם ליּה  ׁש ב וּ ה ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַר בּ נן
דּ מי ואנא יהיב  קא דּ מי  חבראי  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְואמר 
לדידי דּ צריכה הׁש ּת א יהיבנא, ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָקא
ולזיל  לטרח וחבראי  אנא, ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַאקליּה 
דליכּ א  מציאה אבל אחריתי , ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְולזבין

צריכא: לא. אימא הכי , י ּׁשבע למימר  ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌
מחצי ּה . ּפ חוֹ ת בּה  לוֹ  נׁש בּ ע ׁש אין  ואינוֹ  ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌

דּ הא  מ ּק רא, ט ין כּ דקא ׁש לּ וֹ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌◌ֶׁש כּ לּ ּה 
מׁש ּת בע  ואי  כּ לּ ּה . ליּה  יהבי ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָֹלא
הוה  ליּה , יהבי  כּ דּ קא ׁש לּ וֹ  ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש חציּה 
כּ לּ ּה  דּ אמר  קּמ א לדבּ וּ ריּה  לי ּה   ֵמר◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌◌ָ◌
ּפ ח וֹ ת  בּ ּה  ל וֹ  ׁש אין י בע   ּהל כ ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶׁש לּ י.
כּ דקא  ׁש לּ י כּ לּ ּה  הכי, דּ מ ׁש מע  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵמחציּה ,
אּת ם  ׁש אין וּ לדבריכם מ ּק רא, ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲאמינא
ׁש יּ ׁש  ׁש ב וּ ה בּ כ לּ ּה , לי ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַמאמינים
מחציּה : ּפ חוֹ ת בּ ּה  לי  ואין בּ ּה  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִלי 

עיי "ש .ג . ברע"ב, דאיתא  מטעם  שלי  שכולה  ישבע  לא  הפסדד.אבל  יש  אם 
ביניהם  הדמים ויחלוקו בדמים  אותה שמין עצמה הטלית  מאירי .ה..(תוי"ט )בחלוקת

טוען  שזה שאיירי לפרש ויש  וממכר . מקח  על גם שקאי  איתא  ובשטמ "ק 
בשותפות. לשניהם למכור  שנתרצה  טוען  וזה כולה למכור  המוכר  נתרצה  לי
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ׁש לׁש ה  נוֹ טל זה .מרבי ּפ חוֹ ת בּה 
:רבי נוֹ טל וזה חלקים,

אוֹ  בהמה, גּ בּ י ל רוֹ כבין ׁש נים היוּ 
זה  מנהיג, ואחד רוֹ כב אחד ׁש היה
ׁש לּ י, כּ לּ ּה  אוֹ מר וזה ׁש לּ י, כּ לּ ּה  אוֹ מר
מחציּה , ּפ חוֹ ת בּה  לוֹ  ׁש אין יבע זה
מחציּה , ּפ חוֹ ת בּה  לוֹ  ׁש אין יבע וזה
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בהמה.ב גּ בּ י על ר וֹ כבים ׁש נים הא היוּ  ָ◌

ׁש אינוֹ  ּפ י  ל ואף קני, דּ רוֹ כב  לן  ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָקמׁש מע

מּמ ק וֹ מּה : הבּ המה זזה ׁש א אוֹ מנהיג, ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

מנהיג. ואחד ר וֹ כב  אחד  ׁש רוֹ כב ׁש היה בּ זּ מן ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌

הבּ המה  דּ תיזיל היכי  כּ י בּ רגליו   נְמנ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

ואם  וּ מנהיג. רוֹ כב דּ ׁש וים הוּ א ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵמחמתיּה ,

קנה, מנהיג  בּ לבד, רוֹ כב אלּ א היה ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָֹלא

דים  באוּ  אוֹ  הוֹ ד וּ  ואם קנה. לא ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ֵרוֹ כב

ׁש יּ חלקוּ  ליהם ה דּ ין ׁש נּ פסק לאחר ֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 

בׁש בוּ ה: ׁש א ח וֹ לקים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ ׁש בוּ ה,

עו . אלא דנים  שאין החצי כיון על  גם  נשבע ואעפ "כ  ביניהם. החצי  מחלקים  החצי ל
לאותו  מתכוין היה שמא  בלבד הרביע על אלא נשבע היה לא  שאילו בו, מודה  שחבירו

חבירו  לו שמודה בתוי"ט )חלק  הובא מחמתן ז..(נמוק "י, ממקומה  זזה שלא שאע "פ וקמ"ל 
שרוכב דגמרא  כסתמא דס "ל משום הרע"ב  כתב  כן בו . לזכות  יכול אחר  ואין  קנין הוי 

קני. ליכאלחוד  ולדידיה  ברגליו , גם  מנהיג אא "כ  קונה אינו  שרוכב  כשמואל דהלכה  ס "ל (הרא"ש

ולא קונים ששניהם הוא  שהחידוש פירש והוא  שקונה, ופשיטא  גמורה  משיכה זהו  כי בדבר  חידוש

לנוח) כדי אדוניהם  אחורי  לפעמים  לשבת  הנערים דרך  שכן לו  טפל הוא והשני עיקר  קמא תימא 

בסוגיין ח..(תוי"ט ) כדאיתא במשיכה קונה  מנהיג)מנהיג  ד"ה  רש"י ח: לאו (דף  ומשיכה  .
ורצתה במקל שהכישה או  ובאה לה קרא אפילו אלא  וכדומה במוסירה שמושכו דוקא 

קנייה ורגל יד שעקרה  כיון ה "ו )לפניו פ"ב מכירה היה(רמב"ם הרוכב  שגם  הרע"ב כתב  כאן .
ולעיל בסוגיין שמואל שיטת היא זו  שהרי זה על  תמה ותוי "ט הילוכו , וגורם ברגליו מנענע

כלל  מנהיגו שאינו  אף קונה  שרוכב  דגמרא כסתמא  הרע"ב  הקודמת)פירש  הערה לעיל .(ראה 
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ׁש יּ ׁש  אוֹ  מוֹ דים ׁש הם בּ זמן ויחלקוּ .
ׁש בוּ ה: בּ לא חוֹ לקים  דים, להן

וראה בהמה גּ בּ י ל רוֹ כב היה
ּת נה לחברוֹ  ואמר הּמ ציאה, את
בּה , זכיתי אני ואמר נטלּה  לי,

ג 

     
     

     
         ט 

ב משנה 
 לאחרי שחב במקו חוב  לבעל תופס

על  לוה  של מטלטלי לתפוס לאד נית הא האמוראי נחלקו
במקו חוב לבעל תופס  והיינו חובותיו , מבעלי לאחד ליתנ מנת

האחרי .(שמפסיד )שחב חובות  בעלי יפסדו זה ידי שעל , לאחרי

ס"ל יוחנ פד :)רבי ד שחב(כתובות במקו חוב לבעל התופס
לחבירו מציאה שהמגביה מודה מקו ומכל  קנה , לא לאחרי

לאחריני נמי  זכי לנפשיה דזכי מגו כי חבירו, ואמר)קנה תוד"ה ש).

כפי  מפרשה הרע "ב משנתנו, בביאור אופני שלשה יש   בסוגיי
רבי  אמר אבא  בר חייא  ר' כוותיה .שיטת שהלכתא , יוחנ

 י     
     

      
      יא

וכוּ '.ג לי  ּת נה לחברוֹ  ו אמר  הר וֹ כב , קנה בּ ּה , לי  זכה אמר  יכ וֹ ל אבל  הּמ ג בּ י ּה  אין ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌
בּ ּה : זכיתי  אני ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַלוֹ מר 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

דמאיט. ותימה ברמב"ם. הוא  וכן הרע"ב  כתב הדין כן  בפסק  לן איכפת דמאי  היא , רבותא 
ובגמרא  עדים . באו  או מודים שהם  ח.)כיון ללמד(דף  ובאה  היא  יתירה  שמשנה איתא

חבירו  קנה חבירו בה  שיזכה מנת על מציאה קתני ,י..(תוי"ט )שהמגביה דמילתא  אורחא 
והטור  בעצמו , יטלנו לא למה וראה מהלך  היה רסט )שאם  מציאה(סימן ראה  העתיק אכן

בהמה גבי על  שהיה  הזכיר  ולא כו ' לי זכה  לחבירו רבי יא..(תוי"ט )ואמר  לפי הפירוש  כן
משעת עבורו  בה שיזכה ולא  לו  ליתן  שליח שעושהו  שמשמע  לי תנה שאמר  שכיון יוחנן .
יכול ולכן  הגבהה  בשעת  עבורו בה לזכות  נתכוין ולא כדבריו  עשה  סתמא  אמרינן  הגבהה,

לעצמו. בה  ולזכות בידו שהיא זמן כל מהשליחות בו  שהגביהלחזור  מודה  אם אף הטור (לדעת

הלה קנה חברו  לצורך הגביה שאם וסובר חולק התוי"ט  לי, זכה  אמר שלא כיון  בו  לחזור יכול  חברו  לצורך

הש"ך בו . לחזור יכול ה)ואין ס "ק רסט עיי"ש)(סי' הסמ"ע . דעת  וכן  הוא , גרוע  לשון תנה  כי הטור, .מצדיק 

 י י ח ר ו ק מ

אוחזי שני מציעא בבא א ה פרק 

אני  אמר לוֹ  מנּ תנּה  אם בּה . זכה
כּ לוּ ם: אמר לא ּת חלּ ה, בּה  זכיתי

ליה, ונפל הּמ ציאה את ראה
ׁש החזיק  זה בּ ּה , והחזיק אחר  וּ בא
רצין אוֹ תן ראה בּה . זכה בּ ּה 

ד

       
     יב 

       
    יג        

            יד

     
     

       
   טו  

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

כּ לוּ ם. אמר מ יּ ד לא  ׁש ּמ ׁש כּה  זה ׁש ּק נאּה  ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌
הּמ ג בּ י ּה  ביד ׁש היתה זמן וכל  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲחבר וֹ ,

היתה: בּה .דהפקר  זכה בּ ּה  ׁש החזיק זה ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌
הר בּ ים, בּ ר ׁש וּ ת הּמ ציאה ׁש היתה ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְודוקא
לוֹ  קוֹ נוֹ ת אדם ׁש ל אּמ וֹ ת אר בּ ע  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש אין
זכה. בּ ּה  הּמ חזיק  לפיכ הר בּ ים, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִבּ ר ׁש וּ ת

אוֹ  יחיד , ׁש ל ׁש ביל  ׁש היא בּ סמטא ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲאבל 
דּ וֹ חקים  ר בּ ים ׁש אין הר בּ ים ר ׁש וּ ת ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְבצדּ י 
כּ ל  ל וֹ  קוֹ נוֹ ת אדם ׁש ל אּמ וֹ ת אר בּ ע  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָׁש ם,
בּ אר בּ ע  לוֹ   ּׁש ּס מו הפקר  וכל  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְמציאה
ותּק ינוּ  לתפסוֹ . ר אי אחר  ואין ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַאּמ וֹ ת,
לאנּ צוֹ יי: ליתוֹ  דלא היכי  כּ י ר בּ נן ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵלי ּה 

לי ,יב. זכה לו  אמר  אם אבל לו, שיושיטנה  אלא  עבורו, בה שיזכה ממנו  ביקש  ולא
בו  לחזור  לו אפשר  ואי  חברו, קנה  לחברו מציאה והמגביה  שנתבקש  מה  עשה  סתמא 

הקודמת) הערה  אלאיג ..(עיין תחלה  תיבת התנא  שנה ולא תחלה , שטוען  שאיירי  פשיטא 
איירי  שרישא  בשעתללמד לעצמו בה  לזכות נתכוין  לא  אם  אף כי תחילה . אמר  שלא 

זכה אמר  ולא תנה  שאמר  כיון  קנאה , כן  גם  וכבר הגבהה יוחנן, ר' לשיטת הגמרא מפרש (כן

זו ) שיטה  לפי מפרש שהרע "ב עצמו יד..נתבאר לצורך  להגביהה דעתו היה אם ואף  רע"ב .
שנתן  לטעון  יכול  ואינו גמורה במתנה  לו  שנתנה דעתו גילה  הרי להרוכב שנתנה  כיון  מ"מ

פקדון יא)בתורת ס "ק  רסט  סי' י:)הגמרא טו ..(סמ"ע שארבע(דף  תקנו שרבנן שאע"פ אומרת
ליה ניחא דלא  דעתיה  גלי עליה שנפל  כיון הכא מקום , בכל  לו קונות אדם של  אמות 

ששת ורב  אמות . ארבע של בקנין אשי)לקנות רב הרבים (וי"א ברשות  כן  תיקנו שלא  אמר 
ד' בתוך אצלו עומדים לו  יש  חברים  שהרבה מיוחדות אמות ד' שם  לאדם שאין כיון

פאה במסכת הרבים . ברשות איירי  וכאן מ"ג)אמותיו, התירוצים ,(פ "ד  שני הרע "ב  הביא
עיקר . זה שתירוץ  ס "ל  כי ששת  רב של תירוצו  רק והביא בו חזר  שכאן  התוי"ט וכתב 

 י י ח ר ו ק מ

גל



אוחזי שני מציעא בבא א פרק  ד

ׁש יּ ׁש  אוֹ  מוֹ דים ׁש הם בּ זמן ויחלקוּ .
ׁש בוּ ה: בּ לא חוֹ לקים  דים, להן

וראה בהמה גּ בּ י ל רוֹ כב היה
ּת נה לחברוֹ  ואמר הּמ ציאה, את
בּה , זכיתי אני ואמר נטלּה  לי,

ג 

     
     

     
         ט 

ב משנה 
 לאחרי שחב במקו חוב  לבעל תופס

על  לוה  של מטלטלי לתפוס לאד נית הא האמוראי נחלקו
במקו חוב לבעל תופס  והיינו חובותיו , מבעלי לאחד ליתנ מנת

האחרי .(שמפסיד )שחב חובות  בעלי יפסדו זה ידי שעל , לאחרי

ס"ל יוחנ פד :)רבי ד שחב(כתובות במקו חוב לבעל התופס
לחבירו מציאה שהמגביה מודה מקו ומכל  קנה , לא לאחרי

לאחריני נמי  זכי לנפשיה דזכי מגו כי חבירו, ואמר)קנה תוד"ה ש).

כפי  מפרשה הרע "ב משנתנו, בביאור אופני שלשה יש   בסוגיי
רבי  אמר אבא  בר חייא  ר' כוותיה .שיטת שהלכתא , יוחנ
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      יא

וכוּ '.ג לי  ּת נה לחברוֹ  ו אמר  הר וֹ כב , קנה בּ ּה , לי  זכה אמר  יכ וֹ ל אבל  הּמ ג בּ י ּה  אין ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌
בּ ּה : זכיתי  אני ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַלוֹ מר 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

דמאיט. ותימה ברמב"ם. הוא  וכן הרע"ב  כתב הדין כן  בפסק  לן איכפת דמאי  היא , רבותא 
ובגמרא  עדים . באו  או מודים שהם  ח.)כיון ללמד(דף  ובאה  היא  יתירה  שמשנה איתא

חבירו  קנה חבירו בה  שיזכה מנת על מציאה קתני ,י..(תוי"ט )שהמגביה דמילתא  אורחא 
והטור  בעצמו , יטלנו לא למה וראה מהלך  היה רסט )שאם  מציאה(סימן ראה  העתיק אכן

בהמה גבי על  שהיה  הזכיר  ולא כו ' לי זכה  לחבירו רבי יא..(תוי"ט )ואמר  לפי הפירוש  כן
משעת עבורו  בה שיזכה ולא  לו  ליתן  שליח שעושהו  שמשמע  לי תנה שאמר  שכיון יוחנן .
יכול ולכן  הגבהה  בשעת  עבורו בה לזכות  נתכוין ולא כדבריו  עשה  סתמא  אמרינן  הגבהה,

לעצמו. בה  ולזכות בידו שהיא זמן כל מהשליחות בו  שהגביהלחזור  מודה  אם אף הטור (לדעת

הלה קנה חברו  לצורך הגביה שאם וסובר חולק התוי"ט  לי, זכה  אמר שלא כיון  בו  לחזור יכול  חברו  לצורך

הש"ך בו . לחזור יכול ה)ואין ס "ק רסט עיי"ש)(סי' הסמ"ע . דעת  וכן  הוא , גרוע  לשון תנה  כי הטור, .מצדיק 

 י י ח ר ו ק מ

אוחזי שני מציעא בבא א ה פרק 

אני  אמר לוֹ  מנּ תנּה  אם בּה . זכה
כּ לוּ ם: אמר לא ּת חלּ ה, בּה  זכיתי

ליה, ונפל הּמ ציאה את ראה
ׁש החזיק  זה בּ ּה , והחזיק אחר  וּ בא
רצין אוֹ תן ראה בּה . זכה בּ ּה 

ד

       
     יב 

       
    יג        

            יד

     
     

       
   טו  

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

כּ לוּ ם. אמר מ יּ ד לא  ׁש ּמ ׁש כּה  זה ׁש ּק נאּה  ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌
הּמ ג בּ י ּה  ביד ׁש היתה זמן וכל  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲחבר וֹ ,

היתה: בּה .דהפקר  זכה בּ ּה  ׁש החזיק זה ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌
הר בּ ים, בּ ר ׁש וּ ת הּמ ציאה ׁש היתה ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְודוקא
לוֹ  קוֹ נוֹ ת אדם ׁש ל אּמ וֹ ת אר בּ ע  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש אין
זכה. בּ ּה  הּמ חזיק  לפיכ הר בּ ים, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִבּ ר ׁש וּ ת

אוֹ  יחיד , ׁש ל ׁש ביל  ׁש היא בּ סמטא ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲאבל 
דּ וֹ חקים  ר בּ ים ׁש אין הר בּ ים ר ׁש וּ ת ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְבצדּ י 
כּ ל  ל וֹ  קוֹ נוֹ ת אדם ׁש ל אּמ וֹ ת אר בּ ע  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָׁש ם,
בּ אר בּ ע  לוֹ   ּׁש ּס מו הפקר  וכל  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְמציאה
ותּק ינוּ  לתפסוֹ . ר אי אחר  ואין ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַאּמ וֹ ת,
לאנּ צוֹ יי: ליתוֹ  דלא היכי  כּ י ר בּ נן ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵלי ּה 

לי ,יב. זכה לו  אמר  אם אבל לו, שיושיטנה  אלא  עבורו, בה שיזכה ממנו  ביקש  ולא
בו  לחזור  לו אפשר  ואי  חברו, קנה  לחברו מציאה והמגביה  שנתבקש  מה  עשה  סתמא 

הקודמת) הערה  אלאיג ..(עיין תחלה  תיבת התנא  שנה ולא תחלה , שטוען  שאיירי  פשיטא 
איירי  שרישא  בשעתללמד לעצמו בה  לזכות נתכוין  לא  אם  אף כי תחילה . אמר  שלא 

זכה אמר  ולא תנה  שאמר  כיון  קנאה , כן  גם  וכבר הגבהה יוחנן, ר' לשיטת הגמרא מפרש (כן

זו ) שיטה  לפי מפרש שהרע "ב עצמו יד..נתבאר לצורך  להגביהה דעתו היה אם ואף  רע"ב .
שנתן  לטעון  יכול  ואינו גמורה במתנה  לו  שנתנה דעתו גילה  הרי להרוכב שנתנה  כיון  מ"מ

פקדון יא)בתורת ס "ק  רסט  סי' י:)הגמרא טו ..(סמ"ע שארבע(דף  תקנו שרבנן שאע"פ אומרת
ליה ניחא דלא  דעתיה  גלי עליה שנפל  כיון הכא מקום , בכל  לו קונות אדם של  אמות 

ששת ורב  אמות . ארבע של בקנין אשי)לקנות רב הרבים (וי"א ברשות  כן  תיקנו שלא  אמר 
ד' בתוך אצלו עומדים לו  יש  חברים  שהרבה מיוחדות אמות ד' שם  לאדם שאין כיון

פאה במסכת הרבים . ברשות איירי  וכאן מ"ג)אמותיו, התירוצים ,(פ "ד  שני הרע "ב  הביא
עיקר . זה שתירוץ  ס "ל  כי ששת  רב של תירוצו  רק והביא בו חזר  שכאן  התוי"ט וכתב 

 י י ח ר ו ק מ

גל



אוחזי שני מציעא בבא א פרק  ו 

אחר  ׁש בוּ ר, צבי אחר מציאה, אחר
לי  זכתה ואמר פרחוּ , ׁש א גּ וֹ זלוֹ ת
כּ דרכּ וֹ , רץ צבי היה לוֹ . זכתה שׂ די,
זכתה  ואמר מפריחין, גוֹ זלוֹ ת ׁש היוּ  אוֹ 

כּ לוּ ם: אמר לא שׂ די, לי

מציאת  הקּ טנּ ים, וּ בּת וֹ  בּ נוֹ  מציאת ה 
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 יח  
יט  כ            

         

     
     כא

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש בוּ ר. צבי  לר וּ ץ,אחר יכוֹ ל  ׁש אינוֹ  ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
י ּט לוּ הוּ  לא אם הדה  ֹבּ תו ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִוּ מׁש ּת ּמ ר 

כמציאה: והוי ל וֹ .אחרים, שׂ דהוּ .זכתה ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
ׁש יּ כ וֹ ל  וּ כגוֹ ן שׂ דהוּ , בּ צד  ׁש ע וֹ מד ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְוהוּ א
ׁש יּ צאוּ  קדם וּ מגּ ין אחריהן ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָלר וּ ץ

ל הּק ט נּ ים.המ דהוּ :  ּׁש ּס מו כּ ל ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
לי ּה  קרי גּ ד וֹ ל הוּ א אפלּ וּ  אביו ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ׁש לחן
והבּ ת  איבה. מוּ ם לאביו וּ מציאתוֹ  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָקטן,
לאביה, מציאתּה  נרה בּ ין קטנּ ה ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵבּ ין

נע וּ ריה ׁש בח  כּ ל זכּ תה לאביה:דּ הּת וֹ רה ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌

לתוכהטז. ליכנס  יכולים ואנשים לדעתו, שלא משתמרת ואינה  גדורה  היתה  לא (עייןוהחצר

הקרובות ) דרישא ,רוביז..הערות מציאה  של פירושו הוא  שבור  צבי שאחר  מפרשים  הראשונים
כרש"י  מפרש שהוא ש "מ כמציאה  והוי הרע "ב מדכתב  אבל כו', שבור  צבי אחר  כגון ור"ל
שהיה בעלמא חפץ היינו דרישא מציאה ולדידיה  דמציאה, דומיא  דהוא שבור צבי אחר  שכתב

שדהו. תוך  אחתיח .מונח  שכל  ודרכן רבים, לשון נקט  לכן ביחד הרבה לפרוח הגוזלות דרך
בעלמא  כדאמרינן לחברתה לקדום מ"ג)רצונה פ"ג יונך(סנהדרין תקדים אם  וכן יונים, ומפריחי

פורחים ולא  מפריחים  כתב מש"ה  לי יט ..(תוי "ט)ליוני, זכתה  לומר צריך אי הראשונים נחלקו
אם שאף דסיפא  לרבותא  אלא הכי נקט  ולא כן, לומר  צריך אין  והרא"ש  תוספות לדעת  שדי,

מהני. לא שמחמתכ .אמר היינו שדהו, תוך  שמשתמר  שבור , צבי אחר בד"ה הרע"ב מש "כ 
כמש "כ השדה מן שיצא  לפני ולהגיעו אחריו לרוץ  שיכול וכגון משתמר  הוא שם עומד שהוא 

לדעתו שלא המשתמרת בחצר כאן איירי לא כי הסמוך , שסמוכיםכא ..(תוי "ט)בדיבור זמן כל
איבה משום  שלו ומציאתם קטנים קרי גדולים אף שולחנו רבי על  שיטת  והיא  יוחנן(רע "ב 

 י י ח ר ו ק מ

אוחזי שני מציעא בבא א ז פרק 

מציאת הכּ ננים, וׁש פחתוֹ  בדּ וֹ 
בּ נוֹ  מציאת  ׁש לּ וֹ . אלּ וּ  הרי אׁש ּת וֹ ,
וׁש פחתוֹ  בדּ וֹ  מציאת הגּ דוֹ לים, וּ בּת וֹ 
ל אף ׁש גּ רׁש ּה , א ׁש ּת וֹ  מציאת  הברים ,
ׁש לּ הן: אלּ וּ  הרי כּ ת בּ תּה , נתן ׁש א ּפ י

אחריוּ ת  בּ הן יׁש  אם חוֹ ב, ׁש טרי מצא
נפרין  דּ ין ׁש בּ ית  יחזיר, לא נכסים,
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הכּ נענים. וׁש פחתוֹ  קנוּ יעבדּ וֹ  גּ וּ פן ׁש הרי  ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
כּ דכתיב  כה )ל וֹ , אוֹ תם:(ויּ קרא והתנחל ּת ם ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

א  מוּ ם ׁש ּת וֹ .מציאת ליּה  ּת ּק ינוּ  ר בּ נן ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌
נכסים.ואיבה: קרקע וֹ ת אחרי וּ ת ׁש בּ וּ ד  ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

מהם: יחזיר.ׁש יּ ג בּ ה לפרע וֹ ן לא  דּ חי ׁש ינן ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

וּ מן  הוּ א  ּּפ ר ו ׁש טר  ׁש ּמ א ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְולקנוּ ניא.
לא  מ וֹ דה דּ קא והא נפל, ֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַהוה
בּ יניהם  היא ר ּמ אוּ ת ׁש ל  צה ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָפר ּת י,
מּמ נּ וּ  ׁש לּ קח וּ  הלּ קוֹ ח וֹ ת את ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִלטרף

ויחלּ קוּ ה באחרי וּ ת, ׁש א בּ יניהם:קרקע  ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌

יב:)בסוגיין נערה)(דף ואפילו תורה מדין  שלו  מציאתה  קטנה שהיא כל שהבת הרע"ב  ומש "כ  .
תוספות  אבל  כן, כתב רש "י גם לאביה. נעורים  שבח כל  כי יוחנן)נמי רבי ד"ה  הקשו (שם 

איב משום  הוא שהטעם כתבו והם  מאיסורא, ממונא ילפינן ולא  כתיב  בנדרים דההיא העליו 
שלחנו  על סמוכה  שאינה  אע "פ נערה שהיא  כל ולכן שחין  ומוכה למנוול לה מסר  בעי  דאי 
ה "ה שלחנו על סמוכה  שאם  כזכר  דינה בקידושיה , זכאי שאין  ובבוגרות  לאביה. מציאתה 

שלה ה"ה לאו  ואם עיי "ש .כב..(תוי"ט )שלו כולם, טעם  מפורש  יב:)הגמראכג .ברע "ב  (דף

בספק  איירי אלא שלו, מציאתה  שאין פשיטא  שא"כ ממש  בגירשה איירי  לא  שע"כ אומרת
במזונותיה  חייב  עדיין ובכה "ג כתובותמגורשת  רש"י מחמתיה , לאחר לינשא מעוכבת שהיא (משום

צז:) מציאתהדף  תהא  זו  ה"נ  זנה, שהוא  משום לבעלה מציאתה אשה שכל  כמו  וס "ד ,
משום  הוא מזונות תחת מציאה  הנשים  בכל שתיקנו שטעם תיקנו. לא שכאן קמ "ל  לבעלה ,

 י י ח ר ו ק מ

גל



אוחזי שני מציעא בבא א פרק  ו 

אחר  ׁש בוּ ר, צבי אחר מציאה, אחר
לי  זכתה ואמר פרחוּ , ׁש א גּ וֹ זלוֹ ת
כּ דרכּ וֹ , רץ צבי היה לוֹ . זכתה שׂ די,
זכתה  ואמר מפריחין, גוֹ זלוֹ ת ׁש היוּ  אוֹ 

כּ לוּ ם: אמר לא שׂ די, לי

מציאת  הקּ טנּ ים, וּ בּת וֹ  בּ נוֹ  מציאת ה 
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     כא

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש בוּ ר. צבי  לר וּ ץ,אחר יכוֹ ל  ׁש אינוֹ  ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
י ּט לוּ הוּ  לא אם הדה  ֹבּ תו ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִוּ מׁש ּת ּמ ר 

כמציאה: והוי ל וֹ .אחרים, שׂ דהוּ .זכתה ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
ׁש יּ כ וֹ ל  וּ כגוֹ ן שׂ דהוּ , בּ צד  ׁש ע וֹ מד ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְוהוּ א
ׁש יּ צאוּ  קדם וּ מגּ ין אחריהן ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָלר וּ ץ

ל הּק ט נּ ים.המ דהוּ :  ּׁש ּס מו כּ ל ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
לי ּה  קרי גּ ד וֹ ל הוּ א אפלּ וּ  אביו ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ׁש לחן
והבּ ת  איבה. מוּ ם לאביו וּ מציאתוֹ  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָקטן,
לאביה, מציאתּה  נרה בּ ין קטנּ ה ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵבּ ין

נע וּ ריה ׁש בח  כּ ל זכּ תה לאביה:דּ הּת וֹ רה ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌

לתוכהטז. ליכנס  יכולים ואנשים לדעתו, שלא משתמרת ואינה  גדורה  היתה  לא (עייןוהחצר

הקרובות ) דרישא ,רוביז..הערות מציאה  של פירושו הוא  שבור  צבי שאחר  מפרשים  הראשונים
כרש"י  מפרש שהוא ש "מ כמציאה  והוי הרע "ב מדכתב  אבל כו', שבור  צבי אחר  כגון ור"ל
שהיה בעלמא חפץ היינו דרישא מציאה ולדידיה  דמציאה, דומיא  דהוא שבור צבי אחר  שכתב

שדהו. תוך  אחתיח .מונח  שכל  ודרכן רבים, לשון נקט  לכן ביחד הרבה לפרוח הגוזלות דרך
בעלמא  כדאמרינן לחברתה לקדום מ"ג)רצונה פ"ג יונך(סנהדרין תקדים אם  וכן יונים, ומפריחי

פורחים ולא  מפריחים  כתב מש"ה  לי יט ..(תוי "ט)ליוני, זכתה  לומר צריך אי הראשונים נחלקו
אם שאף דסיפא  לרבותא  אלא הכי נקט  ולא כן, לומר  צריך אין  והרא"ש  תוספות לדעת  שדי,

מהני. לא שמחמתכ .אמר היינו שדהו, תוך  שמשתמר  שבור , צבי אחר בד"ה הרע"ב מש "כ 
כמש "כ השדה מן שיצא  לפני ולהגיעו אחריו לרוץ  שיכול וכגון משתמר  הוא שם עומד שהוא 

לדעתו שלא המשתמרת בחצר כאן איירי לא כי הסמוך , שסמוכיםכא ..(תוי "ט)בדיבור זמן כל
איבה משום  שלו ומציאתם קטנים קרי גדולים אף שולחנו רבי על  שיטת  והיא  יוחנן(רע "ב 

 י י ח ר ו ק מ

אוחזי שני מציעא בבא א ז פרק 

מציאת הכּ ננים, וׁש פחתוֹ  בדּ וֹ 
בּ נוֹ  מציאת  ׁש לּ וֹ . אלּ וּ  הרי אׁש ּת וֹ ,
וׁש פחתוֹ  בדּ וֹ  מציאת הגּ דוֹ לים, וּ בּת וֹ 
ל אף ׁש גּ רׁש ּה , א ׁש ּת וֹ  מציאת  הברים ,
ׁש לּ הן: אלּ וּ  הרי כּ ת בּ תּה , נתן ׁש א ּפ י

אחריוּ ת  בּ הן יׁש  אם חוֹ ב, ׁש טרי מצא
נפרין  דּ ין ׁש בּ ית  יחזיר, לא נכסים,
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הכּ נענים. וׁש פחתוֹ  קנוּ יעבדּ וֹ  גּ וּ פן ׁש הרי  ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
כּ דכתיב  כה )ל וֹ , אוֹ תם:(ויּ קרא והתנחל ּת ם ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

א  מוּ ם ׁש ּת וֹ .מציאת ליּה  ּת ּק ינוּ  ר בּ נן ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌
נכסים.ואיבה: קרקע וֹ ת אחרי וּ ת ׁש בּ וּ ד  ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

מהם: יחזיר.ׁש יּ ג בּ ה לפרע וֹ ן לא  דּ חי ׁש ינן ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

וּ מן  הוּ א  ּּפ ר ו ׁש טר  ׁש ּמ א ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְולקנוּ ניא.
לא  מ וֹ דה דּ קא והא נפל, ֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַהוה
בּ יניהם  היא ר ּמ אוּ ת ׁש ל  צה ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָפר ּת י,
מּמ נּ וּ  ׁש לּ קח וּ  הלּ קוֹ ח וֹ ת את ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִלטרף

ויחלּ קוּ ה באחרי וּ ת, ׁש א בּ יניהם:קרקע  ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌

יב:)בסוגיין נערה)(דף ואפילו תורה מדין  שלו  מציאתה  קטנה שהיא כל שהבת הרע"ב  ומש "כ  .
תוספות  אבל  כן, כתב רש "י גם לאביה. נעורים  שבח כל  כי יוחנן)נמי רבי ד"ה  הקשו (שם 

איב משום  הוא שהטעם כתבו והם  מאיסורא, ממונא ילפינן ולא  כתיב  בנדרים דההיא העליו 
שלחנו  על סמוכה  שאינה  אע "פ נערה שהיא  כל ולכן שחין  ומוכה למנוול לה מסר  בעי  דאי 
ה "ה שלחנו על סמוכה  שאם  כזכר  דינה בקידושיה , זכאי שאין  ובבוגרות  לאביה. מציאתה 

שלה ה"ה לאו  ואם עיי "ש .כב..(תוי"ט )שלו כולם, טעם  מפורש  יב:)הגמראכג .ברע "ב  (דף

בספק  איירי אלא שלו, מציאתה  שאין פשיטא  שא"כ ממש  בגירשה איירי  לא  שע"כ אומרת
במזונותיה  חייב  עדיין ובכה "ג כתובותמגורשת  רש"י מחמתיה , לאחר לינשא מעוכבת שהיא (משום

צז:) מציאתהדף  תהא  זו  ה"נ  זנה, שהוא  משום לבעלה מציאתה אשה שכל  כמו  וס "ד ,
משום  הוא מזונות תחת מציאה  הנשים  בכל שתיקנו שטעם תיקנו. לא שכאן קמ "ל  לבעלה ,

 י י ח ר ו ק מ

גל
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יחזיר, נכסים, אחריוּ ת  בּ הן אין מהן,
דּ ברי מהן, נפרין דּ ין בּ ית ׁש אין
 ּכ בּ ין אוֹ מרים, וחכמים מאיר. רבּ י
דּ ין  ׁש בּ ית מּפ ני יחזיר, לא  ּכ וּ בין

מהן: נפרין

בדים, וׁש חרוּ רי נׁש ים, גּט י מצא ז
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    כו

    

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

יחזיר. לא   ּכ וּ בין   ּכ בּ וֹ בּ ין  ׁש אין דּ ׁש טר  ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
דּ אחרי וּ ת  גבי , נּמ י מ ּמ ׁש בּ די  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַאחרי וּ ת
לפרע וֹ ן  וחי ׁש ינן הוּ א, סוֹ פר  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָטע וּ ת
ודוקא  כּ חכמים. והלכה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְולקנוּ ניא.
אמר וּ  אחריוּ ת בּ וֹ  נזכּ ר  ׁש אין ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִבּ ׁש טר 

וגבי הוּ א סוֹ פר  דּ טע וּ ת ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲחכמים
כּ תוּ ב האחריוּ ת היה כאלּ וּ  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמּמ ׁש בּ די
ר וֹ צה  ׁש אינוֹ  בּ טר  ּפ ר ׁש  אם אבל  ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲבּ וֹ .
חכמים  מוֹ דים אחריוּ ת, ליו ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְלקבּ ל
לקנוּ ניא: למיח ׁש  לי כּ א דּ הׁש ּת א ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְדּ יחזיר ,

לה נתן  שלא שאע "פ התוי "ט, וכתב ביניהם . איבה כבר  יש והכא  ישנאה, שלא איבה ,
לזונה. חייב  שעדיין  כלומר  כתובתה, תנאי חוב כל לה  פרע לא  שעדיין  אע "פ ר "ל כתובתה 

שבאכד. שטר  שבכל ואע"ג ביניהם. ויחלוקו כדין שלא מהלקוחות הנכסים  ב"ד שיוציאו
כשר  היה שאם לומר  שיש ריעותא, יש שנפל כיון  זה בשטר  לכך , חוששים אין  לפנינו

יותר  בו נזהר  פרע(תוי"ט )היה  שאכן  לדבריו  שחוששין מחזירין אין  מודה  הלוה  אין ואם  .
בסוגיין  אביי  לפי המשנה ביאור  כן  יג.)השטר . ולקנוניא.(דף לפרעון שחוששין שסובר 

לזה.כה. ולא  לזה לא  יחזיר  ולא לפירעון, חוששין  מודה  הלוה  אין אם  שדי כו .אבל דלא 
בכדי זוזי  לכתבו (רש "י)אינש  לעדים  להם  יש  כלל ולוה מלוה הזכירוהו  שלא  ואע"פ .

הסופר  של בטעותו אלא  הדבר  לתלות  אין  כתבוהו לא  אם ולפיכך  בתוי"ט )בשטר  הובא .(נ"י,

 י י ח ר ו ק מ

אוחזי שני מציעא בבא א ט פרק 

זה הרי וׁש וֹ ברים, מּת נה דּ יתיקי,
היוּ  כּ ת וּ בים אוֹ מר ׁש אני יחזיר, לא

לּת נם: ׁש א ליהם ונמל

ואגּ רוֹ ת ׁש וּ ם אגּ רוֹ ת מצא
וּ מאוּ נין, חליצה ׁש טרי מזוֹ ן,

ח 

      
 כז   

      
      

           כח 

     
       

     כט
               ל 

               
            לא 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ּת הא דּ יתיקי .ז דּ א מרע . ׁש כיב  צוּ את ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
ולהיוֹ ת: מלוה וׁש וֹ ברים.למיקם ׁש ע וֹ שׂ ה ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌

ח וֹ ב וֹ : ׁש טר  מּמ נּ וּ  ׁש נּ פרע  א גּ ר וֹ ת חללוה ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
לּמ לוה ׁש וּ ם. לוה נכסי  דּ ין בּ ית ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶׁש מוּ 

מזוֹ ן .בּ חוֹ ב וֹ : את וא גּ ר וֹ ת לזוּ ן ליו ׁש ּק בּ ל ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

מ ּק רקע  ׁש יּ מכּ ר וּ  אחר , ּפ ר וּ ׁש  אׁש ּת וֹ . ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַבּ ת
והבּ נוֹ ת: האה למזוֹ ן וּ מא וּ נין .הבּ ל  ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌

פל וֹ נית  מאנה בּ פנינוּ  בּ טר  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶׁש כּ וֹ תבים
ׁש היאוּ ה  וּ בקטנּ ה בּ לּה . ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִבּ פל וֹ ני 

צריכה ׁש אינּה  ואחיה גט :אּמ ּה  ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

שאומרכז. מרע השכיב  שדברי משום  כן ונקרא  ולהיות , למיקם  תהא דא נוטריקון ודייתיקי
קנין. ובלא שטר  בלא אף  לקיימם  וחייבים דמי וכמסורין ככתובין לאבצוואתו הדייתוקי  (ושטר

בעלמא ) לראיה אלא אמרכח..נכתב  ולא לתנן, שלא עליהן ונמלך  ואמר התנא שמאריך  ממה
להם , מחזירים  אין ליתן רוצה אינו שעדיין שחוששין משום שרק  לדייק ניתן נתנן, ולא סתם

נתן לא שעדיין מודה אם ואפילו להם מחזירים ליתן אומר  השטר כשבעל  תוספותאבל (עפ "י 

אמר) הא  ד"ה יח. וכמבואר.דף מובהק  סימן  בו  לו שיש כגון איירי נשים  שגיטי הגמרא מוקי כן  (ומחמת 

גיטין מ "ג )במסכת  מהיום(פ"ג  בה  שכתוב איירי ובמתנה  לשמה. נכתב ולא גיטו  זה  אין שמא לחוש יש שאל"כ ,

בו  לחזור רוצה  וכעת  לאחר השדה  מכר או  וכתב  נתנה  לא  שמא לחוש יש שאל"כ בי , אחזיר לא .)(תוי"ט)אם 
ורש"י.כט. אין ל .רע "ב  ולכן בשטר  קנין שכתוב איירי זה  ולפירוש  שברע"ב. הראשון פירוש 

נתן ולא נמלך שמא  למכור(מלא "ש)לחוש השטר  כתבו שב"ד איירי שברע"ב  השני ולפירוש .
לחוש ואין הם  דין בית שמעשה כאן הנזכרים שטרות כשאר  והוא  מזון, לצורך הבעל  קרקעות 

לקמן. הערה  עיין ניתנו, תיקנו לא .שלא וחכמים קטנה בתו  לקדש יכול האב  רק התורה  מן
גט . בלי בעלמא במיאון ויוצאת גמורין קידושין  אלו ואין ואמה, אחיה ישיאוה  אביה מת שאם
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מ
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יחזיר, נכסים, אחריוּ ת  בּ הן אין מהן,
דּ ברי מהן, נפרין דּ ין בּ ית ׁש אין
 ּכ בּ ין אוֹ מרים, וחכמים מאיר. רבּ י
דּ ין  ׁש בּ ית מּפ ני יחזיר, לא  ּכ וּ בין

מהן: נפרין

בדים, וׁש חרוּ רי נׁש ים, גּט י מצא ז
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    כו

    

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

יחזיר. לא   ּכ וּ בין   ּכ בּ וֹ בּ ין  ׁש אין דּ ׁש טר  ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
דּ אחרי וּ ת  גבי , נּמ י מ ּמ ׁש בּ די  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַאחרי וּ ת
לפרע וֹ ן  וחי ׁש ינן הוּ א, סוֹ פר  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָטע וּ ת
ודוקא  כּ חכמים. והלכה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְולקנוּ ניא.
אמר וּ  אחריוּ ת בּ וֹ  נזכּ ר  ׁש אין ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִבּ ׁש טר 

וגבי הוּ א סוֹ פר  דּ טע וּ ת ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲחכמים
כּ תוּ ב האחריוּ ת היה כאלּ וּ  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמּמ ׁש בּ די
ר וֹ צה  ׁש אינוֹ  בּ טר  ּפ ר ׁש  אם אבל  ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲבּ וֹ .
חכמים  מוֹ דים אחריוּ ת, ליו ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְלקבּ ל
לקנוּ ניא: למיח ׁש  לי כּ א דּ הׁש ּת א ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְדּ יחזיר ,

לה נתן  שלא שאע "פ התוי "ט, וכתב ביניהם . איבה כבר  יש והכא  ישנאה, שלא איבה ,
לזונה. חייב  שעדיין  כלומר  כתובתה, תנאי חוב כל לה  פרע לא  שעדיין  אע "פ ר "ל כתובתה 

שבאכד. שטר  שבכל ואע"ג ביניהם. ויחלוקו כדין שלא מהלקוחות הנכסים  ב"ד שיוציאו
כשר  היה שאם לומר  שיש ריעותא, יש שנפל כיון  זה בשטר  לכך , חוששים אין  לפנינו

יותר  בו נזהר  פרע(תוי"ט )היה  שאכן  לדבריו  שחוששין מחזירין אין  מודה  הלוה  אין ואם  .
בסוגיין  אביי  לפי המשנה ביאור  כן  יג.)השטר . ולקנוניא.(דף לפרעון שחוששין שסובר 

לזה.כה. ולא  לזה לא  יחזיר  ולא לפירעון, חוששין  מודה  הלוה  אין אם  שדי כו .אבל דלא 
בכדי זוזי  לכתבו (רש "י)אינש  לעדים  להם  יש  כלל ולוה מלוה הזכירוהו  שלא  ואע"פ .

הסופר  של בטעותו אלא  הדבר  לתלות  אין  כתבוהו לא  אם ולפיכך  בתוי"ט )בשטר  הובא .(נ"י,

 י י ח ר ו ק מ

אוחזי שני מציעא בבא א ט פרק 

זה הרי וׁש וֹ ברים, מּת נה דּ יתיקי,
היוּ  כּ ת וּ בים אוֹ מר ׁש אני יחזיר, לא

לּת נם: ׁש א ליהם ונמל

ואגּ רוֹ ת ׁש וּ ם אגּ רוֹ ת מצא
וּ מאוּ נין, חליצה ׁש טרי מזוֹ ן,

ח 

      
 כז   

      
      

           כח 

     
       

     כט
               ל 

               
            לא 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ּת הא דּ יתיקי .ז דּ א מרע . ׁש כיב  צוּ את ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
ולהיוֹ ת: מלוה וׁש וֹ ברים.למיקם ׁש ע וֹ שׂ ה ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌

ח וֹ ב וֹ : ׁש טר  מּמ נּ וּ  ׁש נּ פרע  א גּ ר וֹ ת חללוה ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
לּמ לוה ׁש וּ ם. לוה נכסי  דּ ין בּ ית ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶׁש מוּ 

מזוֹ ן .בּ חוֹ ב וֹ : את וא גּ ר וֹ ת לזוּ ן ליו ׁש ּק בּ ל ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

מ ּק רקע  ׁש יּ מכּ ר וּ  אחר , ּפ ר וּ ׁש  אׁש ּת וֹ . ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַבּ ת
והבּ נוֹ ת: האה למזוֹ ן וּ מא וּ נין .הבּ ל  ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌

פל וֹ נית  מאנה בּ פנינוּ  בּ טר  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶׁש כּ וֹ תבים
ׁש היאוּ ה  וּ בקטנּ ה בּ לּה . ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִבּ פל וֹ ני 

צריכה ׁש אינּה  ואחיה גט :אּמ ּה  ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

שאומרכז. מרע השכיב  שדברי משום  כן ונקרא  ולהיות , למיקם  תהא דא נוטריקון ודייתיקי
קנין. ובלא שטר  בלא אף  לקיימם  וחייבים דמי וכמסורין ככתובין לאבצוואתו הדייתוקי  (ושטר

בעלמא ) לראיה אלא אמרכח..נכתב  ולא לתנן, שלא עליהן ונמלך  ואמר התנא שמאריך  ממה
להם , מחזירים  אין ליתן רוצה אינו שעדיין שחוששין משום שרק  לדייק ניתן נתנן, ולא סתם

נתן לא שעדיין מודה אם ואפילו להם מחזירים ליתן אומר  השטר כשבעל  תוספותאבל (עפ "י 

אמר) הא  ד"ה יח. וכמבואר.דף מובהק  סימן  בו  לו שיש כגון איירי נשים  שגיטי הגמרא מוקי כן  (ומחמת 

גיטין מ "ג )במסכת  מהיום(פ"ג  בה  שכתוב איירי ובמתנה  לשמה. נכתב ולא גיטו  זה  אין שמא לחוש יש שאל"כ ,

בו  לחזור רוצה  וכעת  לאחר השדה  מכר או  וכתב  נתנה  לא  שמא לחוש יש שאל"כ בי , אחזיר לא .)(תוי"ט)אם 
ורש"י.כט. אין ל .רע "ב  ולכן בשטר  קנין שכתוב איירי זה  ולפירוש  שברע"ב. הראשון פירוש 

נתן ולא נמלך שמא  למכור(מלא "ש)לחוש השטר  כתבו שב"ד איירי שברע"ב  השני ולפירוש .
לחוש ואין הם  דין בית שמעשה כאן הנזכרים שטרות כשאר  והוא  מזון, לצורך הבעל  קרקעות 

לקמן. הערה  עיין ניתנו, תיקנו לא .שלא וחכמים קטנה בתו  לקדש יכול האב  רק התורה  מן
גט . בלי בעלמא במיאון ויוצאת גמורין קידושין  אלו ואין ואמה, אחיה ישיאוה  אביה מת שאם
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דּ ין, בית משׂ ה וכל ברוּ רין, וּ ׁש טרי
אוֹ  בחפיסה מצא יחזיר. זה הרי

ּת כרי  אוֹ בדלסקמא, ׁש טרוֹ ת, ׁש ל  
יח  זה הרי ׁש טרוֹ ת, ׁש ל זיר.אגדּ ה 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ברוּ רין . וזה ׁש טרי  אחד ל וֹ  בּ וֹ רר  זה ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌
להם: ׁש יּ ד וּ נוּ  אחד  לוֹ  מצא .בּ וֹ רר  ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

קט נּ ה:בּ חפיסה.ׁש טר וֹ ת: ע וֹ ר  ׁש ל חמת  ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌
מצניים בּ דלסקמא . ׁש הזּ קנים ע וֹ ר  כּ לי ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌

לחּפ שׂ  יצטרכוּ  ׁש א ּת ׁש מיׁש ם כּ לי  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָבּ ּה 
ׁש טר וֹ ת.ּת כרי אחריהם: ׁש ל   ׁש ל ׁש ה ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌

בזה: זה כּ ר וּ כין יוֹ תר  אוֹ  ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְׁש טר וֹ ת
ׁש ל אג דּ ה. אר כּ וֹ  זה, ל זה מ ׁש כּ בים ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌

ל  זה:זה ׁש ל  יחזיר.אר כּ וֹ  זה הרי  ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
סימן  ׁש הכּ לי  הוּ א, סימן בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְדּ דבר 
מצאת  ּפ ל וֹ ני  בּ כלי  הבּ לים ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ֶ◌ְכּ ׁש יּ אמר וּ 
הוּ א: סימן ואג דּ ה  ּת כרי וכן ◌ָ◌ִ◌ָ◌◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָאוֹ תם.

אחדלב . לו בורר  וזה אחד לו בורר  זה כי בירורין  שטר מ"א )ונקרא  פ "ג הלוהלג..(סנהדרין  כשאין
שום אגרת  כמו והיינו חובו . לכסות למלוה מנכסיו ומחליטין  לוה לנכסי דין בית יורדין בפנינו

בפנינו  כשהוא אחרלד ..(תוי"ט)שעושים כגון המקויים, מעשה  על  אלא כותבין אין  דין שבית
פרעון שייך  אין אלו  בשטרות כי לפירעון לחשוש אין וגם החליצה . מעשה נעשה רש"ישכבר  כ. (דף 

יחזיר ) זה הרי  שכתבלה ..ד"ה הרע"ב  דעת  יחזיר )כן זה הרי  הבעלים(בד"ה כשיאמר סימן  עצמו שהכלי
כתוספות ולא רש"י , דעת וכן אותם מצאת פלוני מצא )בכלי ד"ה  כ: סימן (דף  שנתן שאיירי שכתבו

עצמה שרגילים.(תוי"ט)בדלוסקמא אמתחות  הם ודלוסקמא שחפיסה הרע "ב  פירש מ"ג פ "ג בגיטין (אמנם 

כאן) תוספות  וכשיטת  בהכלי, סימן שיש  ומיירי שטרות בהם שהםלו..לתת  איירי אגודים  בין כרוכים  בין
ואח"כ השלישי וסביבם השני מקיפין וסביבו  אחד , כורכין תחילה שבכרוכין אלא יחד , קשורים
וקושרים ביחד  כולם וכורכים השני  על אחד שלשתם משכיבין ובאגודים, וקושרים . בחוט מקיפין

שקיצר )בחוט . אלא  הרע "ב  דעת  גם  וכן לעיללז..(תוי"ט. שנתבאר כמו סימן עצמו שהכלי ס"ל הרע "ב 
גם צריך  אין  ולדבריו הם, סימנים וכריכה  שאגודה שסובר  מלשונו גם  ומשמע קודמת. בהערה
אגודה של  בסימן די שלא משמע  שבגמרא עליו הקשה  ובתוי "ט היו. כמה  השטרות מנין לומר 

שפירש "י וכמו  שהיו השטרות מנין לומר  גם צריך  אלא לבד כריכה מכריז)או שטרי  ד"ה  כ : .(דף 
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ׁש לׁש ה ׁש טרוֹ ת, ׁש ל אגדּ ה וכּמ ה
בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ ן בזה. זה קׁש וּ רין
מלׁש ה, הוה אחד אוֹ מר, גּ מליאל
מאחד, הוין ׁש לׁש ה לוה, יחזיר
בּ ין ׁש טר מצא לּמ לוה. יחזיר
ּט יבוֹ , מה יוֹ ד ואינוֹ  ׁש טרוֹ תיו
אליּ הוּ . ׁש יּ בא ד מנּ ח יהא
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מ ּׁשל ׁש ה. הוה ׁש טר וֹ ת אחד  ׁש ל ׁש ה אם ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌
בני מ לׁש ה ׁש לּ וה הן אחד  לוה ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶׁש ל
דּ ודּ אי ל וה, הּמ וֹ צא יחזירם ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָאדם,
מי נפלוּ  מ יּ דם ׁש אם נפלוּ , ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִמיּ ד וֹ 
ׁש הטר וֹ ת  ודוקא אחד . למקוֹ ם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִקבּ צם
אינם  אם אבל דּ ין. בּ בית ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְמקיּ מים
לקיּ וֹ מינהוּ  דּ למא חי ׁש ינן ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌◌ְמקיּ מים
סוֹ פר  אצל הּמ לוים ׁש ל ׁש ה ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִהוֹ ליכ וּ ם
לחוּ ׁש  ואין הּס וֹ פר . מיּ ד  ונפל וּ  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַהדּ יּ נים
מ יּ ד  נפלוּ  אוֹ תם ׁש ּק יּ מוּ  לאחר  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶׁש ּמ א
קי וּ מי ּה  איני ׁש  מׁש הי דּ לא ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ַהּס וֹ פר ,

הם, לוים ׁש לׁש ה ואם דּ ספרא. ◌ֵ◌ִֹ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ ידא
הּמ וֹ צא  יחזירם אחד , מאדם ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶׁש לּ ווּ 
נפל וּ . ׁש ּמ ּמ נּ וּ   ּיד ו ׁש הדּ בר  ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַל ּמ לוה,
אחד , סוֹ פר  כּ תיבת ׁש לׁש ּת ן הי וּ  ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְואם
ולא  נפלוּ  הּס וֹ פר  מ יּ ד ׁש ּמ א ֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָחי ׁש ינן

יחזיר : לא וּ לפיכ מע וֹ לם, מצא לווּ  ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌
ּט יבוֹ . מה י וֹ ד ע ואינוֹ  ׁש טרוֹ תיו בּ ין  ׁש טר 
אוֹ  אצלוֹ  הפקידוֹ  הוה אם ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶאצל וֹ .
וּ מסר וּ הוּ   ּּפ ר ו מקצתוֹ  ׁש ּמ א אוֹ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַהּמ לוה,

בּ יניהם: ׁש ליׁש  להי וֹ ת מ נּ ח.ל וֹ  יהא  ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌
לזה: ולא לזה לא יחזיר  ולא ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְבּ ידוֹ ,

מאירי .לח.
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דּ ין, בית משׂ ה וכל ברוּ רין, וּ ׁש טרי
אוֹ  בחפיסה מצא יחזיר. זה הרי

ּת כרי  אוֹ בדלסקמא, ׁש טרוֹ ת, ׁש ל  
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ברוּ רין . וזה ׁש טרי  אחד ל וֹ  בּ וֹ רר  זה ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌
להם: ׁש יּ ד וּ נוּ  אחד  לוֹ  מצא .בּ וֹ רר  ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

קט נּ ה:בּ חפיסה.ׁש טר וֹ ת: ע וֹ ר  ׁש ל חמת  ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌
מצניים בּ דלסקמא . ׁש הזּ קנים ע וֹ ר  כּ לי ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌

לחּפ שׂ  יצטרכוּ  ׁש א ּת ׁש מיׁש ם כּ לי  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָבּ ּה 
ׁש טר וֹ ת.ּת כרי אחריהם: ׁש ל   ׁש ל ׁש ה ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌

בזה: זה כּ ר וּ כין יוֹ תר  אוֹ  ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְׁש טר וֹ ת
ׁש ל אג דּ ה. אר כּ וֹ  זה, ל זה מ ׁש כּ בים ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌

ל  זה:זה ׁש ל  יחזיר.אר כּ וֹ  זה הרי  ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
סימן  ׁש הכּ לי  הוּ א, סימן בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְדּ דבר 
מצאת  ּפ ל וֹ ני  בּ כלי  הבּ לים ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ֶ◌ְכּ ׁש יּ אמר וּ 
הוּ א: סימן ואג דּ ה  ּת כרי וכן ◌ָ◌ִ◌ָ◌◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָאוֹ תם.

אחדלב . לו בורר  וזה אחד לו בורר  זה כי בירורין  שטר מ"א )ונקרא  פ "ג הלוהלג..(סנהדרין  כשאין
שום אגרת  כמו והיינו חובו . לכסות למלוה מנכסיו ומחליטין  לוה לנכסי דין בית יורדין בפנינו

בפנינו  כשהוא אחרלד ..(תוי"ט)שעושים כגון המקויים, מעשה  על  אלא כותבין אין  דין שבית
פרעון שייך  אין אלו  בשטרות כי לפירעון לחשוש אין וגם החליצה . מעשה נעשה רש"ישכבר  כ. (דף 

יחזיר ) זה הרי  שכתבלה ..ד"ה הרע"ב  דעת  יחזיר )כן זה הרי  הבעלים(בד"ה כשיאמר סימן  עצמו שהכלי
כתוספות ולא רש"י , דעת וכן אותם מצאת פלוני מצא )בכלי ד"ה  כ: סימן (דף  שנתן שאיירי שכתבו

עצמה שרגילים.(תוי"ט)בדלוסקמא אמתחות  הם ודלוסקמא שחפיסה הרע "ב  פירש מ"ג פ "ג בגיטין (אמנם 

כאן) תוספות  וכשיטת  בהכלי, סימן שיש  ומיירי שטרות בהם שהםלו..לתת  איירי אגודים  בין כרוכים  בין
ואח"כ השלישי וסביבם השני מקיפין וסביבו  אחד , כורכין תחילה שבכרוכין אלא יחד , קשורים
וקושרים ביחד  כולם וכורכים השני  על אחד שלשתם משכיבין ובאגודים, וקושרים . בחוט מקיפין

שקיצר )בחוט . אלא  הרע "ב  דעת  גם  וכן לעיללז..(תוי"ט. שנתבאר כמו סימן עצמו שהכלי ס"ל הרע "ב 
גם צריך  אין  ולדבריו הם, סימנים וכריכה  שאגודה שסובר  מלשונו גם  ומשמע קודמת. בהערה
אגודה של  בסימן די שלא משמע  שבגמרא עליו הקשה  ובתוי "ט היו. כמה  השטרות מנין לומר 

שפירש "י וכמו  שהיו השטרות מנין לומר  גם צריך  אלא לבד כריכה מכריז)או שטרי  ד"ה  כ : .(דף 
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ׁש לׁש ה ׁש טרוֹ ת, ׁש ל אגדּ ה וכּמ ה
בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ ן בזה. זה קׁש וּ רין
מלׁש ה, הוה אחד אוֹ מר, גּ מליאל
מאחד, הוין ׁש לׁש ה לוה, יחזיר
בּ ין ׁש טר מצא לּמ לוה. יחזיר
ּט יבוֹ , מה יוֹ ד ואינוֹ  ׁש טרוֹ תיו
אליּ הוּ . ׁש יּ בא ד מנּ ח יהא
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מ ּׁשל ׁש ה. הוה ׁש טר וֹ ת אחד  ׁש ל ׁש ה אם ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌
בני מ לׁש ה ׁש לּ וה הן אחד  לוה ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶׁש ל
דּ ודּ אי ל וה, הּמ וֹ צא יחזירם ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָאדם,
מי נפלוּ  מ יּ דם ׁש אם נפלוּ , ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִמיּ ד וֹ 
ׁש הטר וֹ ת  ודוקא אחד . למקוֹ ם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִקבּ צם
אינם  אם אבל דּ ין. בּ בית ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְמקיּ מים
לקיּ וֹ מינהוּ  דּ למא חי ׁש ינן ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌◌ְמקיּ מים
סוֹ פר  אצל הּמ לוים ׁש ל ׁש ה ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִהוֹ ליכ וּ ם
לחוּ ׁש  ואין הּס וֹ פר . מיּ ד  ונפל וּ  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַהדּ יּ נים
מ יּ ד  נפלוּ  אוֹ תם ׁש ּק יּ מוּ  לאחר  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶׁש ּמ א
קי וּ מי ּה  איני ׁש  מׁש הי דּ לא ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ַהּס וֹ פר ,

הם, לוים ׁש לׁש ה ואם דּ ספרא. ◌ֵ◌ִֹ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ ידא
הּמ וֹ צא  יחזירם אחד , מאדם ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶׁש לּ ווּ 
נפל וּ . ׁש ּמ ּמ נּ וּ   ּיד ו ׁש הדּ בר  ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַל ּמ לוה,
אחד , סוֹ פר  כּ תיבת ׁש לׁש ּת ן הי וּ  ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְואם
ולא  נפלוּ  הּס וֹ פר  מ יּ ד ׁש ּמ א ֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָחי ׁש ינן

יחזיר : לא וּ לפיכ מע וֹ לם, מצא לווּ  ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌
ּט יבוֹ . מה י וֹ ד ע ואינוֹ  ׁש טרוֹ תיו בּ ין  ׁש טר 
אוֹ  אצלוֹ  הפקידוֹ  הוה אם ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶאצל וֹ .
וּ מסר וּ הוּ   ּּפ ר ו מקצתוֹ  ׁש ּמ א אוֹ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַהּמ לוה,

בּ יניהם: ׁש ליׁש  להי וֹ ת מ נּ ח.ל וֹ  יהא  ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌
לזה: ולא לזה לא יחזיר  ולא ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְבּ ידוֹ ,

מאירי .לח.

 י י ח ר ו ק מ

מל



אוחזי שני מציעא בבא א פרק  יב

ישׂ ה סמּפ וֹ נוֹ ת, ּמ הן יׁש  אם
בּ ּס מּפ וֹ נוֹ ת: מה

     
     
     

            
   לט

מציאות  אלו   ב פרק
א  משנה

אבידה  השבת כב )מצות  דברי)

מה(א)  מוהתע חינ י את א אחי ר את תראה לא
: לאחי יב ידע(ב )הב ולא אלי  אחי קרב לא  וא 

 בתוה  את  אחי ר עד ע והיה   ית   אל  ואספ
:(ג )ל וכ  מלתל ע ה וכ לחמר עה לכל וכ עה 

:להתע ת כל לא  מצאת מ אבד אר אחי אבדת

אבידה  השבת דיני אמקצת

תעשה  ולא עשה
תשיב השב  שנאמר עשה, מצות  היא לישראל אבידה השבת 
בלא עובר  והניחה ממנה  ונתעל ישראל אבידת  והרואה . לאחי
ובטל  ,מה והתעלמת אחי שור את  תראה לא  שנאמר תעשה

עשה . מצות 

שני  על ועבר עשה מצות בטל השיבה, ולא  האבידה את לקח 
תגזול. לא ועל  להתעל תוכל לא על ,לאוי

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

סמּפ וֹ נ וֹ ת. עּמ הן  י ׁש  בּ ין אם הּמ וֹ צא ַ◌ֵ◌ֵ◌
אחד  ל ׁש נּ כ ּת ב  ׁש וֹ בר  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְׁש טר וֹ תיו

ּׁשבּ ּס מּפ וֹ ן .מ טר וֹ תיו: מה והטר י עשׂ ה ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ראוּ י ׁש היה ּפ י  ל ואף . ּּפ ר ו ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְבּ חזקת
ולא  הוה בּ יד  מנּ ח  להי וֹ ת הזּ ה ֹ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַל וֹ בר 

הוה  האמינוֹ  אמרינן הּמ לוה, ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְבּ יד
וׁש כח. לי , ּת נהוּ  למחר  ואמר  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַל ּמ לוה.
ׁש נּ כּת ב הזּ ה הטר  הּמ לוה ׁש ּמ צא ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְוהוּ א
אף  קר וּ ים, הטר וֹ ת בּ ין הוֹ בר , ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָליו

נקרע : ׁש א ּפ י ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַל

שהשטר לט. לומר  נוספת  סיבה יש אם אלא  אמור  זה דין  ושאין בזה, הרבותא  רע"ב  עיין 
הקרועים . שטרותיו בין שנמצא פרוע, פי"א -ט "ו א.אכן  ואבדה  גזילה הלכות  הרמב "ם  ע"פ 

רס -רסב. סימן חו "מ וטוש "ע

 י י ח ר ו ק מ

מציאות מציעא אלו בבא ב יג פרק 

להכריז  חייב מציאות אלו

בגופו סימ בו  שיש דבר  אלא להכריז חייב מציאה המוצא  אי
אבל  במשקלו, או במדתו או במנינו או בקשריו או במקומו או
הונח  שלא שניכר כגו במקומו, אפילו סימ שו בו אי א

להכריז. חייב  אינו ,ש בא נפילה דר אלא בכוונה ש

 י של זוטו 

בה שיש  אע"פ נהר של ובשלוליות י של  בזוטו אבידה המוצא
ומצאתה , ממנו תאבד אשר שנאמר מוצאה , של  זו הרי  סימ
ממנו שאבודה זו יצאת  אד כל אצל  ומצויה  ממנו שאבודה מי

ממנה . נתיאש ודאי שזה ,אד ומכל 

הכרזה 

ולומר עליה להכריז חייב להחזירה חייב שהוא  אבדה המוצא
ויטול. סימני וית יבוא פלוני מי לו שאבד מי

אצלו מונחת  המציאה תהיה  הבעלי באו ולא  הודיע או  הכריז
אליהו . שיבא  עד

מדעת שלא  יאוש 

הבעלי הרגישו לא עדיי אבל סימ בו שאי דבר מצא
שנאבד לה שכשיתוודע אע "פ לקחת אסור  , מה שנאבד
שלא יאוש  הנקרא וזהו .סימ בו  אי שהרי יתייאשו בודאי

כאביי  וקי"ל  כא:)מדעת,  חייב(ד ולקחה עבר יאוש. הוי  שלא
לידו שבא  כיו ,הבעלי נתייאשו כ שאחר אע"פ להחזירה

יאוש ס"ג )קוד רס"ב  .(סי'

אל  שיבא עד אצלו מונח יהא אי  הפוסקי כמוונחלקו יהו
בו להשתמש שמותר או ,הבעלי נמצאו ולא  שהוכרז אבידה

. לה להחזיר חייב הבעלי יבאו  שא אלא 

הבעלי שבאו א להחזיר חייב אינו יאוש אחר לקחו וא
כו) ס"ק רס  סי'  "ש).

עי טביעות

כדפרישנא . להכריז, חייב אינו סימ בו  שאי דבר המוצא
 כגו , עי בטביעות  בעליו שיכירנו שאפשר דבר  הוא  וא
ואומר  חכ תלמיד התובעו א כבר , בו ונשתמש יש שהוא
להחזירו חייב לו, שנאבד  הכלי  שזהו  עי בטביעות שמכירו

רסב ) סו"ס .(טור

מל
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:(ג )ל וכ  מלתל ע ה וכ לחמר עה לכל וכ עה 

:להתע ת כל לא  מצאת מ אבד אר אחי אבדת

אבידה  השבת דיני אמקצת

תעשה  ולא עשה
תשיב השב  שנאמר עשה, מצות  היא לישראל אבידה השבת 
בלא עובר  והניחה ממנה  ונתעל ישראל אבידת  והרואה . לאחי
ובטל  ,מה והתעלמת אחי שור את  תראה לא  שנאמר תעשה

עשה . מצות 

שני  על ועבר עשה מצות בטל השיבה, ולא  האבידה את לקח 
תגזול. לא ועל  להתעל תוכל לא על ,לאוי

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

סמּפ וֹ נ וֹ ת. עּמ הן  י ׁש  בּ ין אם הּמ וֹ צא ַ◌ֵ◌ֵ◌
אחד  ל ׁש נּ כ ּת ב  ׁש וֹ בר  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְׁש טר וֹ תיו

ּׁשבּ ּס מּפ וֹ ן .מ טר וֹ תיו: מה והטר י עשׂ ה ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ראוּ י ׁש היה ּפ י  ל ואף . ּּפ ר ו ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְבּ חזקת
ולא  הוה בּ יד  מנּ ח  להי וֹ ת הזּ ה ֹ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַל וֹ בר 

הוה  האמינוֹ  אמרינן הּמ לוה, ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְבּ יד
וׁש כח. לי , ּת נהוּ  למחר  ואמר  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַל ּמ לוה.
ׁש נּ כּת ב הזּ ה הטר  הּמ לוה ׁש ּמ צא ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְוהוּ א
אף  קר וּ ים, הטר וֹ ת בּ ין הוֹ בר , ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָליו
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 י י ח ר ו ק מ

מציאות מציעא אלו בבא ב יג פרק 

להכריז  חייב מציאות אלו

בגופו סימ בו  שיש דבר  אלא להכריז חייב מציאה המוצא  אי
אבל  במשקלו, או במדתו או במנינו או בקשריו או במקומו או
הונח  שלא שניכר כגו במקומו, אפילו סימ שו בו אי א

להכריז. חייב  אינו ,ש בא נפילה דר אלא בכוונה ש

 י של זוטו 

בה שיש  אע"פ נהר של ובשלוליות י של  בזוטו אבידה המוצא
ומצאתה , ממנו תאבד אשר שנאמר מוצאה , של  זו הרי  סימ
ממנו שאבודה זו יצאת  אד כל אצל  ומצויה  ממנו שאבודה מי

ממנה . נתיאש ודאי שזה ,אד ומכל 

הכרזה 

ולומר עליה להכריז חייב להחזירה חייב שהוא  אבדה המוצא
ויטול. סימני וית יבוא פלוני מי לו שאבד מי

אצלו מונחת  המציאה תהיה  הבעלי באו ולא  הודיע או  הכריז
אליהו . שיבא  עד

מדעת שלא  יאוש 

הבעלי הרגישו לא עדיי אבל סימ בו שאי דבר מצא
שנאבד לה שכשיתוודע אע "פ לקחת אסור  , מה שנאבד
שלא יאוש  הנקרא וזהו .סימ בו  אי שהרי יתייאשו בודאי

כאביי  וקי"ל  כא:)מדעת,  חייב(ד ולקחה עבר יאוש. הוי  שלא
לידו שבא  כיו ,הבעלי נתייאשו כ שאחר אע"פ להחזירה

יאוש ס"ג )קוד רס"ב  .(סי'

אל  שיבא עד אצלו מונח יהא אי  הפוסקי כמוונחלקו יהו
בו להשתמש שמותר או ,הבעלי נמצאו ולא  שהוכרז אבידה

. לה להחזיר חייב הבעלי יבאו  שא אלא 

הבעלי שבאו א להחזיר חייב אינו יאוש אחר לקחו וא
כו) ס"ק רס  סי'  "ש).

עי טביעות

כדפרישנא . להכריז, חייב אינו סימ בו  שאי דבר המוצא
 כגו , עי בטביעות  בעליו שיכירנו שאפשר דבר  הוא  וא
ואומר  חכ תלמיד התובעו א כבר , בו ונשתמש יש שהוא
להחזירו חייב לו, שנאבד  הכלי  שזהו  עי בטביעות שמכירו

רסב ) סו"ס .(טור

מל



מציאות מציעא אלו בבא ב פרק  יד

להכריז. ח יּ ב  ואלּ וּ  ׁש לּ וֹ , מציא וֹ ת  אלּ וּ 
מפזּ רין, פרוֹ ת  מצא  ׁש לּ וֹ , מציאוֹ ת  אלּ וּ 

בּ רׁש וּ ת  כּ ריכ וֹ ת  מפ זּ רוֹ ת , הרבּ ים,מעוֹ ת  

א      
     

     
      

           
          ב   

           ג 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מציא וֹ ת.א מפזּ רים.א לּ וּ  פר וֹ ת מצא ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌
והפקר  הבּ לים נתיאׁש וּ  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְסתמן

מפ זּ ר וֹ ת.הם: ואין מעוֹ ת הוֹ איל ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
איּ אוּ ׁש י כּ בר  נכּ ר , סימן ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָלהם

ט מא  והינוּ  הן. והפקר  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִאיּ אׁש 
קטנּ ים:כּ ריכוֹ ת.דּ כ לּ הוּ : מרים ְ◌◌ְ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌

הר בּ ים. ליהם,בּ רׁש וּ ת דּ ׁש ים ׁש הכּ ל  ֶ◌ַ◌ָֹ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌
נפסד : סימן, בּ הן היה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַואפלּ וּ 

הדברים ב. שכל לומר  מוכרחים יאוש , הוי לא  מדעת שלא  שיאוש  כאביי שקי "ל כיון 
מוצאן. שהלה  לפני מהם נתיאש  וכבר  שנאבדו  לדעת עשוי שאדם דברים הם  שבמשנה

במקומן. סימן  אין גם ולכן  שם  באו  נפילה  שדרך שניכר  איתאומיירי המפוזרין בפירות  (אבל

הדברים. שאר כמו  נפילה  דרך איירי ולא להפקירם, דעת על  שם  הניחם שהבעלים  שניכר שאיירי בגמרא 

וחשיבי הוא  דמיכל מידי כי אותם לקחת  מותר נפילה דרך מצאם אם  בפירות  שגם כתב  הרמב "ם  אמנם 

ודרישה  ובב "י בנפילתן, מיד וידע  בהו  למשמש האובד רסב )על הרמב"ם(סימן שדעת  הרמב"ן בשם  כתבו 

סתמן שכתב  הרע "ב שבמשנה. הדברים כל כשאר  נפילה דרך איירי פירות  שגם  לפרש יש הסוגיא שלמסקנת

הרמב"ם) כשיטת מפרש הם, והפקר הבעלים  לסמוךנתייאשו  יש  שבמשנה  הדברים שכל  וטעם .
הטור  כתב ונתייאשו  הבעלים ידעו וכבר  נפילה דרך  ס"ו )שבאו  רסב אדם (סי' מעות, וז"ל ,

מידי  ומחרוזות  וככרות  דבילה ועיגולי  חשיבי , דארגמן לשונות  וכן שעה , כל בכיסו ממשמש 
בנפילתן  מרגיש כובדן מחמת פשתן  ואניצי  צמר  וגיזי  בהו, וממשמשי וחשיבי הוא דמיכל
על להניח דרך  אין אלו שלכל סימן  אין במקומן  שגם מיד  מתייאש  סימן בהם  שאין וכיון 

עכ"ל. מקומן , ידוע ואין שם  באו  נפילה  ודרך קרקע  בשמעתין ג .גבי  רבה  דעת  והיא רע"ב .
כב:) וסובר (דף חולק  רבא אבל מיד. הבעלים  מתייאשים  ייפסד שהסימן ששכיח  שכיון שס "ל

בכריכות איירי ולדידיה מתייאשים. הבעלים  שאין משום סימן הוי  לידרס  העשוי שסימן 
להכריז חייב היחיד ברשות הם ואם סימן , בהם  ב)(כ שאין סימן,במשנה הוי  שמקום משום 

נמצאים  ואינם ובהמה אדם  ברגלי מתגלגלים הם  קטנים  שהם  שכיון מכריז  אינו וברה "ר 
והלכתא כרבא הש "ס  שמסקנת  כרבה . שפירש  הרע"ב  על תמה וברע"א שהיו. במקום 
העשוי  סימן שסובר  כרבה ולא  סימן , הוי  ומקום  סימן  הוי לידרס  העשוי שסימן כוותיה 

סימן  הוי לא  ומקום סימן הוי  לא ורבה)לידרס  ד "ה  שם  בתוספות כדאיתא  בזה  זה  תלויים אלו  .(שני

 י י ח ר ו ק מ

מציאות מציעא אלו בבא ב טו פרק 

נחּת וֹ ם, ׁש ל כּ כּ רוֹ ת דבלה, וגּ וּ לי
ׁש ל וחתיכוֹ ת דּ גים, ׁש ל מחרוֹ זוֹ ת
מּמ דינתן, הבּ אוֹ ת צמר וגזּ י בּ שׂ ר,
ארגּ מן, ׁש ל וּ לׁש וֹ נוֹ ת פׁש ּת ן, ואניצי
מאיר. רבּ י דּ ברי ׁש לּ וֹ , אלּ וּ  הרי
בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  כּ ל אוֹ מר, יהוּ דה רבּ י
מצא כּ יצד. להכריז. חיּ ב ׁש נּ וּ י,
וּ בתוֹ כוֹ  כּ כּ ר חרס, וּ בתוֹ כוֹ  גּ וּ ל

ׁש מעוֹ ן ר בּ י אלזרמעוֹ ת . אוֹ מר,בּ ן  
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      ח    

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

נחּת וֹ ם. ׁש כּ לּ ם ׁש ל סימן, בּ הם אין ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌◌ָ◌
להם  יׁש  הבּ ית בּ ל ׁש ל  אבל  ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָׁש וים.

מ ּמ דינתן .סימן: הבּ אוֹ ת הבּ א וֹ ת לאפוֹ קי ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

סיפא: כּ דקתני האּמ ן, וּ לׁש וֹ נ וֹ ת מבּ ית ִ◌ֵ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
ארגּ מן . צבׁש ל וּ מ ׁש וּ צמר  אר גּ מן,  ּו ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

ל ׁש וֹ ן: עגּ וּ ל.כּ מין דּ בלה:מצא  ׁש ל ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

כגבינהד. ונעשים  יחד  נדבקין והן עגול  בכלי  אותם  דורסין בשדה  התאנים שנתייבשו  אחר 
דבילה  עגולי  הנקראין קציעות)והן ליטרא  ד"ה רש"י ג: דף  הדייגים ה..(ביצה  דרך היה  כן

בחוט. יחד דגים כמה  המדינה ו .לחרוז  גיזות  כל כשאר  ממדינתן)והן הבאות נקראו  (ולכן

סיפא כדקתני האומן מבית הבאות לאפוקי גורסין ז..(רש "י)ובא  אין  ספרים בהרבה 
כרבי  הלכה שאין  לומר  חש לא  ולפיכך הרע "ב גירסת  שכן כתב ובתוי "ט ר "מ , דברי 

בסתם . כשנשנה  כת"ק  שהלכה הוא מפורסם כלל כי שכתבח.יהודה, ת"ק  על  בזה וחולק
שכיון  הת "ק  שדעת להכריז. צריך  אין נחתומין של וככרות  דבילה  של שעגול  סתמא 
שם  שנפל  ידע שמא לחשוש  שיש  ס "ל יהודה ורבי  ידע לא מסתמא  מאיליו לבא שרגילות

מאיליו ) הבא  סימן תוד"ה כג. .(דף

 י י ח ר ו ק מ

מל



מציאות מציעא אלו בבא ב פרק  יד

להכריז. ח יּ ב  ואלּ וּ  ׁש לּ וֹ , מציא וֹ ת  אלּ וּ 
מפזּ רין, פרוֹ ת  מצא  ׁש לּ וֹ , מציאוֹ ת  אלּ וּ 

בּ רׁש וּ ת  כּ ריכ וֹ ת  מפ זּ רוֹ ת , הרבּ ים,מעוֹ ת  

א      
     

     
      

           
          ב   

           ג 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מציא וֹ ת.א מפזּ רים.א לּ וּ  פר וֹ ת מצא ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌
והפקר  הבּ לים נתיאׁש וּ  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְסתמן

מפ זּ ר וֹ ת.הם: ואין מעוֹ ת הוֹ איל ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
איּ אוּ ׁש י כּ בר  נכּ ר , סימן ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָלהם

ט מא  והינוּ  הן. והפקר  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִאיּ אׁש 
קטנּ ים:כּ ריכוֹ ת.דּ כ לּ הוּ : מרים ְ◌◌ְ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌

הר בּ ים. ליהם,בּ רׁש וּ ת דּ ׁש ים ׁש הכּ ל  ֶ◌ַ◌ָֹ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌
נפסד : סימן, בּ הן היה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַואפלּ וּ 

הדברים ב. שכל לומר  מוכרחים יאוש , הוי לא  מדעת שלא  שיאוש  כאביי שקי "ל כיון 
מוצאן. שהלה  לפני מהם נתיאש  וכבר  שנאבדו  לדעת עשוי שאדם דברים הם  שבמשנה

במקומן. סימן  אין גם ולכן  שם  באו  נפילה  שדרך שניכר  איתאומיירי המפוזרין בפירות  (אבל

הדברים. שאר כמו  נפילה  דרך איירי ולא להפקירם, דעת על  שם  הניחם שהבעלים  שניכר שאיירי בגמרא 

וחשיבי הוא  דמיכל מידי כי אותם לקחת  מותר נפילה דרך מצאם אם  בפירות  שגם כתב  הרמב "ם  אמנם 

ודרישה  ובב "י בנפילתן, מיד וידע  בהו  למשמש האובד רסב )על הרמב"ם(סימן שדעת  הרמב"ן בשם  כתבו 

סתמן שכתב  הרע "ב שבמשנה. הדברים כל כשאר  נפילה דרך איירי פירות  שגם  לפרש יש הסוגיא שלמסקנת

הרמב"ם) כשיטת מפרש הם, והפקר הבעלים  לסמוךנתייאשו  יש  שבמשנה  הדברים שכל  וטעם .
הטור  כתב ונתייאשו  הבעלים ידעו וכבר  נפילה דרך  ס"ו )שבאו  רסב אדם (סי' מעות, וז"ל ,

מידי  ומחרוזות  וככרות  דבילה ועיגולי  חשיבי , דארגמן לשונות  וכן שעה , כל בכיסו ממשמש 
בנפילתן  מרגיש כובדן מחמת פשתן  ואניצי  צמר  וגיזי  בהו, וממשמשי וחשיבי הוא דמיכל
על להניח דרך  אין אלו שלכל סימן  אין במקומן  שגם מיד  מתייאש  סימן בהם  שאין וכיון 

עכ"ל. מקומן , ידוע ואין שם  באו  נפילה  ודרך קרקע  בשמעתין ג .גבי  רבה  דעת  והיא רע"ב .
כב:) וסובר (דף חולק  רבא אבל מיד. הבעלים  מתייאשים  ייפסד שהסימן ששכיח  שכיון שס "ל

בכריכות איירי ולדידיה מתייאשים. הבעלים  שאין משום סימן הוי  לידרס  העשוי שסימן 
להכריז חייב היחיד ברשות הם ואם סימן , בהם  ב)(כ שאין סימן,במשנה הוי  שמקום משום 

נמצאים  ואינם ובהמה אדם  ברגלי מתגלגלים הם  קטנים  שהם  שכיון מכריז  אינו וברה "ר 
והלכתא כרבא הש "ס  שמסקנת  כרבה . שפירש  הרע"ב  על תמה וברע"א שהיו. במקום 
העשוי  סימן שסובר  כרבה ולא  סימן , הוי  ומקום  סימן  הוי לידרס  העשוי שסימן כוותיה 

סימן  הוי לא  ומקום סימן הוי  לא ורבה)לידרס  ד "ה  שם  בתוספות כדאיתא  בזה  זה  תלויים אלו  .(שני

 י י ח ר ו ק מ

מציאות מציעא אלו בבא ב טו פרק 

נחּת וֹ ם, ׁש ל כּ כּ רוֹ ת דבלה, וגּ וּ לי
ׁש ל וחתיכוֹ ת דּ גים, ׁש ל מחרוֹ זוֹ ת
מּמ דינתן, הבּ אוֹ ת צמר וגזּ י בּ שׂ ר,
ארגּ מן, ׁש ל וּ לׁש וֹ נוֹ ת פׁש ּת ן, ואניצי
מאיר. רבּ י דּ ברי ׁש לּ וֹ , אלּ וּ  הרי
בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  כּ ל אוֹ מר, יהוּ דה רבּ י
מצא כּ יצד. להכריז. חיּ ב ׁש נּ וּ י,
וּ בתוֹ כוֹ  כּ כּ ר חרס, וּ בתוֹ כוֹ  גּ וּ ל

ׁש מעוֹ ן ר בּ י אלזרמעוֹ ת . אוֹ מר,בּ ן  
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      ח    

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

נחּת וֹ ם. ׁש כּ לּ ם ׁש ל סימן, בּ הם אין ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌◌ָ◌
להם  יׁש  הבּ ית בּ ל ׁש ל  אבל  ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָׁש וים.

מ ּמ דינתן .סימן: הבּ אוֹ ת הבּ א וֹ ת לאפוֹ קי ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

סיפא: כּ דקתני האּמ ן, וּ לׁש וֹ נ וֹ ת מבּ ית ִ◌ֵ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
ארגּ מן . צבׁש ל וּ מ ׁש וּ צמר  אר גּ מן,  ּו ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

ל ׁש וֹ ן: עגּ וּ ל.כּ מין דּ בלה:מצא  ׁש ל ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

כגבינהד. ונעשים  יחד  נדבקין והן עגול  בכלי  אותם  דורסין בשדה  התאנים שנתייבשו  אחר 
דבילה  עגולי  הנקראין קציעות)והן ליטרא  ד"ה רש"י ג: דף  הדייגים ה..(ביצה  דרך היה  כן

בחוט. יחד דגים כמה  המדינה ו .לחרוז  גיזות  כל כשאר  ממדינתן)והן הבאות נקראו  (ולכן

סיפא כדקתני האומן מבית הבאות לאפוקי גורסין ז..(רש "י)ובא  אין  ספרים בהרבה 
כרבי  הלכה שאין  לומר  חש לא  ולפיכך הרע "ב גירסת  שכן כתב ובתוי "ט ר "מ , דברי 

בסתם . כשנשנה  כת"ק  שהלכה הוא מפורסם כלל כי שכתבח.יהודה, ת"ק  על  בזה וחולק
שכיון  הת "ק  שדעת להכריז. צריך  אין נחתומין של וככרות  דבילה  של שעגול  סתמא 
שם  שנפל  ידע שמא לחשוש  שיש  ס "ל יהודה ורבי  ידע לא מסתמא  מאיליו לבא שרגילות

מאיליו ) הבא  סימן תוד"ה כג. .(דף

 י י ח ר ו ק מ

מל



מציאות מציעא אלו בבא ב פרק  טז 

להכריז: חיּ ב אינוֹ  אנּפ וֹ ריא כּ לי כּ ל

בּ כלי  פרוֹ ת  מצא להכריז, חיּ ב  ואלוּ 
אוֹ  בּ כיס מעוֹ ת ׁש הוּ א, כּ מוֹ ת  כלי אוֹ 
צבּ וּ רי  פרוֹ ת, צבּ וּ רי ׁש הוּ א, כּ מוֹ ת כיס
זה, גּ ב ל זה מטבּ עוֹ ת  ׁש לׁש ה מעוֹ ת,

ב

     
     

   ט 

    
      

      
     

  י 
       

     

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

שׂ בּת ן אנּפ וֹ ריא. ׁש א חדׁש ים  כּ לים  ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ין . טבית  בּ הם  ל בּ לים  ואין  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָה ין
בּ טביע וּ ת  אבדה  ׁש ּמ חזירים  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶׁש ּפ מים 
מ ׁש נּ י דּ לא  מר בּ נן  לצוּ ר בּ א  כּ גוֹ ן  ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵינא ,
ׁש אין   ּׁש יּ דו ה כּ לים  ואלּ וּ  ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְבּ דבּ וּ ריּה .
חיּ ב אינ וֹ  ין  טביעוּ ת בּ הן ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְלבליהן
אלזר . בּ ן ׁש מעוֹ ן כּ ר בּ י והלכה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהכריז.
אבל  אחד . אחד ׁש ּמ צאן  בּ זמן ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְואימתי,
דּ מנינא  להכריז, חיּ ב ׁש נים ׁש נים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְמצאן

בּ סרטיא  מציאה  וה ּמ וֹ צא  סימן. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָהוי
אפלּ וּ  נכרים , ׁש ר בּ ּה  בּ יר  גּ ד וֹ לה  ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוּ פלטיא 
להכריז . חיּ ב אינוֹ  סימן בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָדּ בר 
להכריז: חיּ ב ישׂ ראל, ׁש ר בּ ּה  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ֶ◌ִ◌ְוּ ב יר 

סימן :בּ כלי.ב  בּ וֹ  יׁש  ׁש ה וּ א.וּ כלי כּ מ וֹ ת ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
פרוֹ ת.ריקן: מקוֹ ם:צ בּ וּ רי אוֹ  מנין סימנן, ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

זה. גּ ב על זה מט בּ עוֹ ת  יוֹ תר .ׁש לׁש ה אוֹ  ֵ◌
בּ א  וזה  מצאתי, מט בּ עוֹ ת  מכריז  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוהּמ כריז 

מ נּ חים  והיוּ  היוּ  וכ  ּכ זה:וא וֹ מר  ל  זה ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌

שלט. שמא  להכריז חייב  עין טביעות לבעליהם שיש  לומר  שיש ישנים כלים  אבל 
עין . בטביעות לו שמחזירים  הם  במקוםת "ח  דוקא  אם הפוסקים  ונחלקו  הפרק . הקדמת (ראה 

להכריז) חייב  חכמים תלמידי מקום.ששכיחים סרטיא  בערוך  פירש הרע "ב , שכתב ופלטיא (סרטיא 

תוי"ט ) וממכר. מקח  של  גדול שוק פלטיא, המלך. דרך והוא  תדיר רבים שם  לרבאי..שהולכין
שצבורים  כיון  כי  יחיד, לשון  מעות וצבור  פירות  צבור  תני  סימן הוי מקום  שסובר 
או  פירות  צבור  שם  שאבד יאמר  והלה המקום  ומכריז  נפלו ולא  שם הונחו ודאי  הם
סימן. הוי הצבורים ומנין רבים , לשון  צבורי  תני סימן , הוי לא  דמקום ולרבה  מעות .

 י י ח ר ו ק מ

מציאות מציעא אלו בבא ב יז פרק 

בּ ל ׁש ל וככּ ר וֹ ת  היּ חיד, בּ רׁש וּ ת  כּ ריכוֹ ת 
האּמ ן, מבּ ית  הלּ קוּ חוֹ ת  צמר וג זּ י הבּ ית,
להכריז: חיּ ב אלּ וּ  הרי  ׁש מן, וכדּ י יין  כּ דּ י 

הגּ דר אחר אוֹ  הגּ ּפ ה אחר מצא ג 

    
     

     יא
     
     

             

ג משנה
נמצאה מא דינה שונה המשתמר  במקו שנמצאה  אבידה

:כדלהל משתמר, שאי במקו

לגמרי  משתמר   מקו
בה יש בי נפילה  דר  בי הינוח  דר  בי בה, יגע לא עני בכל

אבידה . זו אי כי  . סימ בה אי בי סימ

כלל  משתמר   שאי במקו
שלו הוא  הרי נפילה  דר והוא  סימ בה אי  יב א א הינוח,  ובדר .

סימ  המקו אי  וא ומכריז, נוטל  סימ  שלויגהמקו הוא  .יב הרי

הינוח. בודאי  וא ומכריז נוטל אופ בכל  סימ בה יש  וא

קצת משתמר
שלו הוא הרי  נפילה , דר ודאי  והוא סימ בה אי אבל יב א .

בעליו שמא  כי בו. יגע  לא  הינוח, ספק  אפילו או בהינוח
 סימ לה אי כי שהפסיד ונמצא ימצאו ולא לקחת  יחזרו

. עליה להכריז 

ומכריז  נוטל הינוח ספק  והוא  סימ בה יש יד וא.

   טו   

הגּ ּפ ה.ג  קנים:אחר ׁש ל אוֹ  ץ ׁש ל כּ תל  אבנים:גּ דר.סתימת ׁש ל ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

רבים יא . בה  שכיחי שאין כיון כי סימן הוא  המקום  אבל סימן בהם  באין אף איירי לרבא 
מצויין  רבים  שאין כיון לידרס עשויה  ואינה  סימן  בהם  שיש איירי ולרבה  אחד. במקום  נשארות 

ג) הערה  לעיל  ממשמשיב ..(עיין שאדם  מהדברים  שהוא  כגון מדעת , שלא  יאוש  חשש  בה  אין אם 
בהמה .יג .בהם . ברגלי  דמתגלגל במקום  ולתוספות יד .כגון בו יגע לא  לר"ן  הינוח , ובודאי

ומכריז. נוטל הינוח  בודאי ע"פאף היא  זו הקדמה  גפה טו..תורע"א )(כל  כתב סתימתרע"ב היא

 י י ח ר ו ק מ

מל



מציאות מציעא אלו בבא ב פרק  טז 

להכריז: חיּ ב אינוֹ  אנּפ וֹ ריא כּ לי כּ ל

בּ כלי  פרוֹ ת  מצא להכריז, חיּ ב  ואלוּ 
אוֹ  בּ כיס מעוֹ ת ׁש הוּ א, כּ מוֹ ת  כלי אוֹ 
צבּ וּ רי  פרוֹ ת, צבּ וּ רי ׁש הוּ א, כּ מוֹ ת כיס
זה, גּ ב ל זה מטבּ עוֹ ת  ׁש לׁש ה מעוֹ ת,

ב

     
     

   ט 

    
      

      
     

  י 
       

     

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

שׂ בּת ן אנּפ וֹ ריא. ׁש א חדׁש ים  כּ לים  ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ין . טבית  בּ הם  ל בּ לים  ואין  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָה ין
בּ טביע וּ ת  אבדה  ׁש ּמ חזירים  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶׁש ּפ מים 
מ ׁש נּ י דּ לא  מר בּ נן  לצוּ ר בּ א  כּ גוֹ ן  ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵינא ,
ׁש אין   ּׁש יּ דו ה כּ לים  ואלּ וּ  ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְבּ דבּ וּ ריּה .
חיּ ב אינ וֹ  ין  טביעוּ ת בּ הן ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְלבליהן
אלזר . בּ ן ׁש מעוֹ ן כּ ר בּ י והלכה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהכריז.
אבל  אחד . אחד ׁש ּמ צאן  בּ זמן ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְואימתי,
דּ מנינא  להכריז, חיּ ב ׁש נים ׁש נים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְמצאן

בּ סרטיא  מציאה  וה ּמ וֹ צא  סימן. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָהוי
אפלּ וּ  נכרים , ׁש ר בּ ּה  בּ יר  גּ ד וֹ לה  ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוּ פלטיא 
להכריז . חיּ ב אינוֹ  סימן בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָדּ בר 
להכריז: חיּ ב ישׂ ראל, ׁש ר בּ ּה  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ֶ◌ִ◌ְוּ ב יר 

סימן :בּ כלי.ב  בּ וֹ  יׁש  ׁש ה וּ א.וּ כלי כּ מ וֹ ת ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
פרוֹ ת.ריקן: מקוֹ ם:צ בּ וּ רי אוֹ  מנין סימנן, ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

זה. גּ ב על זה מט בּ עוֹ ת  יוֹ תר .ׁש לׁש ה אוֹ  ֵ◌
בּ א  וזה  מצאתי, מט בּ עוֹ ת  מכריז  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוהּמ כריז 

מ נּ חים  והיוּ  היוּ  וכ  ּכ זה:וא וֹ מר  ל  זה ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌

שלט. שמא  להכריז חייב  עין טביעות לבעליהם שיש  לומר  שיש ישנים כלים  אבל 
עין . בטביעות לו שמחזירים  הם  במקוםת "ח  דוקא  אם הפוסקים  ונחלקו  הפרק . הקדמת (ראה 

להכריז) חייב  חכמים תלמידי מקום.ששכיחים סרטיא  בערוך  פירש הרע "ב , שכתב ופלטיא (סרטיא 

תוי"ט ) וממכר. מקח  של  גדול שוק פלטיא, המלך. דרך והוא  תדיר רבים שם  לרבאי..שהולכין
שצבורים  כיון  כי  יחיד, לשון  מעות וצבור  פירות  צבור  תני  סימן הוי מקום  שסובר 
או  פירות  צבור  שם  שאבד יאמר  והלה המקום  ומכריז  נפלו ולא  שם הונחו ודאי  הם
סימן. הוי הצבורים ומנין רבים , לשון  צבורי  תני סימן , הוי לא  דמקום ולרבה  מעות .

 י י ח ר ו ק מ

מציאות מציעא אלו בבא ב יז פרק 

בּ ל ׁש ל וככּ ר וֹ ת  היּ חיד, בּ רׁש וּ ת  כּ ריכוֹ ת 
האּמ ן, מבּ ית  הלּ קוּ חוֹ ת  צמר וג זּ י הבּ ית,
להכריז: חיּ ב אלּ וּ  הרי  ׁש מן, וכדּ י יין  כּ דּ י 

הגּ דר אחר אוֹ  הגּ ּפ ה אחר מצא ג 

    
     

     יא
     
     

             

ג משנה
נמצאה מא דינה שונה המשתמר  במקו שנמצאה  אבידה

:כדלהל משתמר, שאי במקו

לגמרי  משתמר   מקו
בה יש בי נפילה  דר  בי הינוח  דר  בי בה, יגע לא עני בכל

אבידה . זו אי כי  . סימ בה אי בי סימ

כלל  משתמר   שאי במקו
שלו היא  הרי נפילה  דר והיא  סימ בה אי  יב א א הינוח , ובדר .

סימ  המקו אי  וא ומכריז, נוטל  סימ  שלויגהמקו היא  .יב הרי 

הינוח. בודאי  וא ומכריז נוטל אופ בכל  סימ בה יש  וא

קצת משתמר
שלו היא  הרי  נפילה,  דר ודאי  והיא סימ בה   אי אבל יב א .

בעליו שמא  כי בו. יגע  לא  הינוח, ספק  אפילו או בהינוח
 סימ לה אי כי שהפסיד ונמצא ימצאו ולא לקחת  יחזרו

. עליה להכריז 

ומכריז  נוטל הינוח ספק  והיא   סימ בה יש יד וא.

   טו   

הגּ ּפ ה.ג  קנים:אחר ׁש ל אוֹ  ץ ׁש ל כּ תל  אבנים:גּ דר.סתימת ׁש ל ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

רבים יא . בה  שכיחי שאין כיון כי סימן הוא  המקום  אבל סימן בהם  באין אף איירי לרבא 
מצויין  רבים  שאין כיון לידרס עשויה  ואינה  סימן  בהם  שיש איירי ולרבה  אחד. במקום  נשארות 

ג) הערה  לעיל  ממשמשיב ..(עיין  שאדם  מהדברים  שהיא  כגון מדעת , שלא  יאוש  חשש  בה  אין אם 
בהמה .יג .בהם . ברגלי דמתגלגל במקום  ולתוספות יד .כגון בה  יגע לא  לר"ן הינוח , ובודאי

ומכריז. נוטל הינוח  בודאי ע"פאף היא  זו הקדמה  גפה טו..תורע"א )(כל  כתב סתימתרע"ב היא
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ׁש בּ דוֹ ת, בׁש בילין אוֹ  מקרין, גּ וֹ זלוֹ ת
בּ אׁש ּפ ה, כלי מצא בּ הן. יגּ ע לא זה הרי
מגלּ ה, אם בּ וֹ , יגּ ע לא מכּס ה, אם
בכתל אוֹ  בגל מצא וּ מכריז. נוֹ טל

בכתל מצא ׁש לּ וֹ . אלּ וּ  הרי חדׁש ,יׁש ן, 
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מקּׁשרין . למא גּ וֹ זל וֹ ת דּ כ לּ י בּ כנפיהן. ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌
לא  כּ זה וקׁש ר  להוּ , מקּט רי ֹ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָהכי 

סימן: בּ הן .הוי י גּ ע דּ אמרינן לא  ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌
להוּ  ׁש קיל ואי אצנינהוּ  אינׁש  ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֵ◌ָהני
בּ גוּ יהוּ . סימנא למריהוּ  להוּ  ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵלית

מרי דּ אתי  ד  ל ׁש בקינהוּ   ּהוּ הל כ ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌
להוּ : בּ וֹ .וׁש קיל י גּ ע לא  מכּס ה ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌

ליה  מזהר  ׁש יּ הא אבדה זה ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְדּ אין
הוּ א: דּ מׁש ּת ּמ ר  להתלּ ם, תוּ כל  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְבּ לא
ׁש לּ וֹ . א לּ וּ  הרי  י ׁש ן  וּ בכתל בגל  מצא 
וּ לב ל  הגּ ל  לב ל ל וֹ מר  ׁש יּ כוֹ ל  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִמּפ ני 
אב וֹ תינוּ  ׁש הוֹ רי ׁש וּ  אמ וֹ ר יּ ים ׁש ל ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶֹ◌ַהכּ תל
ר בּ ה, חלדּ ה ב וֹ  ׁש יּ היה וּ בלבד ◌ָ◌ַ◌ָ◌◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהיה.
ׁש ם: טמ וּ ן היה הר בּ ה ׁש ּמ זּ מן ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶׁש נּ כּ ר 

בפאה אבל ברש "י. הוא וכן אבנים , של הוא וגדר קנים , של  או עץ של מ"ב )כותל (פ "ו

טיט  בלי סדורות אבנים  גדר היא  שגפה  כהר"ש פירש אחרים  בהםטז ..(מלא "ש)ובמקומות ואין
המשתמר במקום סימן בו שאין הינוח ספק והוא שמדדין. כיון  סימן הוי לא המקום  וגם סימן ,

המשנה . בהקדמת כמבואר בו , יגע לא  ולכן אףיז.קצת ולכן לגמרי המשתמר  מקום שהוא
בו. יגע  לא  סימן בו בחזקתיח .שיש עולם מימות  היו ולא בנאו מי זוכרין שאין ר"ל  ישן

בנאוהו  שלו עתה הוא  זה  של שאבותיו שידוע ר"ל  וחדש אבותיו, ובחזקת  עתה  בו שדר  זה
מעולם מרשותם יצא היויט ..(תוי "ט)ולא נכרים של  אומרים שבנאוהושאנו זוכרין  אם (אבל

הוא  מי  של להסתפק שיש מפני אליהו שיבא עד מונח שיהא  דינו הוה  אחרים רס)ישראלים סימן  .)(פרישה
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ׁש ל  ולפנים, מחציוֹ  ׁש לּ וֹ , ולחוּ ץ, מחציוֹ 
ה  אם הבּ ית. לאחרים,בּ ל משׂ כּ ירוֹ  יה 

ׁש לּ וֹ : אלּ וּ  הרי הבּ ית ,  ֹבתו אפלּ וּ 

ׁש לּ וֹ . אלּ וּ  הרי בחנוּ ת, מצא

חנוני. ׁש ל ולחנוני, הּת בה בּ ין
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ולחוּ ץ. הּס מ וּ כים מחצי וֹ  כּ תל  מחרי  בּ אחד ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵֹ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌
בי וֹ  מחצי  מצאּה  אם הר בּ ים. ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִלר ׁש וּ ת
אחד  דּ אמרינן ׁש לּ וֹ , ולח וּ ץ, כּ תל ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶׁש ל
וׁש כח, ׁש ם נתנּ וֹ  הר בּ ים ר ׁש וּ ת ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִמבּ ני 
היה  הר בּ ה ׁש ּמ זּ מן מוֹ כחת ׁש ליו ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌◌ֲ◌ַוחלדּ ה
זה  ודין הבּ לים. נתיאׁש וּ  וּ בודּ אי ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָׁש ם
וכ יּ וֹ צא  כּ סף וחתיכת זהב  בּ לׁש וֹ ן ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַדּ וקא
מע וֹ ת, וּ בתוֹ כוֹ  כּ לי  היה אם אבל  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָבּ זה.
ואם  ׁש לּ וֹ , הוּ א הרי לח וּ ץ הכּ לי ּפ י  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִאם

הבּ ית: בּ ל  ׁש ל  הוּ א הרי לפנים הכּ לי ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִּפ י
ׁש לּ וֹ . א לּ וּ  הרי  הבּ ית  ֹבתו דּ לא אפלּ וּ  ְ◌ֹ

נוֹ אׁש וּ : וּ ב ליו נינהוּ , דּ מאן מצא דידע  ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌
ׁש לּ וֹ . א לּ וּ  הרי  סימן בחנ וּ ת בּ וֹ  ׁש אין בּ דבר  ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌

ׁש הכּ ל  מיּ אׁש , מנּ י ּה  דּ נפל דּ ההוּ א ֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַמירי.
לׁש ם: ּת בה.נכנסים יוֹ ׁש בבּ ין  ׁש החנוני  ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌

לפניו  ונוֹ תן מּמ נּ ה, נוֹ טל ותמיד ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְלפניה,
בּ תוֹ כ ּה , נוֹ תן ל וֹ  ׁש נּ וֹ תנין וּ מע וֹ ת ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵוּ מוֹ כר ,
חנוני: מיּ ד  אלּ א דּ בר  ׁש וּ ם נפל  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ְולא

עיי"ש.כ. ברע "ב, כדאיתא  ושכחו, שם  הניחו הרבים  רשות  מבני  שאחד  אומרים  אםכא.שאנו
וטו ממורישיו הבית  ירש  שהוא  או שלו, ממון שזה  טוען  אםבעה "ב  אבל  הם . שלו שמא  ען

היה לחצרו שבא שבשעה כיון לו קונה חצרו אין כי מוצא , של הן הרי מציאה שהן  הודה 
קנה  לא  מדעת שלא  יאוש  וקי"ל מדעת  שלא יאוש  שהוא ונמצא  יאוש  ומייריכב..(תוי "ט )לפני 

עכו"ם דרוב  דכיון א ' ישראל  עם  נכרים  ב ' דרים  שהיו  או נכרי, היה האחרון שהשוכר 
האחרון שוכר  בתר  הולכין לא "ה  אי  אבל  נאבד. עכו"ם  דמרוב  תולין א "נ .(תוי "ט )מתייאש ,
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ׁש בּ דוֹ ת, בׁש בילין אוֹ  מקרין, גּ וֹ זלוֹ ת
בּ אׁש ּפ ה, כלי מצא בּ הן. יגּ ע לא זה הרי
מגלּ ה, אם בּ וֹ , יגּ ע לא מכּס ה, אם
בכתל אוֹ  בגל מצא וּ מכריז. נוֹ טל

בכתל מצא ׁש לּ וֹ . אלּ וּ  הרי חדׁש ,יׁש ן, 
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מקּׁשרין . למא גּ וֹ זל וֹ ת דּ כ לּ י בּ כנפיהן. ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌
לא  כּ זה וקׁש ר  להוּ , מקּט רי ֹ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָהכי 

סימן: בּ הן .הוי י גּ ע דּ אמרינן לא  ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌
להוּ  ׁש קיל ואי אצנינהוּ  אינׁש  ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֵ◌ָהני
בּ גוּ יהוּ . סימנא למריהוּ  להוּ  ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵלית

מרי דּ אתי  ד  ל ׁש בקינהוּ   ּהוּ הל כ ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌
להוּ : בּ וֹ .וׁש קיל י גּ ע לא  מכּס ה ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌

ליה  מזהר  ׁש יּ הא אבדה זה ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְדּ אין
הוּ א: דּ מׁש ּת ּמ ר  להתלּ ם, תוּ כל  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְבּ לא
ׁש לּ וֹ . א לּ וּ  הרי  י ׁש ן  וּ בכתל בגל  מצא 
וּ לב ל  הגּ ל  לב ל ל וֹ מר  ׁש יּ כוֹ ל  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִמּפ ני 
אב וֹ תינוּ  ׁש הוֹ רי ׁש וּ  אמ וֹ ר יּ ים ׁש ל ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶֹ◌ַהכּ תל
ר בּ ה, חלדּ ה ב וֹ  ׁש יּ היה וּ בלבד ◌ָ◌ַ◌ָ◌◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהיה.
ׁש ם: טמ וּ ן היה הר בּ ה ׁש ּמ זּ מן ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶׁש נּ כּ ר 

בפאה אבל ברש "י. הוא וכן אבנים , של הוא וגדר קנים , של  או עץ של מ"ב )כותל (פ "ו

טיט  בלי סדורות אבנים  גדר היא  שגפה  כהר"ש פירש אחרים  בהםטז ..(מלא "ש)ובמקומות ואין
המשתמר במקום סימן בו שאין הינוח ספק והוא שמדדין. כיון  סימן הוי לא המקום  וגם סימן ,

המשנה . בהקדמת כמבואר בו , יגע לא  ולכן אףיז.קצת ולכן לגמרי המשתמר  מקום שהוא
בו. יגע  לא  סימן בו בחזקתיח .שיש עולם מימות  היו ולא בנאו מי זוכרין שאין ר"ל  ישן

בנאוהו  שלו עתה הוא  זה  של שאבותיו שידוע ר"ל  וחדש אבותיו, ובחזקת  עתה  בו שדר  זה
מעולם מרשותם יצא היויט ..(תוי "ט)ולא נכרים של  אומרים שבנאוהושאנו זוכרין  אם (אבל

הוא  מי  של להסתפק שיש מפני אליהו שיבא עד מונח שיהא  דינו הוה  אחרים רס)ישראלים סימן  .)(פרישה
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ׁש ל  ולפנים, מחציוֹ  ׁש לּ וֹ , ולחוּ ץ, מחציוֹ 
ה  אם הבּ ית. לאחרים,בּ ל משׂ כּ ירוֹ  יה 

ׁש לּ וֹ : אלּ וּ  הרי הבּ ית ,  ֹבתו אפלּ וּ 

ׁש לּ וֹ . אלּ וּ  הרי בחנוּ ת, מצא

חנוני. ׁש ל ולחנוני, הּת בה בּ ין
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ולחוּ ץ. הּס מ וּ כים מחצי וֹ  כּ תל  מחרי  בּ אחד ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵֹ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌
בי וֹ  מחצי  מצאּה  אם הר בּ ים. ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִלר ׁש וּ ת
אחד  דּ אמרינן ׁש לּ וֹ , ולח וּ ץ, כּ תל ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶׁש ל
וׁש כח, ׁש ם נתנּ וֹ  הר בּ ים ר ׁש וּ ת ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִמבּ ני 
היה  הר בּ ה ׁש ּמ זּ מן מוֹ כחת ׁש ליו ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌◌ֲ◌ַוחלדּ ה
זה  ודין הבּ לים. נתיאׁש וּ  וּ בודּ אי ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָׁש ם
וכ יּ וֹ צא  כּ סף וחתיכת זהב  בּ לׁש וֹ ן ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַדּ וקא
מע וֹ ת, וּ בתוֹ כוֹ  כּ לי  היה אם אבל  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָבּ זה.
ואם  ׁש לּ וֹ , הוּ א הרי לח וּ ץ הכּ לי ּפ י  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִאם

הבּ ית: בּ ל  ׁש ל  הוּ א הרי לפנים הכּ לי ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִּפ י
ׁש לּ וֹ . א לּ וּ  הרי  הבּ ית  ֹבתו דּ לא אפלּ וּ  ְ◌ֹ

נוֹ אׁש וּ : וּ ב ליו נינהוּ , דּ מאן מצא דידע  ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌
ׁש לּ וֹ . א לּ וּ  הרי  סימן בחנ וּ ת בּ וֹ  ׁש אין בּ דבר  ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌

ׁש הכּ ל  מיּ אׁש , מנּ י ּה  דּ נפל דּ ההוּ א ֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַמירי.
לׁש ם: ּת בה.נכנסים יוֹ ׁש בבּ ין  ׁש החנוני  ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌

לפניו  ונוֹ תן מּמ נּ ה, נוֹ טל ותמיד ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְלפניה,
בּ תוֹ כ ּה , נוֹ תן ל וֹ  ׁש נּ וֹ תנין וּ מע וֹ ת ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵוּ מוֹ כר ,
חנוני: מיּ ד  אלּ א דּ בר  ׁש וּ ם נפל  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ְולא

עיי"ש.כ. ברע "ב, כדאיתא  ושכחו, שם  הניחו הרבים  רשות  מבני  שאחד  אומרים  אםכא.שאנו
וטו ממורישיו הבית  ירש  שהוא  או שלו, ממון שזה  טוען  אםבעה "ב  אבל  הם . שלו שמא  ען

היה לחצרו שבא שבשעה כיון לו קונה חצרו אין כי מוצא , של הן הרי מציאה שהן  הודה 
קנה  לא  מדעת שלא  יאוש  וקי"ל מדעת  שלא יאוש  שהוא ונמצא  יאוש  ומייריכב..(תוי "ט )לפני 

עכו"ם דרוב  דכיון א ' ישראל  עם  נכרים  ב ' דרים  שהיו  או נכרי, היה האחרון שהשוכר 
האחרון שוכר  בתר  הולכין לא "ה  אי  אבל  נאבד. עכו"ם  דמרוב  תולין א "נ .(תוי "ט )מתייאש ,
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הלּ וֹ קח  ללחני. אלּ וּ  הרי וללחני,
חברוֹ  לוֹ  ׁש לח אוֹ  מחברוֹ  ּפ רוֹ ת
אלּ וּ  הרי מעוֹ ת , בהן וּ מצא ּפ רוֹ ת,
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש לּ וֹ . אלּ וּ  הרי ׁש לחני מן לפני דּ אמרינן ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌
ׁש הרי נפלוּ , מעוֹ ת  להחליף ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַה בּ אים 
לּמ ע וֹ ת  ׁש לחני בּ ין  מפסיק ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌◌ַה לחן
להם  היה הם ה לחני  מן  ואם  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ מצא וּ ,
ליו: מנּ ח ׁש ה לחן ולכּ ּס א בּ ינוֹ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלה ּמ צא 

וכ וּ '. מחברוֹ  ּפ רוֹ ת  זה הלּ וֹ קח  ׁש חבר וֹ  וּ כגוֹ ן  ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌
ה לּ לוּ  פר וֹ ת א וֹ  ז וֹ  ּת בוּ אה  ׁש לּ קח ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַּת גּ ר 
נינה וּ , דּ מאן  ידי ולא  הרבּ ה  ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵמאנ ׁש ים 
ה בּ לים . נתיא ׁש וּ  סימן בּ ה וּ  דּ לית ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְוכיון 

ה וּ א  לּק טן  ה ּפ ר וֹ ת  את  ׁש ּמ כר  זה  אם  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲאבל
ה ּמ ע וֹ ת  ׁש וּ דּ אי ׁש לּ וֹ , ה ּק רקע מן  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַצמוֹ 

להחזיר: חיּ ב הן, ׁש לּ וֹ  הי וּ ה לּ לוּ  ואם  ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
סימן:צר וּ רים . הוי ׁש לּ הם  מנין  א וֹ  ה ּק ׁש ר ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌

א לּ ה.ה  כּ ל אחי:בּ כלל אבדת כּ ל בּ כלל ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌
יצאת. לשׂ מלת וֹ :ולּמ ה ּת שׂ ה  מהוכן ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

מיחדת. סימן ,ּׂשמלה בּ ּה  יׁש  שׂ מלה  סתם  ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌
א וֹ ת ּה , ּת וֹ ב ים  בּ לים לּה  יׁש  שׂ מלה  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוכל

ולא  אדם  בּ ידי מןׁש נּ שׂ ית  ההפקר :בּ את  ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

מציאות מציעא אלו בבא ב כאפרק 

בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  דּ בר כּ ל אף ּת וֹ בים, לּה  ויׁש 
להכריז: חיּ ב ת וֹ בים, לוֹ  ויׁש  סימנים

ׁש יּ דעוּ  כּ די ד להכריז. חיּ ב מתי וד
יהוּ דה  רבּ י מאיר. רבּ י דּ ברי ׁש כניו, בוֹ 
האחרוֹ ן  הרגל ואחר רגלים , ׁש לׁש  אוֹ מר,
ׁש לׁש ה  לביתוֹ  ׁש יּ ל כּ די ימים, ׁש בה
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תוֹ בעים. לוֹ  ׁש יּ ׁש  כּ ל  למע וּ טיאף ְ◌ִ◌ֵ◌
דּ ׁש מ יני ּה  הוּ א, ויאוּ ׁש  דמיאׁש . ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִמידי 

כּ יס: לחסר וֹ ן ליּה  וי ׁש כניו.ו דּ אמר  ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
האבדה, בּ וֹ  ׁש נּ מצאת מקוֹ ם ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְׁש כני

היא: ׁש לּ הן כּ ל ׁש ּמ א  ׁש יּ ל כּ די  ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌
ימים. בּ ׁש ל ׁש ה לביתוֹ  מ יּ ׁש מע אחד  ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌

כל וּ ם, לוֹ  אבד  אם וידע  ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַההכרזה,

ויכריז  ׁש לׁש ה יחזר  ׁש אבד  יראה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְואם
סימניה. ואלּ וּ  אבּ ד ּת י  אני אחד ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶיוֹ ם
בּ ית  וּ מחרב  יהוּ דה. כּ ר בּ י  ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַוהלכה
בּ ב ּת י מכריזין ׁש יּ היוּ  התקינוּ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ קדּ ׁש 
וּ מר בּ וּ  מדר ׁש וֹ ת. וּ בב ּת י ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְכנסיּ וֹ ת

דּ אמרי התקינוּ האנּ סין למל כּ א, אבדתא ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ודיּ וֹ : ולמי דּ יו ל ׁש כניו  מ וֹ די ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש יּ הא

שנעשיתכג . אותה, תובעים בעלים לה יש  שמלה וכל  סימן בה  יש שמלה  סתם  הרע"ב, לשון
רש"י . לשון וכן ההפקר , מן באת ולא  אדם אדםבידי בידי נעשית  שמלה  שכל שכיון כוונתם (ונ'

הבעלים) שהפקירה כגון תובעים  בלי שמלה יתכן ודאי אבל תובעים, לה יש  סתמא ההפקר מן באה .ולא 
להכריזכד. חייב ואינו  היא  שלו ממנה הבעלים  שנתייאשו שאבידה מהומכאן תוד "ה  כז. (דף 

ששטפה אבידה  התורה  שהתירה ממה נלמד באבידה  יאוש  שדין רש"י פירש סו . דף בב "ק אבל שמלה.

הבעלים) ונתייאשו  הואיל צורךכה..נהר ואין ההכרזה, ישמעו המקום שכני  אם  די  מאיר  לרבי 
ישראל כל בפני ישראל,כו ..(מאירי)להכריז  כל במעמד בירושלים  להכריז צריך  יהודה לרבי

שמע  ולא  בראשונים שנאנס  מי יש  שמא  רגלים שלש  ובא  מכריז  שיהא אלא עוד  .(שם)ולא
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הכּ ּס א  בּ ין ׁש לּ וֹ . אלּ וּ  הרי ׁש לחני, לפני
הלּ וֹ קח  ללחני. אלּ וּ  הרי וללחני,
חברוֹ  לוֹ  ׁש לח אוֹ  מחברוֹ  ּפ רוֹ ת
אלּ וּ  הרי מעוֹ ת , בהן וּ מצא ּפ רוֹ ת,
וּ מכריז: נוֹ טל צרוּ רין, היוּ  אם ׁש לּ וֹ .
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אבדת (ג ) לכל עה וכ  מלתל עה וכ לחמר עה  וכ

:להתע ת כל לא  מצאת מ אבד אר אחי

     
      

     
     

         
             

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש לּ וֹ . אלּ וּ  הרי ׁש לחני מן לפני דּ אמרינן ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌
ׁש הרי נפלוּ , מעוֹ ת  להחליף ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַה בּ אים 
לּמ ע וֹ ת  ׁש לחני בּ ין  מפסיק ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌◌ַה לחן
להם  היה הם ה לחני  מן  ואם  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ מצא וּ ,
ליו: מנּ ח ׁש ה לחן ולכּ ּס א בּ ינוֹ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלה ּמ צא 

וכ וּ '. מחברוֹ  ּפ רוֹ ת  זה הלּ וֹ קח  ׁש חבר וֹ  וּ כגוֹ ן  ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌
ה לּ לוּ  פר וֹ ת א וֹ  ז וֹ  ּת בוּ אה  ׁש לּ קח ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַּת גּ ר 
נינה וּ , דּ מאן  ידי ולא  הרבּ ה  ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵמאנ ׁש ים 
ה בּ לים . נתיא ׁש וּ  סימן בּ ה וּ  דּ לית ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְוכיון 

ה וּ א  לּק טן  ה ּפ ר וֹ ת  את  ׁש ּמ כר  זה  אם  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲאבל
ה ּמ ע וֹ ת  ׁש וּ דּ אי ׁש לּ וֹ , ה ּק רקע מן  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַצמוֹ 

להחזיר: חיּ ב הן, ׁש לּ וֹ  הי וּ ה לּ לוּ  ואם  ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
סימן:צר וּ רים . הוי ׁש לּ הם  מנין  א וֹ  ה ּק ׁש ר ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌

א לּ ה.ה  כּ ל אחי:בּ כלל אבדת כּ ל בּ כלל ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌
יצאת. לשׂ מלת וֹ :ולּמ ה ּת שׂ ה  מהוכן ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

מיחדת. סימן ,ּׂשמלה בּ ּה  יׁש  שׂ מלה  סתם  ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌
א וֹ ת ּה , ּת וֹ ב ים  בּ לים לּה  יׁש  שׂ מלה  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוכל

ולא  אדם  בּ ידי מןׁש נּ שׂ ית  ההפקר :בּ את  ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

מציאות מציעא אלו בבא ב כאפרק 

בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  דּ בר כּ ל אף ּת וֹ בים, לּה  ויׁש 
להכריז: חיּ ב ת וֹ בים, לוֹ  ויׁש  סימנים

ׁש יּ דעוּ  כּ די ד להכריז. חיּ ב מתי וד
יהוּ דה  רבּ י מאיר. רבּ י דּ ברי ׁש כניו, בוֹ 
האחרוֹ ן  הרגל ואחר רגלים , ׁש לׁש  אוֹ מר,
ׁש לׁש ה  לביתוֹ  ׁש יּ ל כּ די ימים, ׁש בה

ו

      
    

     כג
               

      כד

     
     

    
 כה  

    
    

 כו         
          

           

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

תוֹ בעים. לוֹ  ׁש יּ ׁש  כּ ל  למע וּ טיאף ְ◌ִ◌ֵ◌
דּ ׁש מ יני ּה  הוּ א, ויאוּ ׁש  דמיאׁש . ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִמידי 

כּ יס: לחסר וֹ ן ליּה  וי ׁש כניו.ו דּ אמר  ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
האבדה, בּ וֹ  ׁש נּ מצאת מקוֹ ם ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְׁש כני

היא: ׁש לּ הן כּ ל ׁש ּמ א  ׁש יּ ל כּ די  ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌
ימים. בּ ׁש ל ׁש ה לביתוֹ  מ יּ ׁש מע אחד  ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌

כל וּ ם, לוֹ  אבד  אם וידע  ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַההכרזה,

ויכריז  ׁש לׁש ה יחזר  ׁש אבד  יראה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְואם
סימניה. ואלּ וּ  אבּ ד ּת י  אני אחד ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶיוֹ ם
בּ ית  וּ מחרב  יהוּ דה. כּ ר בּ י  ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַוהלכה
בּ ב ּת י מכריזין ׁש יּ היוּ  התקינוּ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ קדּ ׁש 
וּ מר בּ וּ  מדר ׁש וֹ ת. וּ בב ּת י ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְכנסיּ וֹ ת

דּ אמרי התקינוּ האנּ סין למל כּ א, אבדתא ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ודיּ וֹ : ולמי דּ יו ל ׁש כניו  מ וֹ די ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש יּ הא

שנעשיתכג . אותה, תובעים בעלים לה יש  שמלה וכל  סימן בה  יש שמלה  סתם  הרע"ב, לשון
רש"י . לשון וכן ההפקר , מן באת ולא  אדם אדםבידי בידי נעשית  שמלה  שכל שכיון כוונתם (ונ'

הבעלים) שהפקירה כגון תובעים  בלי שמלה יתכן ודאי אבל תובעים, לה יש  סתמא ההפקר מן באה .ולא 
להכריזכד. חייב ואינו  היא  שלו ממנה הבעלים  שנתייאשו שאבידה מהומכאן תוד "ה  כז. (דף 

ששטפה אבידה  התורה  שהתירה ממה נלמד באבידה  יאוש  שדין רש"י פירש סו . דף בב "ק אבל שמלה.

הבעלים) ונתייאשו  הואיל צורךכה..נהר ואין ההכרזה, ישמעו המקום שכני  אם  די  מאיר  לרבי 
ישראל כל בפני ישראל,כו ..(מאירי)להכריז  כל במעמד בירושלים  להכריז צריך  יהודה לרבי

שמע  ולא  בראשונים שנאנס  מי יש  שמא  רגלים שלש  ובא  מכריז  שיהא אלא עוד  .(שם)ולא
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מציאות מציעא אלו בבא ב פרק  כב

אחד: יוֹ ם ויכריז ׁש לׁש ה ויחזר

סימניה, אמר ולא האבדה את אמר
ּפ י ל אף והרּמ אי, לוֹ . יּת ן לא
ׁש נּ אמר  לוֹ , יּת ן לא סימניה, ׁש אמר

כב) אחי(דברים דּ רׁש  אתוֹ ,ד  

ז

      
 כז   

       כח

ז משנה
ב ) כב  אל (דברי ואספ ידע ולא אלי אחי קרב לא וא

:ל  בתוה את אחי ר עד ע והיה   ית  

 סימני מיני  ג'

ביותר מובהקי סימני אות א] בצד נקב בו  שיש שטר  כגו ,
דבר אבדה עליה מחזירי  הסימני ואלו בזה , וכיוצא פלוני ,

. כעדי ה והרי הכל  לדברי תורה

 חשובי סימני משקלוב] וכ רחבו ומדת  ארכו מדת   כגו ,
בגמרא מחלוקת היא אמנ אבידה , עליה מחזירי בזה, וכיוצא

כו:) ד).מדרבנ או דאורייתא  ה א

לסימני הכוונה  מובהקי סימני אומרת  כשהגמרא  לפעמי
אלו . חשובי

גרועי סימני מחזירי ג]  אי וקצר,  ארו או הבגד צבע כגו ,
האבידה  ה "ג )עליה פי"ג ה"ה  .(תוכ"ד 

     
      

     
     
       

     
     כט     

תעניתכז. שבמסכת  מ"ג)אע"פ  יותר (פ"א  באבידה  רבנן הטריחו לא  פרת , לנהר  יום  ט "ו תנן 
בתוי"ט )מדאי  הובא  השביעי כח..(גמרא, ביום  מכריז האבידה שבעל  ורע "ב רש"י  ביארו כן

שהוכרז . האבידה אבד שהוא  שובכשחוזר  שמכריז הוא שהמוצא מפרשים ותוספות רמב"ם  (אבל

השביעי) המגיד כט..ביום ה"ג)הרב מחזירין (פי "ג אין והרמאי  ה "פ  הרמב "ם  שלפי כתב
אם  אלא  לו  מחזירין  ואין פלוני , אות בצד  נקב  כגון  לגמרי  מובהקים בסימנים  אפילו לו
חשובים  סימנים דהיינו דרישא בסימן  שרק  וסוברים חולקים ויש שלו . שהוא עדים  יביא 

לרמאי אף  מחזירין מובהקים  סימנים  אבל לו מחזירים  ודרישה)אין וב "י טור רס "ז סי' .(עיין

 י י ח ר ו ק מ

מציאות מציעא אלו בבא ב כג פרק 

אחי את  ׁש ּת דר ׁש  הוּ א ד  רּמ אי אם   
ׁש עוֹ שׂ ה דּ בר כּ ל רּמ אי. אינוֹ  אם
עוֹ שׂ ה  ׁש אין  ודבר ויאכל. ישׂ ה  וא וֹ כל,

ׁש נּ אמר יּמ כר, והׁש בת וֹ (שם)ואוֹ כל, 
יּ הא  מה  לוֹ . ּת ׁש יבנּ וּ  היא ראה  לוֹ ,
יׁש ּת ּמ ׁש  א וֹ מר, טרפוֹ ן רבּ י בדּ מים .

חיּ ב אבד וּ  אם לפיכ בּ אחריוּ תן.בּ הן, 

     
   ל   

     
    

   
     

   
    

    
לא    

         
           

         לב 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וא וֹ כל .ז ׁש ע וֹ שׂ ה  דּ בר האבדה כּ ל אם ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌
משׂ יו, שׂ כר את להאכילוֹ  ׁש יּ כ וֹ לים  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָדּ בר 

וחמוֹ ר: ׁש וֹ ר ויאכל .כּ גוֹ ן ימכּ ר יעשׂ ה  ולא  ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֹ
בּ בהמּת וֹ  לוֹ  נ וֹ ח אדם ׁש כּ ל הּמ וֹ צא, ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַא וֹ תוֹ 
ואינוֹ  לרצ וֹ נוֹ . ולּמ דּה  כּ בר  בּ וֹ  ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶׁש ה כּ ירה 
ּת רנגלת  אלּ א לע וֹ לם , בּ ּה  לה ּט פל ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַחיּ ב 
חדׁש . שׂ ר ׁש נים בּ ּה  מטּפ ל גּס ה ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְוּ בהמה
ׁש אין  כּ לוֹ מר  ריּ ה, ׁש ל וּ סיחים ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲגלים
וּ טלאים , גּ דיים וכן לפּט ם, אוֹ תם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמגדּ לים 
ׁש ל וגלים חדׁש ים . ׁש לׁש ה בּ הם  ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְמטּפ ל
אוזין  יוֹ ם . ׁש לׁש ים בּ הם  מטּפ ל  ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִּפ ּט וּ ם
בּ הן  מט ּפ ל הּק טנּ ים  זכרים, ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְותרנגלים

הר בּ ה  ׁש אוֹ כלים וה גּ ד וֹ לים  י וֹ ם, ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְׁש לׁש ים
ואיל מכּ אן  ימים . ׁש לׁש ה בּ הן ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְמטּפ ל
כּ פי בּ ׁש וּ מא לצמוֹ  הוּ א  אוֹ תם ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵלוֹ קח
ה דּ מים  וּ מניח לאחרים מוֹ כרן אוֹ  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָׁש וין,

בּ אחריוּ תן.אצל וֹ : ח יּ ב  אבדוּ  אם   לפיכ ֶ◌ְ◌
בּ ה וּ , לאׁש ּת ּמ וּ ׁש י רבּ נן לי ּה  דּ ׁש רוּ  ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵכּ יון
כּ מאן  בּ ה וּ  אׁש ּת ּמ ׁש  דּ לא גּ ב  ל  ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַאף 
והלכה  בּ אחריוּ תן. וחיּ ב  דּ מי, ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדּ אׁש ּת ּמ ׁש 
אבל ׁש ּמ כר. אבדה בּ דמי  טרפ וֹ ן ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְכּ רבּ י 
ׁש ּמ צא  כּ ג וֹ ן אבדה, ׁש ל צמן ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָמע וֹ ת
זוֹ  מטבּ עוֹ ת ׁש לׁש ה אוֹ  בּ כּ יס  ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָמע וֹ ת
כּ לל: בּ הם  יׁש ּת ּמ ׁש  לא ז וֹ , גּ בּ י ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ֵ◌ַ◌ַל 

כי ל. אותה, דורש  האבידה  שבעל עד  תחזיר  שלא  כפשוטו  לפרש אפשר  אי 
כרחיך על אלא  שידרשנה, קודם  להחזיר  אפשר  אי  שהרי קרא צריך אין  לזה

הוא רמאי אם אחיך את שתדרוש  עד  כז:)ה "ק , שאם ברש "י לא..(דף כתב 
השבה. זו  אין דמיו  חצי ביםלב.האכילו ספינתו טבעה בתוי"ט )כגון הובאה  .(גמרא
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ב ) כב  אל (דברי ואספ ידע ולא אלי אחי קרב לא וא

:ל  בתוה את אחי ר עד ע והיה   ית  

 סימני מיני  ג'

ביותר מובהקי סימני אות א] בצד נקב בו  שיש שטר  כגו ,
דבר אבדה עליה מחזירי  הסימני ואלו בזה , וכיוצא פלוני ,

. כעדי ה והרי הכל  לדברי תורה

 חשובי סימני משקלוב] וכ רחבו ומדת  ארכו מדת   כגו ,
בגמרא מחלוקת היא אמנ אבידה , עליה מחזירי בזה, וכיוצא

כו:) ד).מדרבנ או דאורייתא  ה א

לסימני הכוונה  מובהקי סימני אומרת  כשהגמרא  לפעמי
אלו . חשובי

גרועי סימני מחזירי ג]  אי וקצר,  ארו או הבגד צבע כגו ,
האבידה  ה "ג )עליה פי"ג ה"ה  .(תוכ"ד 
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תעניתכז. שבמסכת  מ"ג)אע"פ  יותר (פ"א  באבידה  רבנן הטריחו לא  פרת , לנהר  יום  ט "ו תנן 
בתוי"ט )מדאי  הובא  השביעי כח..(גמרא, ביום  מכריז האבידה שבעל  ורע "ב רש"י  ביארו כן

שהוכרז . האבידה אבד שהוא  שובכשחוזר  שמכריז הוא שהמוצא מפרשים ותוספות רמב"ם  (אבל

השביעי) המגיד כט..ביום ה"ג)הרב מחזירין (פי "ג אין והרמאי  ה "פ  הרמב "ם  שלפי כתב
אם  אלא  לו  מחזירין  ואין פלוני , אות בצד  נקב  כגון  לגמרי  מובהקים בסימנים  אפילו לו
חשובים  סימנים דהיינו דרישא בסימן  שרק  וסוברים חולקים ויש שלו . שהוא עדים  יביא 

לרמאי אף  מחזירין מובהקים  סימנים  אבל לו מחזירים  ודרישה)אין וב "י טור רס "ז סי' .(עיין
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מציאות מציעא אלו בבא ב כג פרק 

אחי את  ׁש ּת דר ׁש  הוּ א ד  רּמ אי אם   
ׁש עוֹ שׂ ה דּ בר כּ ל רּמ אי. אינוֹ  אם
עוֹ שׂ ה  ׁש אין  ודבר ויאכל. ישׂ ה  וא וֹ כל,

ׁש נּ אמר יּמ כר, והׁש בת וֹ (שם)ואוֹ כל, 
יּ הא  מה  לוֹ . ּת ׁש יבנּ וּ  היא ראה  לוֹ ,
יׁש ּת ּמ ׁש  א וֹ מר, טרפוֹ ן רבּ י בדּ מים .

חיּ ב אבד וּ  אם לפיכ בּ אחריוּ תן.בּ הן, 
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לא    

         
           

         לב 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וא וֹ כל .ז ׁש ע וֹ שׂ ה  דּ בר האבדה כּ ל אם ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌
משׂ יו, שׂ כר את להאכילוֹ  ׁש יּ כ וֹ לים  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָדּ בר 

וחמוֹ ר: ׁש וֹ ר ויאכל .כּ גוֹ ן ימכּ ר יעשׂ ה  ולא  ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֹ
בּ בהמּת וֹ  לוֹ  נ וֹ ח אדם ׁש כּ ל הּמ וֹ צא, ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַא וֹ תוֹ 
ואינוֹ  לרצ וֹ נוֹ . ולּמ דּה  כּ בר  בּ וֹ  ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶׁש ה כּ ירה 
ּת רנגלת  אלּ א לע וֹ לם , בּ ּה  לה ּט פל ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַחיּ ב 
חדׁש . שׂ ר ׁש נים בּ ּה  מטּפ ל גּס ה ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְוּ בהמה
ׁש אין  כּ לוֹ מר  ריּ ה, ׁש ל וּ סיחים ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲגלים
וּ טלאים , גּ דיים וכן לפּט ם, אוֹ תם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמגדּ לים 
ׁש ל וגלים חדׁש ים . ׁש לׁש ה בּ הם  ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְמטּפ ל
אוזין  יוֹ ם . ׁש לׁש ים בּ הם  מטּפ ל  ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִּפ ּט וּ ם
בּ הן  מט ּפ ל הּק טנּ ים  זכרים, ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְותרנגלים

הר בּ ה  ׁש אוֹ כלים וה גּ ד וֹ לים  י וֹ ם, ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְׁש לׁש ים
ואיל מכּ אן  ימים . ׁש לׁש ה בּ הן ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְמטּפ ל
כּ פי בּ ׁש וּ מא לצמוֹ  הוּ א  אוֹ תם ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵלוֹ קח
ה דּ מים  וּ מניח לאחרים מוֹ כרן אוֹ  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָׁש וין,

בּ אחריוּ תן.אצל וֹ : ח יּ ב  אבדוּ  אם   לפיכ ֶ◌ְ◌
בּ ה וּ , לאׁש ּת ּמ וּ ׁש י רבּ נן לי ּה  דּ ׁש רוּ  ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵכּ יון
כּ מאן  בּ ה וּ  אׁש ּת ּמ ׁש  דּ לא גּ ב  ל  ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַאף 
והלכה  בּ אחריוּ תן. וחיּ ב  דּ מי, ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדּ אׁש ּת ּמ ׁש 
אבל ׁש ּמ כר. אבדה בּ דמי  טרפ וֹ ן ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְכּ רבּ י 
ׁש ּמ צא  כּ ג וֹ ן אבדה, ׁש ל צמן ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָמע וֹ ת
זוֹ  מטבּ עוֹ ת ׁש לׁש ה אוֹ  בּ כּ יס  ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָמע וֹ ת
כּ לל: בּ הם  יׁש ּת ּמ ׁש  לא ז וֹ , גּ בּ י ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ֵ◌ַ◌ַל 

כי ל. אותה, דורש  האבידה  שבעל עד  תחזיר  שלא  כפשוטו  לפרש אפשר  אי 
כרחיך על אלא  שידרשנה, קודם  להחזיר  אפשר  אי  שהרי קרא צריך אין  לזה

הוא רמאי אם אחיך את שתדרוש  עד  כז:)ה "ק , שאם ברש "י לא..(דף כתב 
השבה. זו  אין דמיו  חצי ביםלב.האכילו ספינתו טבעה בתוי"ט )כגון הובאה  .(גמרא
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מציאות מציעא אלו בבא ב פרק  כד

בּ הן, יׁש ּת ּמ ׁש  לא אוֹ מר, קיבא רבּ י
בּ אחריוּ תן: חיּ ב אינוֹ  אבדוּ  אם לפיכ

לׁש לׁש ים אחת  בהן קוֹ רא ספרים, מצא
גּ וֹ ללן. לקרוֹ ת , יוֹ ד אינוֹ  ואם יוֹ ם.
יקרא ולא בּ ּת חלּ ה, בּ הן ילמד לא אבל
אחת  מנרּה  כסוּ ת, מצא ּמ וֹ . אחר
אבל  לצרכּ ּה , וׁש וֹ טחּה  יוֹ ם. לׁש לׁש ים
נחׁש ת, וּ כלי כסף כּ לי לכבוֹ דוֹ . לא
לׁש חקן. לא אבל לצר כּ ן, בּ הן מׁש ּת ּמ ׁש 

ח 

     
      

      לג

    לד 
     

    
     

    
      

     
   לה 

      
     

            
             

  לו           

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

י וֹ ם.ח לׁש לׁש ים ׁש ּמ תּפ ׁש ין אחת ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
הי וּ  ספריהן וכל  מ לּ פתחן. ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש וֹ הין

גּ לּ י וֹ ן: כּ ין מ ּת חלּ תן גּ וֹ ללן .שׂ וּ יין ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
האויר : בּ הם ׁש יּ כּ נס בּ ּת חלּ ה.לסוֹ פן, ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌

ׁש צּ רי לפי מע וֹ לם. למד א ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַמה
לפניו: אחר להׁש הוֹ תן יקרא  ולא  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

וזה עּמ וֹ . אצל וֹ   מ וֹ ׁש ׁש זּ ה לפי  ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌

ונקרע : אצלוֹ   לצרכּ ּה .מ וֹ ׁש ׁש וֹ טחּה  ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
תאכ לּ נּ ה  ׁש א אויר , בּ ּה  ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָֹ◌ְ◌ִל ׁש לט

בּ ּק רקע .לצרכּ ן .ׁש : ׁש ּמ תּפ ׁש ים ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌
היא  דּ זוֹ  בּ ּק רקע , לתּת ן  ֶׁש צּ רי◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
בּ הם  מׁש ּת ּמ ׁש  וּ לפיכ ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְׁש מירתן.

ל ׁש חקן .לפרקים: לא  ולא אבל ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֹ
ׁש יּ ׁש חקם: ד  אר זמן בּ הן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִיׁש ּת ּמ ׁש 

בגמרא.לג . שלנו.לד.פלוגתא תורה ספר  כעין  בגלילה עשויים היו  ספריהם  (ברש "יכל

לשון בגלילה . עשויין היו  מגיה  הב"ח בגליון, עשויים היו  שלהם  ספרים  וכל הגירסא  שלפנינו 

בדבריו ) גם  נפלה טעות ואולי גליון כעין עשויין היו  רס"ז)טור לה..הרע "ב  כמבואר לו ..(סימן
הקרקע. מן מוציאם שעי "ז אלא לצרכם  אינו  השימוש  שעצם משמע  עיי "ש . ברע "ב 
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מציאות מציעא אלו בבא ב כה פרק 

ז  ד כּ לי בּ הן יגּ ע לא זכוּ כית , וּ כלי הב 
וכל  קּפ ה, אוֹ  שׂ ק מצא אליּ הוּ . ׁש יּ בא
יּט ל: לא זה הרי לּט ל, דּ רכּ וֹ  ׁש אין דּ בר

רוֹ ין פרה א וֹ  חמ וֹ ר מצא אבדה, היא איזוֹ 
הפ וּ כין, וכליו חמוֹ ר אבדה. זוֹ  אין ,בּ דּ ר

ט 

      
     

לז     
       

               
   לח

ט משנה 
,אמורי  דברי במה .בחינ להשיבה  חייב האבידה  את  הרואה 

בשכר להשיבה  מותר ממלאכתו מבטל הוא  א אבל בטל, (טור שהוא 

רסה )  סימ ליטול.ריש  לו מותר שכר כמה התנא  ד זו משנה   בסו .
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ הן . י גּ ע וכן לא  בּ ארץ. מתּפ ׁש  אינוֹ  זהב  ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
להבר : נוֹ ח ׁש הוּ א וע וֹ ד ׁש אין זכוּ כית. ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

לּט ל. והּת וֹ רה דּ ר כּ וֹ  לוֹ . הוּ א ׁש גּ נאי דּ בר  ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌
ׁש אּת ה  ּפ מים מהם, והתלּ מ ּת  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָאמרה

כּ ב וֹ ד וֹ : לפי  ואינוֹ  זקן כּ ג וֹ ן ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתלּ ם,
אבדה.ט היא  ׁש אין איזוֹ  בּ ּה  ׁש נּ כּ ר  ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌

ׁש ם: ׁש היא יוֹ דים אבדה.הבּ לים זוֹ  אין  ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌
הנּ יח וּ ה ׁש ּמ דּ ת להחזיר , חיּ ב  ׁש ם:ואינוֹ  ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌

ברע"ב.לז. כמבואר  נוסף , טעם יש  הרמב "ם לח.בזכוכית  הי"ג)לשון או (פי "א  חכם  היה  אם 
היו  אילו דעתו  את ואומד בהן להטפל  חייב אינו  בידו  אלו כלים  ליטול  דרכו  שאין מכובד זקן 
אפילו  כבודו על מוחל היה לא  ואם חבירו של להחזיר  חייב כך לעצמו מחזירן  היה אם שלו 

להחזי  חייב  אינו חברו  בשל כך שלו ובהמשךהיו והישר (הי"ז)ר . הטוב בדרך שההולך כתב
לשון  ולפ "ז כבודו . לפי  שאינו ואף מקום  בכל האבדה  את  מחזיר  הדין משורת  לפנים ועושה

הרא "ש  אבל ליטול. חייב אינו ר "ל אלא דוקא  לאו  היא יטול לא  זה הרי כא)המשנה  כתב(סימן
תורתו  בכבוד לזלזל  בדבר  יש  ואיסור  חכמה  שקנה  בזקן  לדוד )שאיירי  בב "בלט..(שושנים

עח.) ומרדעת,(דף אוכף  כגון  לרכיבה העשויים  כלים  כלים . סוגי שני  לחמור  שיש  מבואר 
ביניהם  דין הבדל אין  לכאורה  במשנתנו  ודיסקייא . שק  כגון משוי בהם  לתת העשויים וכלים 
אבודה. שהבהמה  סימן הוי גבו על כראוי יושבים  ואינם  הפוכים הם שעליו שהכלים  כל כי
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מציאות מציעא אלו בבא ב פרק  כד

בּ הן, יׁש ּת ּמ ׁש  לא אוֹ מר, קיבא רבּ י
בּ אחריוּ תן: חיּ ב אינוֹ  אבדוּ  אם לפיכ

לׁש לׁש ים אחת  בהן קוֹ רא ספרים, מצא
גּ וֹ ללן. לקרוֹ ת , יוֹ ד אינוֹ  ואם יוֹ ם.
יקרא ולא בּ ּת חלּ ה, בּ הן ילמד לא אבל
אחת  מנרּה  כסוּ ת, מצא ּמ וֹ . אחר
אבל  לצרכּ ּה , וׁש וֹ טחּה  יוֹ ם. לׁש לׁש ים
נחׁש ת, וּ כלי כסף כּ לי לכבוֹ דוֹ . לא
לׁש חקן. לא אבל לצר כּ ן, בּ הן מׁש ּת ּמ ׁש 
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  לו           

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

י וֹ ם.ח לׁש לׁש ים ׁש ּמ תּפ ׁש ין אחת ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
הי וּ  ספריהן וכל  מ לּ פתחן. ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש וֹ הין

גּ לּ י וֹ ן: כּ ין מ ּת חלּ תן גּ וֹ ללן .שׂ וּ יין ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
האויר : בּ הם ׁש יּ כּ נס בּ ּת חלּ ה.לסוֹ פן, ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌

ׁש צּ רי לפי מע וֹ לם. למד א ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַמה
לפניו: אחר להׁש הוֹ תן יקרא  ולא  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

וזה עּמ וֹ . אצל וֹ   מ וֹ ׁש ׁש זּ ה לפי  ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌

ונקרע : אצלוֹ   לצרכּ ּה .מ וֹ ׁש ׁש וֹ טחּה  ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
תאכ לּ נּ ה  ׁש א אויר , בּ ּה  ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָֹ◌ְ◌ִל ׁש לט

בּ ּק רקע .לצרכּ ן .ׁש : ׁש ּמ תּפ ׁש ים ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌
היא  דּ זוֹ  בּ ּק רקע , לתּת ן  ֶׁש צּ רי◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
בּ הם  מׁש ּת ּמ ׁש  וּ לפיכ ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְׁש מירתן.

ל ׁש חקן .לפרקים: לא  ולא אבל ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֹ
ׁש יּ ׁש חקם: ד  אר זמן בּ הן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִיׁש ּת ּמ ׁש 

בגמרא.לג . שלנו.לד.פלוגתא תורה ספר  כעין  בגלילה עשויים היו  ספריהם  (ברש "יכל

לשון בגלילה . עשויין היו  מגיה  הב"ח בגליון, עשויים היו  שלהם  ספרים  וכל הגירסא  שלפנינו 

בדבריו ) גם  נפלה טעות ואולי גליון כעין עשויין היו  רס"ז)טור לה..הרע "ב  כמבואר לו ..(סימן
הקרקע. מן מוציאם שעי "ז אלא לצרכם  אינו  השימוש  שעצם משמע  עיי "ש . ברע "ב 

 י י ח ר ו ק מ

מציאות מציעא אלו בבא ב כה פרק 

ז  ד כּ לי בּ הן יגּ ע לא זכוּ כית , וּ כלי הב 
וכל  קּפ ה, אוֹ  שׂ ק מצא אליּ הוּ . ׁש יּ בא
יּט ל: לא זה הרי לּט ל, דּ רכּ וֹ  ׁש אין דּ בר

רוֹ ין פרה א וֹ  חמ וֹ ר מצא אבדה, היא איזוֹ 
הפ וּ כין, וכליו חמוֹ ר אבדה. זוֹ  אין ,בּ דּ ר

ט 

      
     

לז     
       

               
   לח

ט משנה 
,אמורי  דברי במה .בחינ להשיבה  חייב האבידה  את  הרואה 

בשכר להשיבה  מותר ממלאכתו מבטל הוא  א אבל בטל, (טור שהוא 

רסה )  סימ ליטול.ריש  לו מותר שכר כמה התנא  ד זו משנה   בסו .

      
     

     
          לט 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ הן . י גּ ע וכן לא  בּ ארץ. מתּפ ׁש  אינוֹ  זהב  ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
להבר : נוֹ ח ׁש הוּ א וע וֹ ד ׁש אין זכוּ כית. ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

לּט ל. והּת וֹ רה דּ ר כּ וֹ  לוֹ . הוּ א ׁש גּ נאי דּ בר  ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌
ׁש אּת ה  ּפ מים מהם, והתלּ מ ּת  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָאמרה

כּ ב וֹ ד וֹ : לפי  ואינוֹ  זקן כּ ג וֹ ן ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתלּ ם,
אבדה.ט היא  ׁש אין איזוֹ  בּ ּה  ׁש נּ כּ ר  ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌

ׁש ם: ׁש היא יוֹ דים אבדה.הבּ לים זוֹ  אין  ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌
הנּ יח וּ ה ׁש ּמ דּ ת להחזיר , חיּ ב  ׁש ם:ואינוֹ  ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌

ברע"ב.לז. כמבואר  נוסף , טעם יש  הרמב "ם לח.בזכוכית  הי"ג)לשון או (פי "א  חכם  היה  אם 
היו  אילו דעתו  את ואומד בהן להטפל  חייב אינו  בידו  אלו כלים  ליטול  דרכו  שאין מכובד זקן 
אפילו  כבודו על מוחל היה לא  ואם חבירו של להחזיר  חייב כך לעצמו מחזירן  היה אם שלו 

להחזי  חייב  אינו חברו  בשל כך שלו ובהמשךהיו והישר (הי"ז)ר . הטוב בדרך שההולך כתב
לשון  ולפ "ז כבודו . לפי  שאינו ואף מקום  בכל האבדה  את  מחזיר  הדין משורת  לפנים ועושה

הרא "ש  אבל ליטול. חייב אינו ר "ל אלא דוקא  לאו  היא יטול לא  זה הרי כא)המשנה  כתב(סימן
תורתו  בכבוד לזלזל  בדבר  יש  ואיסור  חכמה  שקנה  בזקן  לדוד )שאיירי  בב "בלט..(שושנים

עח.) ומרדעת,(דף אוכף  כגון  לרכיבה העשויים  כלים  כלים . סוגי שני  לחמור  שיש  מבואר 
ביניהם  דין הבדל אין  לכאורה  במשנתנו  ודיסקייא . שק  כגון משוי בהם  לתת העשויים וכלים 
אבודה. שהבהמה  סימן הוי גבו על כראוי יושבים  ואינם  הפוכים הם שעליו שהכלים  כל כי
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מציאות מציעא אלו בבא ב פרק  כו 

אבדה. זוֹ  הרי ה כּ רמים , בּ ין  רצה  ּפ רה 
אפילוּ  וּ ברחה, החזירּה  וּ ברחה , החזירּה 
להחזירּה , ח יּ ב  פמים, וחמה  ארבּ ה

כב )ׁש נּ אמר היה (דברים ּת ׁש יבם . הׁש ב  
לי ּת ן לוֹ  יאמר לא מּס לע, בטל

כּ פוֹ ל שׂ כר וֹ  לוֹ  נ וֹ תן א לּ א בּ טל.סלע , 

     
     

 מ   
   

  מא  
   

     
 מב      

    
              

             
     מג       מד

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ה כּ רמים . בּ ין רגליה :רצה  ׁש ּמ תקלקלים ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
ּת ׁש יבם . ה ׁש ב וֹ ת הׁש ב  רבּ תה  הּת וֹ רה  ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌

סלע .הרבּ ה: לי ּת ן לוֹ  יאמר ׁש זּ ה לא ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌
היית  , מלאכּת שׂ ית  אם לוֹ , ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵא וֹ מר

טל: ּט רחּת  מה  לפי כׁש יו טרח, ֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ְ◌ַמרבּ ה
בּ טל . ולפחת כּ פ וֹ על  לּט ל רוֹ צה אדם כּ ּמ ה ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ֹ

ׁש ה וּ א  כּ בדה ז וֹ  מ ּמ לאכה  לבּ טל ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִמכרוֹ 
ק לּ ה בּ מלאכה  ולשׂ וֹ ת  בּ ּה  כּ זוֹ :עוֹ סק ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌

לא .)בגמרא מ. מכין (דף בריצתה  כי  מפרש  חננאל וברבנו מסתקבא , הכרמים  בין רצה
בערוך. פי ' וכן  חבורות , בה  ועושין הכרם זמורות איתאמא.אותה  ובגמרא דוקא , לאו

פעמים ק' השבותמב..(תוי"ט )אפילו ריבתה התורה תשיבם השב כתב ורע "ב תוי"ט.
תשיבם  משמע, פעמים  ק ' אפילו השב  איתא בסוגיין  כי דבריו , על תמה ותוי"ט  הרבה.

בעלים  דעת  צריך שאין  אובדת)ללמד  שמצאתיה לגינתך שהחזרתיה  פרתך שמור  לו  לומר צריך (אין

בעלים  דעת  צריכים  הכל דאמר  אלעזר  וכדר ' פטור , רשותו  לתוך  שהשיבם  כל  (גנבאלא 

וד' באחריותם)גזלן חייבים  נגנבו  או  ומתו  הודיעו  לא  ואם  להודיע , צריכים שהשיבו  חוץשומרים 
שאינה השבה ר "ל הרבה  שהשבות הרי  הרבה . השבות ריבתה  שהתורה אבידה מהשבת

היהמג .חשובה. דינר  לו נותנים היו ואם דינרים, ד ' שהיא  סלע  בעבודתו מרויח  אם  כגון
צריך דינרים, ב' נוטל היה האבידה ולהשב מלאכתו ולהניח  בטל, ויושב  המלאכה מניח 
חייבתו  שלא  כיון האבידה , השבת עבור  שכר  שלוקח  שנמצא  ואע "פ דינרים . ב' לו  לשלם
האבידה שווי כדי עד  השבה  שכר  ליקח  יכול  אבדה  ולהשב  שלו את  להניח  התורה

רס "ה) סימן ורע"ב.(טור רש "י שיטת כן דינרים .מד.. ד' ולהרויח  קשה לעבוד מעדיף  שהוא
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מציאות מציעא אלו בבא ב כז פרק 

בית  בּ פני מתנה דּ ין, בּ ית  ׁש ם יׁש  אם
מי  בּ פני דּ ין, בּ ית ׁש ם אין אם דּ ין.

קוֹ דם: ׁש לּ וֹ  יתנה,

בּ רׁש וּ ת  בּ ּה . חיּ ב אינוֹ  בּ רפת, מצאּה 
הקּ ברוֹ ת , בית  היתה ואם  בּ ּה . חיּ ב הרבּ ים,
אביו, לוֹ  אמר אם לּה . יּט ּמ א לא

י

        
    

      
     
     

               
     

      
      

     
    מה

     
      מו      

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

דּ ין . בּ ית ׁש ם י ׁש  ר וֹ צה אם אינוֹ  אם ִ◌ֵ◌ֶ◌
מה  מר בּ ה, ׁש כר ּה  מּמ לאכּת וֹ , ◌ַ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִל בּ טל 
אדם  בּ ני  ׁש ל ׁש ה ׁש ם י ׁש  אם ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַיּ שׂ ה.
ׁש אני ראוּ  ואוֹ מר , בּ פניהם ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַמתנה
לבּ טל  אפׁש י  ואי  , וכ  ּכ ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמשׂ ּת כּ ר 
ׁש אּט ל  ּת אמר וּ  אם מט, שׂ כר  ֹ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ָֹ◌ִל ּט ל 
אבדה  בּ הׁש בת אטּפ ל  מ לם, ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְשׂ כרי

קוֹ דם.זוֹ : האבדה:ׁש לּ וֹ  את וּ מ נּ יח  ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌

בּ רפת.י  ׁש אינּה מצא ּה  ּפ י  ל  אף ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌
נע וּ לה: ׁש אינּה  כּ גוֹ ן בּ ּה , ואם מׁש ּת ּמ רת ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌

הּק בר וֹ ת. בּ בית לא היתה כּ הן, והוּ א ְ◌ֵֹ◌ֹ
הׁש ב שׂ ה, אבדה ׁש הׁש בת ל ּה . ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִיּט ּמ א
שׂ ה  כּ הן, וּ בטמאת ,לאחי ◌ֵ◌ֲ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְּת ׁש יבם

יהי וּ  כא )דקדׁש ים תשׂ ה (ויּ קרא  ולא ִ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ֶ◌
בּ ּמ יו יּט ּמ א לא ואין (ׁש ם ).דּ לנפׁש  ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

ושׂ ה: תשׂ ה לא את ד וֹ חה ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲשׂ ה

לעילמה . דהא תועה שהיא ניכר  ז "ל(מ "ט )אם  והראב "ד אבידה. זו  אין בדרך שרועה אמרינן
יקחוה שמא או  בורחת  היא ומאימתן  הרבה אנשים  בה שבוקעין  בסרטיא  מיירי  דהכא פירש

בו בוקעין  רבים  שאין  רבים  של בשביל מיירי  לעיל אבל מהוגנים  שאינם  הובאאנשים  (רא"ש ,

קמאבתוי"ט ) וכלישנא בה, חייב ברפת אף לתחום חוץ אבל התחום, בתוך  איירי שמשנתנו  הרא"ש כתב (עוד 

לב.)בגמרא ביןמו ..)(דף ובס "א הקברות, בבית הרע"ב לה(תוי"ט )הקברות גירסת יטמא ולא ,
עיי "ש. ברע"ב , כדאיתא היא, תעשה ולא עשה כהן שטומאת תעשה, לא דוחה שעשה אע"פ
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מציאות מציעא אלו בבא ב פרק  כו 

אבדה. זוֹ  הרי ה כּ רמים , בּ ין  רצה  ּפ רה 
אפילוּ  וּ ברחה, החזירּה  וּ ברחה , החזירּה 
להחזירּה , ח יּ ב  פמים, וחמה  ארבּ ה

כב )ׁש נּ אמר היה (דברים ּת ׁש יבם . הׁש ב  
לי ּת ן לוֹ  יאמר לא מּס לע, בטל

כּ פוֹ ל שׂ כר וֹ  לוֹ  נ וֹ תן א לּ א בּ טל.סלע , 

     
     

 מ   
   

  מא  
   

     
 מב      

    
              

             
     מג       מד
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ה כּ רמים . בּ ין רגליה :רצה  ׁש ּמ תקלקלים ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
ּת ׁש יבם . ה ׁש ב וֹ ת הׁש ב  רבּ תה  הּת וֹ רה  ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌

סלע .הרבּ ה: לי ּת ן לוֹ  יאמר ׁש זּ ה לא ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌
היית  , מלאכּת שׂ ית  אם לוֹ , ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵא וֹ מר

טל: ּט רחּת  מה  לפי כׁש יו טרח, ֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ְ◌ַמרבּ ה
בּ טל . ולפחת כּ פ וֹ על  לּט ל רוֹ צה אדם כּ ּמ ה ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ֹ

ׁש ה וּ א  כּ בדה ז וֹ  מ ּמ לאכה  לבּ טל ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִמכרוֹ 
ק לּ ה בּ מלאכה  ולשׂ וֹ ת  בּ ּה  כּ זוֹ :עוֹ סק ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌

לא .)בגמרא מ. מכין (דף בריצתה  כי  מפרש  חננאל וברבנו מסתקבא , הכרמים  בין רצה
בערוך. פי ' וכן  חבורות , בה  ועושין הכרם זמורות איתאמא.אותה  ובגמרא דוקא , לאו

פעמים ק' השבותמב..(תוי"ט )אפילו ריבתה התורה תשיבם השב כתב ורע "ב תוי"ט.
תשיבם  משמע, פעמים  ק ' אפילו השב  איתא בסוגיין  כי דבריו , על תמה ותוי"ט  הרבה.

בעלים  דעת  צריך שאין  אובדת)ללמד  שמצאתיה לגינתך שהחזרתיה  פרתך שמור  לו  לומר צריך (אין

בעלים  דעת  צריכים  הכל דאמר  אלעזר  וכדר ' פטור , רשותו  לתוך  שהשיבם  כל  (גנבאלא 

וד' באחריותם)גזלן חייבים  נגנבו  או  ומתו  הודיעו  לא  ואם  להודיע , צריכים שהשיבו  חוץשומרים 
שאינה השבה ר "ל הרבה  שהשבות הרי  הרבה . השבות ריבתה  שהתורה אבידה מהשבת

היהמג .חשובה. דינר  לו נותנים היו ואם דינרים, ד ' שהיא  סלע  בעבודתו מרויח  אם  כגון
צריך דינרים, ב' נוטל היה האבידה ולהשב מלאכתו ולהניח  בטל, ויושב  המלאכה מניח 
חייבתו  שלא  כיון האבידה , השבת עבור  שכר  שלוקח  שנמצא  ואע "פ דינרים . ב' לו  לשלם
האבידה שווי כדי עד  השבה  שכר  ליקח  יכול  אבדה  ולהשב  שלו את  להניח  התורה

רס "ה) סימן ורע"ב.(טור רש "י שיטת כן דינרים .מד.. ד' ולהרויח  קשה לעבוד מעדיף  שהוא
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בית  בּ פני מתנה דּ ין, בּ ית  ׁש ם יׁש  אם
מי  בּ פני דּ ין, בּ ית ׁש ם אין אם דּ ין.

קוֹ דם: ׁש לּ וֹ  יתנה,

בּ רׁש וּ ת  בּ ּה . חיּ ב אינוֹ  בּ רפת, מצאּה 
הקּ ברוֹ ת , בית  היתה ואם  בּ ּה . חיּ ב הרבּ ים,
אביו, לוֹ  אמר אם לּה . יּט ּמ א לא
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דּ ין . בּ ית ׁש ם י ׁש  ר וֹ צה אם אינוֹ  אם ִ◌ֵ◌ֶ◌
מה  מר בּ ה, ׁש כר ּה  מּמ לאכּת וֹ , ◌ַ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִל בּ טל 
אדם  בּ ני  ׁש ל ׁש ה ׁש ם י ׁש  אם ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַיּ שׂ ה.
ׁש אני ראוּ  ואוֹ מר , בּ פניהם ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַמתנה
לבּ טל  אפׁש י  ואי  , וכ  ּכ ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמשׂ ּת כּ ר 
ׁש אּט ל  ּת אמר וּ  אם מט, שׂ כר  ֹ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ָֹ◌ִל ּט ל 
אבדה  בּ הׁש בת אטּפ ל  מ לם, ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְשׂ כרי

קוֹ דם.זוֹ : האבדה:ׁש לּ וֹ  את וּ מ נּ יח  ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌

בּ רפת.י  ׁש אינּה מצא ּה  ּפ י  ל  אף ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌
נע וּ לה: ׁש אינּה  כּ גוֹ ן בּ ּה , ואם מׁש ּת ּמ רת ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌

הּק בר וֹ ת. בּ בית לא היתה כּ הן, והוּ א ְ◌ֵֹ◌ֹ
הׁש ב שׂ ה, אבדה ׁש הׁש בת ל ּה . ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִיּט ּמ א
שׂ ה  כּ הן, וּ בטמאת ,לאחי ◌ֵ◌ֲ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְּת ׁש יבם

יהי וּ  כא )דקדׁש ים תשׂ ה (ויּ קרא  ולא ִ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ֶ◌
בּ ּמ יו יּט ּמ א לא ואין (ׁש ם ).דּ לנפׁש  ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

ושׂ ה: תשׂ ה לא את ד וֹ חה ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲשׂ ה

לעילמה . דהא תועה שהיא ניכר  ז "ל(מ "ט )אם  והראב "ד אבידה. זו  אין בדרך שרועה אמרינן
יקחוה שמא או  בורחת  היא ומאימתן  הרבה אנשים  בה שבוקעין  בסרטיא  מיירי  דהכא פירש

בו בוקעין  רבים  שאין  רבים  של בשביל מיירי  לעיל אבל מהוגנים  שאינם  הובאאנשים  (רא"ש ,

קמאבתוי"ט ) וכלישנא בה, חייב ברפת אף לתחום חוץ אבל התחום, בתוך  איירי שמשנתנו  הרא"ש כתב (עוד 

לב.)בגמרא ביןמו ..)(דף ובס "א הקברות, בבית הרע"ב לה(תוי"ט )הקברות גירסת יטמא ולא ,
עיי "ש. ברע"ב , כדאיתא היא, תעשה ולא עשה כהן שטומאת תעשה, לא דוחה שעשה אע"פ
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מציאות מציעא אלו בבא ב פרק  כח

לא  ּת חזיר, אל לוֹ , ׁש אמר אוֹ  הּט ּמ א,
אפלּ וּ  וטן, ּפ רק וטן, ּפ רק לוֹ . יׁש מע
ׁש נּ אמר  חיּ ב, פמים, וחמה ארבּ ה

כג) לוֹ (שמות ויׁש ב הל ּת זב. זב
ולי  הוֹ איל רצוֹ נ ואמר, אם מצוה,  

ּמ וֹ . ׁש נּ אמר, ּפ טוּ ר, ּפ רק, לפרק
מצוה  חיּ ב. חוֹ לה, אוֹ  זקן היה אם
לטען. לא אבל לפרק, הּת וֹ רה מן
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ּת חזיר. אל  ל וֹ  ׁש אמר בּ מקוֹ ם א וֹ  והאבדה ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ל וֹ . י ׁש מע  לא זה הרי להחזיר , ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ צוה

יט )דּ כתיב  ּת יראוּ (ויּ קרא  ואביו אּמ וֹ  איׁש  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌
אוֹ מר  אבי ׁש אם ּת ׁש מר וּ , ׁש בּ תתי  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְואת

וכן  ל וֹ . ּת ׁש מע  אל הבּ ת את ח לּ ל  ְל◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
הּמ צוֹ ת: כּ ל וי ׁש ב בּ ׁש אר   ל ל וֹ .הל ּב ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌

לפרק.החמוֹ ר : הּת וֹ רה מן  בּ חנּ ם:מצוה ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌
לטען . לא  בּ שׂ כר :אבל אלּ א בּ ח נּ ם. ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

בומז. וכיוצא גוזלות לי  הי"ט )להביא  פי"א ה "ה  בשם תחזירה(תוי"ט אל  לו  אמר  שאם  .
ואינו  עמך  מעשה עושה  שאינו  ממנו  יקבל  דלא  פשיטא תורה דברי  על לעבור  כדי

בכבודו. הרמב "ם מח.מחויב כתב  הדבר  נמצא(שם)ובטעם  אביו  רצון  יעשה שאם
ועבר  תשיבם  השב של עשה  ביטל אביך  את  כבד של  עשה מצות שקיים שבעת 

להתעלם . תוכל לא השבתעל  של עשה  מצות  כאן שיש אע"פ  היטמא אביו  לו  (ובאמר

כהן טומאת של ועשה תעשה לא  דוחים  אינם מקום  מכל אב , כיבוד של עשה  ומצות  אבידה 

קרא) אמר  תוד "ה  כ : דף ביבמות כדאיתא  ועשה. תעשה  לא דוחים  עשה  תרי אין דוקא,מט..)(כי לאו
פעמים  ק' אפילו איתא ט )ובגמרא  משנה לעיל  פעמים נ..(תוי"ט  מאה  אפילו עזוב  כי 

במקו "ח. ועיי"ש  משמע, פעמים מאה  אפילו  השב הקודמת  במשנה כלעיל משמע
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יוֹ סי  רבּ י לטען. אף אוֹ מר, ׁש מעוֹ ן רבּ י
ל  יתר ליו היה אם אוֹ מר, הגּ לילי
ּת חת  ׁש נּ אמר, לוֹ , זקוּ ק אין מאוֹ ,

בּ וֹ : למד ׁש יּ כוֹ ל מאוֹ י מאוֹ ,

קוֹ דמת. אבדת וֹ  אביו, ואבדת אבדתוֹ 
אבדת  ק וֹ דמת. ׁש לּ וֹ  רבּ וֹ , ואבדת  אבדתוֹ 
קוֹ דמת, רבּ וֹ  ׁש ל רבּ וֹ , ואבדת אביו
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לטען . אף א וֹ מר ׁש מעוֹ ן  בּ חנּ ם.רבּ י  ְ◌ִ◌ָ◌
ׁש מע וֹ ן: כּ ר בּ י  הלכה י וֹ סי ואין ר בּ י  ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌

וכוּ '. א וֹ מר כּ ר בּ יהגּ לילי  הלכה ואין ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌
קוֹ דמת.יאיוֹ סי : קרא אבדתוֹ  דּ אמר  ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

טו) בּ (דּ ברים  יהיה לא כּ י אפס ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌

אביוֹ ן: אּת ה תהיה ׁש א הזּ הר  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶאביוֹ ן,
קוֹ דמת. רבּ וֹ  ר בּ וֹ ׁש ל  ׁש יּ היה והוּ א ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌

מ ּמ נּ וּ . חכמתוֹ  רב  ׁש לּ מד ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌מבהק,
בּ מתניתין  דּ אמרינן ר בּ וֹ  הנ כּ ל  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְוכן
מבהק: בּ ר בּ וֹ  אלּ א אינן לאביו, ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶׁש קוֹ דמין

בגמרא נא. כמבואר  דקראי  בדרשות  לב.)ונחלקו  אי נב..(דף  בכה "ג גם ומחייב חולק  ת"ק
משאוי  כל  ליה  משמע שמשאו  משום  אי דאורייתא  חיים  בעלי צער  שסובר  (גמראמשום

לב:) התורה.דף  מן אסור  אינו חיים בעלי צער  ולריה "ג טו )דכתיבנג .. כי (דברים אפס 
אמנם  אדם, לכל קודמת שלו ומכאן אביון תהיה לא שאתה הזהר  אביון , בך  יהיה  לא 

כך  לידי בא סוף  כך בעצמו המקיים  לג.)כל דף מחויב(גמרא שאינו שאע "פ ופירש"י  ,
מוכיח. בהפסד  לא  אם  קודמת , שלי ולומר  לדקדק  ולא הדין משורת לפני לעשות לו יש 
שיצטרך וסוף  וצדקה  חסדים  גמילות  עול  מעליו  פורק קודם שלי לומר  מדקדק  תמיד ואם 

לשון נד.לבריות. הוא שמובהק התוי"ט  וכתב  ממנו . בתורה חכמתו רוב שלמד והוא
מובהק  ורבו כשמש. לו ונוגה  ובהיר  מובהק  הוא  שהסימן ר "ל  מובהק  סימן וכן בהירות ,
כתוב בגליון אבל  התלמיד . על מוסב מובהק  ומלת  מובהק , שנעשה זה של רבו ר "ל 
תלמידיו. על  גם  להאיר  התורה  חכמת  באור  המואר  הרב  על  קא  ובאמת דחוק , זה שפירש

 י י ח ר ו ק מ

ס



מציאות מציעא אלו בבא ב פרק  כח

לא  ּת חזיר, אל לוֹ , ׁש אמר אוֹ  הּט ּמ א,
אפלּ וּ  וטן, ּפ רק וטן, ּפ רק לוֹ . יׁש מע
ׁש נּ אמר  חיּ ב, פמים, וחמה ארבּ ה

כג) לוֹ (שמות ויׁש ב הל ּת זב. זב
ולי  הוֹ איל רצוֹ נ ואמר, אם מצוה,  

ּמ וֹ . ׁש נּ אמר, ּפ טוּ ר, ּפ רק, לפרק
מצוה  חיּ ב. חוֹ לה, אוֹ  זקן היה אם
לטען. לא אבל לפרק, הּת וֹ רה מן
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ּת חזיר. אל  ל וֹ  ׁש אמר בּ מקוֹ ם א וֹ  והאבדה ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ל וֹ . י ׁש מע  לא זה הרי להחזיר , ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ צוה

יט )דּ כתיב  ּת יראוּ (ויּ קרא  ואביו אּמ וֹ  איׁש  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌
אוֹ מר  אבי ׁש אם ּת ׁש מר וּ , ׁש בּ תתי  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְואת

וכן  ל וֹ . ּת ׁש מע  אל הבּ ת את ח לּ ל  ְל◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
הּמ צוֹ ת: כּ ל וי ׁש ב בּ ׁש אר   ל ל וֹ .הל ּב ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌

לפרק.החמוֹ ר : הּת וֹ רה מן  בּ חנּ ם:מצוה ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌
לטען . לא  בּ שׂ כר :אבל אלּ א בּ ח נּ ם. ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

בומז. וכיוצא גוזלות לי  הי"ט )להביא  פי"א ה "ה  בשם תחזירה(תוי"ט אל  לו  אמר  שאם  .
ואינו  עמך  מעשה עושה  שאינו  ממנו  יקבל  דלא  פשיטא תורה דברי  על לעבור  כדי

בכבודו. הרמב "ם מח.מחויב כתב  הדבר  נמצא(שם)ובטעם  אביו  רצון  יעשה שאם
ועבר  תשיבם  השב של עשה  ביטל אביך  את  כבד של  עשה מצות שקיים שבעת 

להתעלם . תוכל לא השבתעל  של עשה  מצות  כאן שיש אע"פ  היטמא אביו  לו  (ובאמר

כהן טומאת של ועשה תעשה לא  דוחים  אינם מקום  מכל אב , כיבוד של עשה  ומצות  אבידה 

קרא) אמר  תוד "ה  כ : דף ביבמות כדאיתא  ועשה. תעשה  לא דוחים  עשה  תרי אין דוקא,מט..)(כי לאו
פעמים  ק' אפילו איתא ט )ובגמרא  משנה לעיל  פעמים נ..(תוי"ט  מאה  אפילו עזוב  כי 

במקו "ח. ועיי"ש  משמע, פעמים מאה  אפילו  השב הקודמת  במשנה כלעיל משמע
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מציאות מציעא אלו בבא ב כט פרק 

יוֹ סי  רבּ י לטען. אף אוֹ מר, ׁש מעוֹ ן רבּ י
ל  יתר ליו היה אם אוֹ מר, הגּ לילי
ּת חת  ׁש נּ אמר, לוֹ , זקוּ ק אין מאוֹ ,

בּ וֹ : למד ׁש יּ כוֹ ל מאוֹ י מאוֹ ,

קוֹ דמת. אבדת וֹ  אביו, ואבדת אבדתוֹ 
אבדת  ק וֹ דמת. ׁש לּ וֹ  רבּ וֹ , ואבדת  אבדתוֹ 
קוֹ דמת, רבּ וֹ  ׁש ל רבּ וֹ , ואבדת אביו
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

לטען . אף א וֹ מר ׁש מעוֹ ן  בּ חנּ ם.רבּ י  ְ◌ִ◌ָ◌
ׁש מע וֹ ן: כּ ר בּ י  הלכה י וֹ סי ואין ר בּ י  ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌

וכוּ '. א וֹ מר כּ ר בּ יהגּ לילי  הלכה ואין ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌
קוֹ דמת.יאיוֹ סי : קרא אבדתוֹ  דּ אמר  ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

טו) בּ (דּ ברים  יהיה לא כּ י אפס ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌

אביוֹ ן: אּת ה תהיה ׁש א הזּ הר  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶאביוֹ ן,
קוֹ דמת. רבּ וֹ  ר בּ וֹ ׁש ל  ׁש יּ היה והוּ א ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌

מ ּמ נּ וּ . חכמתוֹ  רב  ׁש לּ מד ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌מבהק,
בּ מתניתין  דּ אמרינן ר בּ וֹ  הנ כּ ל  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְוכן
מבהק: בּ ר בּ וֹ  אלּ א אינן לאביו, ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶׁש קוֹ דמין

בגמרא נא. כמבואר  דקראי  בדרשות  לב.)ונחלקו  אי נב..(דף  בכה "ג גם ומחייב חולק  ת"ק
משאוי  כל  ליה  משמע שמשאו  משום  אי דאורייתא  חיים  בעלי צער  שסובר  (גמראמשום

לב:) התורה.דף  מן אסור  אינו חיים בעלי צער  ולריה "ג טו )דכתיבנג .. כי (דברים אפס 
אמנם  אדם, לכל קודמת שלו ומכאן אביון תהיה לא שאתה הזהר  אביון , בך  יהיה  לא 

כך  לידי בא סוף  כך בעצמו המקיים  לג.)כל דף מחויב(גמרא שאינו שאע "פ ופירש"י  ,
מוכיח. בהפסד  לא  אם  קודמת , שלי ולומר  לדקדק  ולא הדין משורת לפני לעשות לו יש 
שיצטרך וסוף  וצדקה  חסדים  גמילות  עול  מעליו  פורק קודם שלי לומר  מדקדק  תמיד ואם 

לשון נד.לבריות. הוא שמובהק התוי"ט  וכתב  ממנו . בתורה חכמתו רוב שלמד והוא
מובהק  ורבו כשמש. לו ונוגה  ובהיר  מובהק  הוא  שהסימן ר "ל  מובהק  סימן וכן בהירות ,
כתוב בגליון אבל  התלמיד . על מוסב מובהק  ומלת  מובהק , שנעשה זה של רבו ר "ל 
תלמידיו. על  גם  להאיר  התורה  חכמת  באור  המואר  הרב  על  קא  ובאמת דחוק , זה שפירש
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מציאות מציעא אלו בבא ב פרק  ל 

הזּ ה לעוֹ לם הביאוֹ  ורבּ וֹ ׁש אביו , 
העוֹ לם לחיּ י מביאוֹ  חכמה ׁש לּ ּמ דוֹ 
אביו ׁש ל חכם, אביו ואם הבּ א.
מאוֹ י, נוֹ שׂ אין ורבּ וֹ  אביו היה קוֹ דמת.
את  מניח  ּכ ואחר רבּ וֹ . ׁש ל את  מניח
הבי, בּ בית  ורבּ וֹ  אביו היה אביו. ׁש ל
את  ּפ וֹ דה  ּכ ואחר רבּ וֹ , את ּפ וֹ דה
את  ּפ וֹ דה חכם, אביו היה ואם אביו.

רבּ וֹ : את ּפ וֹ דה  ּכ ואחר אביו,
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המפקיד  ג פרק
א  משנה

 שומרי ארבעה 
 ה ואל . לה יש דיני ושלשה בתורה נאמרו שומרי ארבעה 

והשוכר . שכר, ושומר והשואל, ,חנ שומר  ,שומרי הארבעה

היאנה. במשנתנו  הרע "ב שגירסת  התוי"ט  הוכיח  ומזה כריתות , מסכת בסוף  הרע"ב כתב כן
יש וברמב"ם  רבו. כנגד שקול  אביו  היה ואם  שגורסין  אחר  כנוסח ולא  חכם , אביו היה  ואם 
כרבו  שקול  שאינו  אע "פ חכם תלמיד אביו  היה ואם כתב  תורה תלמוד בהלכות  כי  סתירה 
דבריו. לתרץ הנו "כ ונדחקו כו '. רבו כנגד  שקול אביו  היה  ואם כתב אבידה ובהלכות  כו',
היה אבידה הלכות כשכתב אבל הרע"ב, גירסת לו  היה  ת "ת הלכות שכשכתב כתב  ותוי"ט 

העיקרית. גירסא  היא  וזו רבו. כנגד  שקול  אביו היה  ואם  הגירסא  שנהנו .לו לא  זו בבבא  רק 
ופריקת אבידה שבהשבת ואמר  כלל כריתות  בסוף הרע"ב  ומ"מ כו'. אביו  היה  ואם התנא 
שבקה בדוקא שלאו  שדעתו  משמע  קודם , הוא חכם אביו  אם  השבי מבית והוצאה  משאוי
שאין  כיון  שמא  כי בדבר  מסופק בב "י אבל זה . וה "ה  והאחרון הראשון תנא  אלא התנא ,
מכבוד יותר  רבו בכבוד וחייב לחוד ככבוד  ליה  הוה  ממון הפסד  לא וגם הגוף סכנת  כאן 

בחכמה לו  ששקול  אף  אע "פנז..(תוי"ט )אביו  ור "ל חכם, אביו  היה  ואם גרסינן לכו"ע כאן
כרבו  שקול  אביו  אין אם  קודם  רבו שבאבידה הסוברים אלו  שגם וטעם כרבו. שקול שאינו
תלמיד שאביו כיון נפשות סכנת שהוא  דבפדיון  משום הב "י, כתב קודם , שאביו  כאן מודים 
אבדתו  אבל אדם , כל קודם  שחת מני נפשו להציל  חייב כרבו  שקול  שאינו אע"פ  חכם 

רע אין  מעט , אביו דעת  על יעבור  אם  כרבו שקול אינו אם  ממון הפסד אלא .(תוי"ט )שאינו
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מציעא המפקיד בבא ג לאפרק 

 חנ הפשיעה .שומר מ חו הכל, על  פטור

מלאכה .שואל  מחמת  המתה   מ חו הכל , על חייב

והשוכר שכר יותרשומר אונס  ועל ואבידה גניבה על  חייבי ,
נטרפה , או  נשבית או נשברה או  ומתה  בהמה שהיתה כגו גדול,

. שכירות)פטורי הלכות ריש " רמב)

 השומרי שבועת 
חייב מלשל שפוטרו  מאורע  לו שאירע  שטוע שומר כל
א  האלהי אל ה ית על  ונקרב שנאמר  התורה מ שבועה

.רעה מלאכת יד לח  לא 

. דברי שלשה בשבועתו שמרא )וכולל  אלא בה פשע  שלא
.השומרי  ב)כדר וכ כ בו  מתה)שאירע או נגנבה, והרי (כגו

ברשותו המאורעג).אאינו  שארעו קוד יד  בו שלח שלא
אותו ה "א)(ת .ב הפוטר פ "ו ופקדו שאלה " רמב .כ "ד 

וחמשה  וארבעה כפל 
לבעל   שני לשל חייב שגנב כשרי עדי עליו שהעידו גנב
גמל  או כסות  או חמור גנב .שני משל דינר גנב  א הגנבה.
ושה משור חו בכל  נוהגי כפל תשלומי  בדמיה : שני משל
מכר או  וטבח  השור את  או השה  את  שהגונב מכרו, או שטבחו 

חמשה . תשלומי השור ועל  ארבעה תשלומי השה  על משל

הכפל   מ ופטור הקר את  משל שגנב מעצמו שהודה  גנב
את  המרשיע ולא  ' שני ישל אלהי  ירשיע 'אשר שנאמר
 בה שהמודה  הקנסות לכל  הדי והוא .שני משל עצמו

גניבה)פטור. הלכות  ריש " הרמב (ע"פ

הט "זא. מבאר  ס "ב)כן  רצ"ה  הם (סימן וכך  כך ואירע  בה  פשע  שלא שכתב כסמ"ע ולא
ברשותי . שאינה שבועה היא  שניה ושבועה  אחת, המגידב.שבועה  ופקדוןהרב  (שאלה

ה"א) כמו פ "ד  שנגנב  הוא  שכן שאירע השבועה היא בתורה  המפורשת שהשבועה כתב
כמש "כ הוא הכתוב פירוש  ולדעתו זו. שבועה  אגב  עליו  מגלגלים השבועות ושאר  שטוען,

החומש)הרמב "ן האלהים(על אל ואימתי (הדיינין)שיקרב  טוען , שהוא כמו  שנגנב לישבע 
לא אם  רק בפקדון נשבע יד השולח  כי רעהו, במלאכת לצרכו  להשתמש  יד  הוא שלח

באונסין. וחייב גזלן  עליו בתורהנעשה המפורשת  שהשבועה שס"ל  כרש"י לא  שזה כתב  (הרמב "ן

יד ) בה  שלח שלא  השבועה .היא
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מציאות מציעא אלו בבא ב פרק  ל 

הזּ ה לעוֹ לם הביאוֹ  ורבּ וֹ ׁש אביו , 
העוֹ לם לחיּ י מביאוֹ  חכמה ׁש לּ ּמ דוֹ 
אביו ׁש ל חכם, אביו ואם הבּ א.
מאוֹ י, נוֹ שׂ אין ורבּ וֹ  אביו היה קוֹ דמת.
את  מניח  ּכ ואחר רבּ וֹ . ׁש ל את  מניח
הבי, בּ בית  ורבּ וֹ  אביו היה אביו. ׁש ל
את  ּפ וֹ דה  ּכ ואחר רבּ וֹ , את ּפ וֹ דה
את  ּפ וֹ דה חכם, אביו היה ואם אביו.

רבּ וֹ : את ּפ וֹ דה  ּכ ואחר אביו,

    
    

       
   נה 

    
     

     נו   
     
      

 נז     
   

המפקיד  ג פרק
א  משנה

 שומרי ארבעה 
 ה ואל . לה יש דיני ושלשה בתורה נאמרו שומרי ארבעה 

והשוכר . שכר, ושומר והשואל, ,חנ שומר  ,שומרי הארבעה

היאנה. במשנתנו  הרע "ב שגירסת  התוי"ט  הוכיח  ומזה כריתות , מסכת בסוף  הרע"ב כתב כן
יש וברמב"ם  רבו. כנגד שקול  אביו  היה ואם  שגורסין  אחר  כנוסח ולא  חכם , אביו היה  ואם 
כרבו  שקול  שאינו  אע "פ חכם תלמיד אביו  היה ואם כתב  תורה תלמוד בהלכות  כי  סתירה 
דבריו. לתרץ הנו "כ ונדחקו כו '. רבו כנגד  שקול אביו  היה  ואם כתב אבידה ובהלכות  כו',
היה אבידה הלכות כשכתב אבל הרע"ב, גירסת לו  היה  ת "ת הלכות שכשכתב כתב  ותוי"ט 

העיקרית. גירסא  היא  וזו רבו. כנגד  שקול  אביו היה  ואם  הגירסא  שנהנו .לו לא  זו בבבא  רק 
ופריקת אבידה שבהשבת ואמר  כלל כריתות  בסוף הרע"ב  ומ"מ כו'. אביו  היה  ואם התנא 
שבקה בדוקא שלאו  שדעתו  משמע  קודם , הוא חכם אביו  אם  השבי מבית והוצאה  משאוי
שאין  כיון  שמא  כי בדבר  מסופק בב "י אבל זה . וה "ה  והאחרון הראשון תנא  אלא התנא ,
מכבוד יותר  רבו בכבוד וחייב לחוד ככבוד  ליה  הוה  ממון הפסד  לא וגם הגוף סכנת  כאן 

בחכמה לו  ששקול  אף  אע "פנז..(תוי"ט )אביו  ור "ל חכם, אביו  היה  ואם גרסינן לכו"ע כאן
כרבו  שקול  אביו  אין אם  קודם  רבו שבאבידה הסוברים אלו  שגם וטעם כרבו. שקול שאינו
תלמיד שאביו כיון נפשות סכנת שהוא  דבפדיון  משום הב "י, כתב קודם , שאביו  כאן מודים 
אבדתו  אבל אדם , כל קודם  שחת מני נפשו להציל  חייב כרבו  שקול  שאינו אע"פ  חכם 

רע אין  מעט , אביו דעת  על יעבור  אם  כרבו שקול אינו אם  ממון הפסד אלא .(תוי"ט )שאינו
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מציעא המפקיד בבא ג לאפרק 

 חנ הפשיעה .שומר מ חו הכל, על  פטור

מלאכה .שואל  מחמת  המתה   מ חו הכל , על חייב

והשוכר שכר יותרשומר אונס  ועל ואבידה גניבה על  חייבי ,
נטרפה , או  נשבית או נשברה או  ומתה  בהמה שהיתה כגו גדול,

. שכירות)פטורי הלכות ריש " רמב)

 השומרי שבועת 
חייב מלשל שפוטרו  מאורע  לו שאירע  שטוע שומר כל
א  האלהי אל ה ית על  ונקרב שנאמר  התורה מ שבועה

.רעה מלאכת יד לח  לא 

. דברי שלשה בשבועתו שמרא )וכולל  אלא בה פשע  שלא
.השומרי  ב)כדר וכ כ בו  מתה)שאירע או נגנבה, והרי (כגו

ברשותו המאורעג).אאינו  שארעו קוד יד  בו שלח שלא
אותו ה "א)(ת .ב הפוטר פ "ו ופקדו שאלה " רמב .כ "ד 

וחמשה  וארבעה כפל 
לבעל   שני לשל חייב שגנב כשרי עדי עליו שהעידו גנב
גמל  או כסות  או חמור גנב .שני משל דינר גנב  א הגנבה.
ושה משור חו בכל  נוהגי כפל תשלומי  בדמיה : שני משל
מכר או  וטבח  השור את  או השה  את  שהגונב מכרו, או שטבחו 

חמשה . תשלומי השור ועל  ארבעה תשלומי השה  על משל

הכפל   מ ופטור הקר את  משל שגנב מעצמו שהודה  גנב
את  המרשיע ולא  ' שני ישל אלהי  ירשיע 'אשר שנאמר
 בה שהמודה  הקנסות לכל  הדי והוא .שני משל עצמו

גניבה)פטור. הלכות  ריש " הרמב (ע"פ

הט "זא. מבאר  ס "ב)כן  רצ"ה  הם (סימן וכך  כך ואירע  בה  פשע  שלא שכתב כסמ"ע ולא
ברשותי . שאינה שבועה היא  שניה ושבועה  אחת, המגידב.שבועה  ופקדוןהרב  (שאלה

ה"א) כמו פ "ד  שנגנב  הוא  שכן שאירע השבועה היא בתורה  המפורשת שהשבועה כתב
כמש "כ הוא הכתוב פירוש  ולדעתו זו. שבועה  אגב  עליו  מגלגלים השבועות ושאר  שטוען,

החומש)הרמב "ן האלהים(על אל ואימתי (הדיינין)שיקרב  טוען , שהוא כמו  שנגנב לישבע 
לא אם  רק בפקדון נשבע יד השולח  כי רעהו, במלאכת לצרכו  להשתמש  יד  הוא שלח

באונסין. וחייב גזלן  עליו בתורהנעשה המפורשת  שהשבועה שס"ל  כרש"י לא  שזה כתב  (הרמב "ן

יד ) בה  שלח שלא  השבועה .היא
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מציעא המפקיד בבא ג פרק  לב

כלים, אוֹ  בּ המה חברוֹ  אצל הּמ פקיד 
רצה ולא ׁש לּ ם ׁש אבדוּ , אוֹ  ונגנבוּ 
נׁש בּ ע חנּ ם ׁש וֹ מר אמר וּ  ׁש הרי ל בע ,
ּת ׁש לוּ מי מׁש לּ ם הגּ נּ ב, נמצא ויוֹ צא,
ּת ׁש לוּ מי מׁש לּ ם וּ מכר, טבח כפל.
למי מׁש לּ ם, למי וחמה. ארבּ ה
ל ׁש לּ ם, רצה ולא נׁש בּ ע אצלוֹ . ׁש הּפ קּ ד וֹ ן
טבח כפל , ּת ׁש ל וּ מי מׁש לּ ם הגּ נּ ב, נמצא
וחמה. ארבּ ה ּת ׁש לוּ מי  מׁש לּ ם וּ מכר,

הּפ קּ דוֹ ן : לבל  מׁש לּ ם, למי

א       
   

     
     

    
  ג 

      
     

     
    

       
   

    
     

       ד       
          

        ה 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש ב וּ ת הּמ פקיד.א ל בע . רצה ולא ְ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌
נׁש בּ ע  אם לּפ טר  יכוֹ ל ׁש היה ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַהוֹ מרין.
יד : בּ ּה  ׁש לח  וׁש א בּ ּה  פׁש ע  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶׁש א

אצל וֹ . ׁש הּפ ּק דוֹ ן  קנה למי  דּ ׁש לּ ם דּ כיון ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

אלּ א  ׁש לּ ם, לא ואפלּ וּ  ּת ׁש לוּ מיה. ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִֹ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָכל
מׁש לּ ם, הריני דּ ין בּ בית ׁש אמר  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵכיון
ּת ׁש לוּ מי ׁש נא לא ּת ׁש לוּ מיה, כּ ל  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָקנה
וחמ ה: אר בּ ה ּת ׁש ל וּ מי ׁש נא ולא ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ֶכפל

שצריךג . וה"ה  יד, בה שלח  ושלא  בה פשע שלא נשבע אם  ליפטר  יכול שהיה כתב  רע"ב
וה"ה כרמב"ן דעתו ואולי שאמר , כמו שאירע  שם)לישבע ומקו "ח המשנה, הקדמת  שהיינו (ראה

לשנותה. חש לא הכי  ומשום  בתורה  המפורשת  דניחאד.השבועה  לרבנן  להו דקים רע"ב .
שמסר  ובשעה שומר , של לבא  העתיד כפל  ספק  שיהא  מנת על בקרן בטוח  שיהא  לבעלים  להו 
מעכשו  לך קנויה פרתי  הרי ותשלמני  ותרצה  לכשתגנב לו כאומר  נעשה  לשומר  הבהמה

הגמרא) ע "פ קח:)רבא ה..(תוי"ט  דף  משלם (ב"ק לשלם רצה ולא נשבע שדוקא מכאן  מדייק
אצלו  שהפקדון למי הכפל  נותן ושילם נמלך  ואח"כ נשבע אם  אבל הפקדון לבעל  הכפל

זו בבבא  חידוש  אין  לכאורה  זה  שזולת  כתב ובנמוק"י בשבועה. שהטריחו .(תוי"ט )אע "פ
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לאחר, והׁש אילּה  מחברוֹ  ּפ רה הוֹ כר
ׁש ּמ תה  הוֹ כר יבע כדרכּ ּה , וּ מתה
לוֹ כר. יׁש לּ ם והוֹ אל כדרכּ ּה ,
עוֹ שׂ ה  הלּ ה כּ יצד יוֹ סי, רבּ י אמר
תחזר  אלּ א חברוֹ , ׁש ל בּ פרת וֹ  סחוֹ רה

לבּ לים: ּפ רה

מנה, מכּ ם לאחד גּ זלּת י לׁש נים, אמר
אביו אוֹ , מכּ ם, איזה יוֹ ד ואיני
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מחבר וֹ .ב ּפ רה שׂ וֹ כר הּׂשוֹ כר  ומד  ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
ׁש אם  הּמ שׂ כּ יר . בּ ר ׁש וּ ת לאחר  ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוהׁש איל ּה 
קימא  הא ר ׁש וּ ת, הּמ שׂ כּ יר  לוֹ  נתן ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָֹלא

חיּ ב : לׁש וֹ מר  ׁש ּמ סר  ׁש וֹ מר  י ּׁשבע לן ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
וּ פט וּ ר .הּׂשוֹ כר. כדר כּ ּה , ׁש ּמ תה לּמ שׂ כּ יר  ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

האנסין:ׁש  מן ּפ ט וּ ר  והּׁשוֹ אל.הוֹ כר  ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌

ל וֹ כר , מ ׁש לּ ם בּ אנסין, ח יּ ב  ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הוּ א
לּמ שׂ כּ יר : נׁש בּ ע  ׁש הוּ א אמר בּ ׁש ב וּ ה ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌

וכוּ '. סחוֹ רה עוֹ שׂ ה הלּ ה כּ יצד  י וֹ סי  ר בּ י 
י וֹ סי: כּ ר בּ י גּ זלּת י ג והלכה ל ׁש נים אמר ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌

מ כּ ם. לוֹ לאחד  ּת וֹ ב ים אינם והם ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌
ׁש מים: ידי לצאת בּ א הוּ א אלּ א ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכּ לוּ ם,

שומר ו . דקי "ל חייב  השוכר  היה  כן  לולא כי  המשכיר  ברשות  שהשאילה  שאיירי פירש  רע "ב
חייב. לשומר  לו)(בגמרא שמסר  הוא(דף הטעם  לאביי חייב, לשומר שמסר שומר מ"ט  ורבא אביי נחלקו 

בשבועה לי מהימנת את שא"ל משום  הוא  הטעם  לרבא אבל  אחר, ביד פקדונו  שיהא רצונו  שאין משום 

שלא השאילו  אם אף  דרבא  אליבא  פטור למשכיר  נשבע  שהשוכר כאן ולפ"ז בשבועה . לי מהימן לא האיך

המשכיר ,ז..)(תו"ח)ברשות  בשליחות השאילו  השוכר  כאלו דחשיב  משום  יוסי דרבי טעמא
השואל  עם  המשכיר  דין בתוי"ט .הלכך  הובא תחזור)(רא "ש ד "ה לה : דף  אחר )(ותוספות באופן .פירשו 

בשבועהח. קנאה שהשוכר  ור "ל למשכיר '. נשבע שהוא 'בשבועה  והשואל , סוד "ה ברע"ב
שהשוכר  ומסיקה זו דיעה  על מקשה הגמרא כי  דבריו  על  תמה  בתוי "ט  למשכיר . נשבע שהוא 

כשמתה . מיד  לציוןקנאה  ראשון חנוך)(בהגהות זכר מהדורת  משניות  עיי"ש)(בגליון הרע "ב, דברי .תירץ
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מציעא המפקיד בבא ג פרק  לב

כלים, אוֹ  בּ המה חברוֹ  אצל הּמ פקיד 
רצה ולא ׁש לּ ם ׁש אבדוּ , אוֹ  ונגנבוּ 
נׁש בּ ע חנּ ם ׁש וֹ מר אמר וּ  ׁש הרי ל בע ,
ּת ׁש לוּ מי מׁש לּ ם הגּ נּ ב, נמצא ויוֹ צא,
ּת ׁש לוּ מי מׁש לּ ם וּ מכר, טבח כפל.
למי מׁש לּ ם, למי וחמה. ארבּ ה
ל ׁש לּ ם, רצה ולא נׁש בּ ע אצלוֹ . ׁש הּפ קּ ד וֹ ן
טבח כפל , ּת ׁש ל וּ מי מׁש לּ ם הגּ נּ ב, נמצא
וחמה. ארבּ ה ּת ׁש לוּ מי  מׁש לּ ם וּ מכר,

הּפ קּ דוֹ ן : לבל  מׁש לּ ם, למי
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש ב וּ ת הּמ פקיד.א ל בע . רצה ולא ְ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌
נׁש בּ ע  אם לּפ טר  יכוֹ ל ׁש היה ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַהוֹ מרין.
יד : בּ ּה  ׁש לח  וׁש א בּ ּה  פׁש ע  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶׁש א

אצל וֹ . ׁש הּפ ּק דוֹ ן  קנה למי  דּ ׁש לּ ם דּ כיון ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

אלּ א  ׁש לּ ם, לא ואפלּ וּ  ּת ׁש לוּ מיה. ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִֹ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָכל
מׁש לּ ם, הריני דּ ין בּ בית ׁש אמר  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵכיון
ּת ׁש לוּ מי ׁש נא לא ּת ׁש לוּ מיה, כּ ל  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָקנה
וחמ ה: אר בּ ה ּת ׁש ל וּ מי ׁש נא ולא ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ֶכפל

שצריךג . וה"ה  יד, בה שלח  ושלא  בה פשע שלא נשבע אם  ליפטר  יכול שהיה כתב  רע"ב
וה"ה כרמב"ן דעתו ואולי שאמר , כמו שאירע  שם)לישבע ומקו "ח המשנה, הקדמת  שהיינו (ראה

לשנותה. חש לא הכי  ומשום  בתורה  המפורשת  דניחאד.השבועה  לרבנן  להו דקים רע"ב .
שמסר  ובשעה שומר , של לבא  העתיד כפל  ספק  שיהא  מנת על בקרן בטוח  שיהא  לבעלים  להו 
מעכשו  לך קנויה פרתי  הרי ותשלמני  ותרצה  לכשתגנב לו כאומר  נעשה  לשומר  הבהמה

הגמרא) ע "פ קח:)רבא ה..(תוי"ט  דף  משלם (ב"ק לשלם רצה ולא נשבע שדוקא מכאן  מדייק
אצלו  שהפקדון למי הכפל  נותן ושילם נמלך  ואח"כ נשבע אם  אבל הפקדון לבעל  הכפל

זו בבבא  חידוש  אין  לכאורה  זה  שזולת  כתב ובנמוק"י בשבועה. שהטריחו .(תוי"ט )אע "פ

 י י ח ר ו ק מ

מציעא המפקיד בבא ג לג פרק 

לאחר, והׁש אילּה  מחברוֹ  ּפ רה הוֹ כר
ׁש ּמ תה  הוֹ כר יבע כדרכּ ּה , וּ מתה
לוֹ כר. יׁש לּ ם והוֹ אל כדרכּ ּה ,
עוֹ שׂ ה  הלּ ה כּ יצד יוֹ סי, רבּ י אמר
תחזר  אלּ א חברוֹ , ׁש ל בּ פרת וֹ  סחוֹ רה

לבּ לים: ּפ רה

מנה, מכּ ם לאחד גּ זלּת י לׁש נים, אמר
אביו אוֹ , מכּ ם, איזה יוֹ ד ואיני
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מחבר וֹ .ב ּפ רה שׂ וֹ כר הּׂשוֹ כר  ומד  ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
ׁש אם  הּמ שׂ כּ יר . בּ ר ׁש וּ ת לאחר  ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוהׁש איל ּה 
קימא  הא ר ׁש וּ ת, הּמ שׂ כּ יר  לוֹ  נתן ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָֹלא

חיּ ב : לׁש וֹ מר  ׁש ּמ סר  ׁש וֹ מר  י ּׁשבע לן ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
וּ פט וּ ר .הּׂשוֹ כר. כדר כּ ּה , ׁש ּמ תה לּמ שׂ כּ יר  ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

האנסין:ׁש  מן ּפ ט וּ ר  והּׁשוֹ אל.הוֹ כר  ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌

ל וֹ כר , מ ׁש לּ ם בּ אנסין, ח יּ ב  ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הוּ א
לּמ שׂ כּ יר : נׁש בּ ע  ׁש הוּ א אמר בּ ׁש ב וּ ה ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌

וכוּ '. סחוֹ רה עוֹ שׂ ה הלּ ה כּ יצד  י וֹ סי  ר בּ י 
י וֹ סי: כּ ר בּ י גּ זלּת י ג והלכה ל ׁש נים אמר ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌

מ כּ ם. לוֹ לאחד  ּת וֹ ב ים אינם והם ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌
ׁש מים: ידי לצאת בּ א הוּ א אלּ א ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכּ לוּ ם,

שומר ו . דקי "ל חייב  השוכר  היה  כן  לולא כי  המשכיר  ברשות  שהשאילה  שאיירי פירש  רע "ב
חייב. לשומר  לו)(בגמרא שמסר  הוא(דף הטעם  לאביי חייב, לשומר שמסר שומר מ"ט  ורבא אביי נחלקו 

בשבועה לי מהימנת את שא"ל משום  הוא  הטעם  לרבא אבל  אחר, ביד פקדונו  שיהא רצונו  שאין משום 

שלא השאילו  אם אף  דרבא  אליבא  פטור למשכיר  נשבע  שהשוכר כאן ולפ"ז בשבועה . לי מהימן לא האיך

המשכיר ,ז..)(תו"ח)ברשות  בשליחות השאילו  השוכר  כאלו דחשיב  משום  יוסי דרבי טעמא
השואל  עם  המשכיר  דין בתוי"ט .הלכך  הובא תחזור)(רא "ש ד "ה לה : דף  אחר )(ותוספות באופן .פירשו 

בשבועהח. קנאה שהשוכר  ור "ל למשכיר '. נשבע שהוא 'בשבועה  והשואל , סוד "ה ברע"ב
שהשוכר  ומסיקה זו דיעה  על מקשה הגמרא כי  דבריו  על  תמה  בתוי "ט  למשכיר . נשבע שהוא 

כשמתה . מיד  לציוןקנאה  ראשון חנוך)(בהגהות זכר מהדורת  משניות  עיי"ש)(בגליון הרע "ב, דברי .תירץ
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ואיני  מנה, לי הפקיד מכּ ם אחד ׁש ל
ולזה  מנה לזה נוֹ תן הוּ א, איזה יוֹ ד

צמוֹ : מּפ י ׁש הוֹ דה מנה,

וזה  מנה זה אחד, אצל ׁש הפקידוּ  ׁש נים
אוֹ מר וזה מאתים ׁש לּ י אוֹ מר  זה מאתים,
מנה, ולזה מנה לזה נוֹ תן מאתים, ׁש לּ י
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מנה. ולזה מנה לזה ׁש נים נ וֹ תן  אבל  ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌
מהם, לאחד  ׁש גּ זל  והוֹ דה ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶׁש ּת בע וּ הוּ 
ונוֹ תן  גּ זל, ׁש לּ וֹ  מהם אחד  כּ ל ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִיבע 
חכמים  קנסוּ הוּ  קנס לזה. וּ מנה לזה ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָמנה
ׁש נים  וכן תגזל . לא ל ׁש בר  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִמּפ ני 
אבי אוֹ מר  אחד כּ ל  לאחד , ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶׁש ּת בע וּ 
אביו  אוֹ מר  והוּ א מנה, אצל ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִהפקיד
ואיני מנה לי  הנּ יח  מכּ ם אחד ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶׁש ל
נׁש בּ ע  מהם אחד כּ ל הרי איזהוּ , ֵיוֹ ד◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌
מנה  ונוֹ תן מנה, אצלוֹ  הנּ יח  ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶׁש אביו
בּ נפׁש יּה , ּפ ׁש ע  דּ איהוּ  לזה, וּ מנה ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָלזה

אצלוֹ  הנּ יח  מי ולזכּ ר  למידק לי ּה  ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַדּ הוה
זה דהּמ נה: אחד  אצל  ׁש הפקיד וּ  ׁש נים  ַ◌ָ◌ֶ◌

מאתים. וזה ּת רויהוּ מנה דּ אפקידוּ  כּ ג וֹ ן ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌
זה: בּ פני זה הדדי מנה כּ י  לזה נוֹ תן  ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

וכוּ '. מנה לא ולזה אּת וּ ן להוּ  דּ אמר  ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֹ
זה  את זה ח ׁש דּת ם ולא אהדדי, ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָקפדיתוּ 
נּמ י אנא הּמ אתים. יתבּ ע  חבר וֹ  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֶׁש ּמ א
ׁש ל  הּמ אתים למידק אנּ פׁש אי  רמאי  ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְֹלא
הל ׁש  כּ ל  הנּ יח וּ  כּ אלּ וּ  ונשׂ וּ  הן. ֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִמי 

בּ צר וֹ ר  למידק מאוֹ ת ליּה  הוי דּ לא אחד , ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌
לחבר וֹ : יּ ׁש  וּ מה בתוֹ כוֹ  לזה יּ ׁש  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַמה

טרפון ט. לרבי אותו, תובעים שהם מפני אלא  משלם  ואינו שמים ידי לצאת בא לא אם  אבל
ומסתלק ביניהם  גזילה ויטול,מניח הוא מי  של בררו  ויאמר בב"ד בפניהם הגזילה  דין יניח (כלומר

אליהו שיבא  עד בידו יניח והגזילה הדין , מן  ספרא)ומסתלק רב אמר  ד"ה ורש"י  לז: דף ישבע)(עיין  עקיבא ולרבי
בין  ואתיא  שמים ידי לצאת בבא איירי משנתנו אבל  אחד. לכל  ומשלם גזל שלו מהם  אחד כל 

כר "ע .כר ובין כוותיה )"ט דהלכתא  לר"ע היינו  לזה, ומנה  לזה מנה  נותן  שתבעוהו  שבשנים  הרע"ב  .(מש"כ
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אליּ הוּ . ׁש יּ בא ד מנּ ח יהא והאר
הפסיד  מה כּ ן אם יוֹ סי, רבּ י אמר
ד מנּ ח יהא הכּ ל אלּ א הרּמ אי.

אליּ הוּ : ׁש יּ בא

ואחד  מנה יפה אחד כלים, ׁש ני וכן
וזה  ׁש לּ י יפה אוֹ מר זה זוּ ז, אלף יפה
לאחד  הקּ טן את נוֹ תן ׁש לּ י, יפה אוֹ מר
קטן  דּ מי נוֹ תן הגּ דוֹ ל  ֹוּ מּת ו מהן,
ׁש יּ בא  ד מנּ ח יהא והאר לני,

כּ  אם יוֹ סי, רבּ י אמר מה אליּ הוּ . ן 
מנּ ח  יהא הכּ ל אלּ א הרּמ אי. הפסיד

אליּ הוּ : ׁש יּ בא ד
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הר ּמ אי . הפסיד יוֹ דה מה לא וּ לע וֹ לם ְ◌ָ◌ֶֹ◌
האמת: כלים.הל  ׁש ני  לר בּ נן וכן  ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌

קתני, זוֹ  אף זוֹ  ולא ליּה . ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִאצטריכא
ּפ סדא  דּ לי כּ א וּ מאתים בּ מנה מ בּ יא ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִֹלא
לזה  נוֹ תן ר בּ נן אמר וּ  כּ לי, ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִדּ ׁש בירת
בּ ׁש ני אפלּ וּ  אלּ א מנה, ולזה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָמנה
ל ׁש בּ ר  ׁש צּ רי ּפ סדא דּ איכּ א ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵכלים

דּ מי מּמ נּ וּ  לתת כּ די  הגּ דוֹ ל  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַהכּ לי
ׁש בּ ל  נמצא אל יּ הוּ  ולכ ׁש יּ בא ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק טן,
הכּ לי ׁש נּ ׁש בּ ר  הפסיד  הגּ ד וֹ ל ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַהכּ לי
דּ בהא  אמינא  ּת ּד וסלקא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ וֹ ,
יהא  ׁש הכּ ל  י וֹ סי לר בּ י ר בּ נן ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַמוֹ דוּ 
לן. קמׁש מע  אל יּ הוּ . ׁש יּ בא ד ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌מנּ ח 

כּ חכמים: ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַוהלכה

לשני י. הקטן  דמי ממנו  ונותן הגדול  שמוכר  כתב הנמוק "י אבל רש"י . דעת וכן רע "ב,
זכוכית)(מלא"ש) כלי כגון כלל, שוים אינם ששבריהן בכלים  לכך יודו  ורע"ב רש"י שגם .(ומסתברא

 י י ח ר ו ק מ

סל



מציעא המפקיד בבא ג פרק  לד

ואיני  מנה, לי הפקיד מכּ ם אחד ׁש ל
ולזה  מנה לזה נוֹ תן הוּ א, איזה יוֹ ד

צמוֹ : מּפ י ׁש הוֹ דה מנה,

וזה  מנה זה אחד, אצל ׁש הפקידוּ  ׁש נים
אוֹ מר וזה מאתים ׁש לּ י אוֹ מר  זה מאתים,
מנה, ולזה מנה לזה נוֹ תן מאתים, ׁש לּ י
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מנה. ולזה מנה לזה ׁש נים נ וֹ תן  אבל  ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌
מהם, לאחד  ׁש גּ זל  והוֹ דה ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶׁש ּת בע וּ הוּ 
ונוֹ תן  גּ זל, ׁש לּ וֹ  מהם אחד  כּ ל ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִיבע 
חכמים  קנסוּ הוּ  קנס לזה. וּ מנה לזה ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָמנה
ׁש נים  וכן תגזל . לא ל ׁש בר  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִמּפ ני 
אבי אוֹ מר  אחד כּ ל  לאחד , ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶׁש ּת בע וּ 
אביו  אוֹ מר  והוּ א מנה, אצל ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִהפקיד
ואיני מנה לי  הנּ יח  מכּ ם אחד ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶׁש ל
נׁש בּ ע  מהם אחד כּ ל הרי איזהוּ , ֵיוֹ ד◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌
מנה  ונוֹ תן מנה, אצלוֹ  הנּ יח  ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶׁש אביו
בּ נפׁש יּה , ּפ ׁש ע  דּ איהוּ  לזה, וּ מנה ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָלזה

אצלוֹ  הנּ יח  מי ולזכּ ר  למידק לי ּה  ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַדּ הוה
זה דהּמ נה: אחד  אצל  ׁש הפקיד וּ  ׁש נים  ַ◌ָ◌ֶ◌

מאתים. וזה ּת רויהוּ מנה דּ אפקידוּ  כּ ג וֹ ן ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌
זה: בּ פני זה הדדי מנה כּ י  לזה נוֹ תן  ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

וכוּ '. מנה לא ולזה אּת וּ ן להוּ  דּ אמר  ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֹ
זה  את זה ח ׁש דּת ם ולא אהדדי, ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָקפדיתוּ 
נּמ י אנא הּמ אתים. יתבּ ע  חבר וֹ  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֶׁש ּמ א
ׁש ל  הּמ אתים למידק אנּ פׁש אי  רמאי  ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְֹלא
הל ׁש  כּ ל  הנּ יח וּ  כּ אלּ וּ  ונשׂ וּ  הן. ֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִמי 

בּ צר וֹ ר  למידק מאוֹ ת ליּה  הוי דּ לא אחד , ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌
לחבר וֹ : יּ ׁש  וּ מה בתוֹ כוֹ  לזה יּ ׁש  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַמה

טרפון ט. לרבי אותו, תובעים שהם מפני אלא  משלם  ואינו שמים ידי לצאת בא לא אם  אבל
ומסתלק ביניהם  גזילה ויטול,מניח הוא מי  של בררו  ויאמר בב"ד בפניהם הגזילה  דין יניח (כלומר

אליהו שיבא  עד בידו יניח והגזילה הדין , מן  ספרא)ומסתלק רב אמר  ד"ה ורש"י  לז: דף ישבע)(עיין  עקיבא ולרבי
בין  ואתיא  שמים ידי לצאת בבא איירי משנתנו אבל  אחד. לכל  ומשלם גזל שלו מהם  אחד כל 

כר "ע .כר ובין כוותיה )"ט דהלכתא  לר"ע היינו  לזה, ומנה  לזה מנה  נותן  שתבעוהו  שבשנים  הרע"ב  .(מש"כ

 י י ח ר ו ק מ

מציעא המפקיד בבא ג לה פרק 

אליּ הוּ . ׁש יּ בא ד מנּ ח יהא והאר
הפסיד  מה כּ ן אם יוֹ סי, רבּ י אמר
ד מנּ ח יהא הכּ ל אלּ א הרּמ אי.

אליּ הוּ : ׁש יּ בא

ואחד  מנה יפה אחד כלים, ׁש ני וכן
וזה  ׁש לּ י יפה אוֹ מר זה זוּ ז, אלף יפה
לאחד  הקּ טן את נוֹ תן ׁש לּ י, יפה אוֹ מר
קטן  דּ מי נוֹ תן הגּ דוֹ ל  ֹוּ מּת ו מהן,
ׁש יּ בא  ד מנּ ח יהא והאר לני,

כּ  אם יוֹ סי, רבּ י אמר מה אליּ הוּ . ן 
מנּ ח  יהא הכּ ל אלּ א הרּמ אי. הפסיד

אליּ הוּ : ׁש יּ בא ד
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הר ּמ אי . הפסיד יוֹ דה מה לא וּ לע וֹ לם ְ◌ָ◌ֶֹ◌
האמת: כלים.הל  ׁש ני  לר בּ נן וכן  ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌

קתני, זוֹ  אף זוֹ  ולא ליּה . ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִאצטריכא
ּפ סדא  דּ לי כּ א וּ מאתים בּ מנה מ בּ יא ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִֹלא
לזה  נוֹ תן ר בּ נן אמר וּ  כּ לי, ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִדּ ׁש בירת
בּ ׁש ני אפלּ וּ  אלּ א מנה, ולזה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָמנה
ל ׁש בּ ר  ׁש צּ רי ּפ סדא דּ איכּ א ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵכלים

דּ מי מּמ נּ וּ  לתת כּ די  הגּ דוֹ ל  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַהכּ לי
ׁש בּ ל  נמצא אל יּ הוּ  ולכ ׁש יּ בא ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק טן,
הכּ לי ׁש נּ ׁש בּ ר  הפסיד  הגּ ד וֹ ל ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַהכּ לי
דּ בהא  אמינא  ּת ּד וסלקא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ וֹ ,
יהא  ׁש הכּ ל  י וֹ סי לר בּ י ר בּ נן ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַמוֹ דוּ 
לן. קמׁש מע  אל יּ הוּ . ׁש יּ בא ד ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌מנּ ח 

כּ חכמים: ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַוהלכה

לשני י. הקטן  דמי ממנו  ונותן הגדול  שמוכר  כתב הנמוק "י אבל רש"י . דעת וכן רע "ב,
זכוכית)(מלא"ש) כלי כגון כלל, שוים אינם ששבריהן בכלים  לכך יודו  ורע"ב רש"י שגם .(ומסתברא

 י י ח ר ו ק מ
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מציעא המפקיד בבא ג פרק  לו 

הן  אפלּ וּ  חברוֹ , אצל ּפ רוֹ ת  הּמ פקיד
בּ ן  ׁש מעוֹ ן רבּ ן בּ הן. יגּ ע לא אבוּ דין
דּ ין, בית  בּ פני מוֹ כרן א וֹ מר, גּ מליאל
לבּ לים: אבדה כמׁש יב ׁש הוּ א מּפ ני
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ר ּק ב וֹ ן:אבוּ דים.ו אוֹ  כבּ רים ידי לא ל  ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌
בּ הן . בּ קבי גּ ע אדם ׁש ר וֹ צה לפי למכרן, ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌

ׁש לּ וֹ  קב  חבר וֹ , ׁש ל  קבּ ין מּת ׁש ה ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶׁש לּ וֹ 
מּת ׁש ה  בּ וֹ , ׁש מל  ידי ל ליו ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָחביב 
אם  בּ דמיהן ׁש יּ ּק ח אחרים ׁש ל ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַקבּ ין
יגּ ע  לא זה הרי  ר בּ נן אמר וּ  ולא ◌ַ◌ִֹ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִימ כּ רם.

כּ די ד  אלּ א אבדוּ  ׁש א אלּ א ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָבּ הן,
לח ּט ים  בּ מׁש נתנוּ , הּמ פר ׁש  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶחסר וֹ נן
וכוּ '. לכּ וֹ ר  קבּ ין חצאי ּת ׁש ה ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְוּ לארז
חסר וֹ נן, מ כּ די יוֹ תר  אבדוּ  אם ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲאבל 
גּ מליאל  בּ ן ׁש מע וֹ ן לר בּ ן חכמים ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִמוֹ דים
כּ חכמים: והלכה דּ ין. בּ בית ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְדּ מ וֹ כרן

ט'יא. ואורז חיטין  כגון הקרובה, במשנה  כמבואר  ליחסר  התבואות שרגילים  שיעור  יש
כשנחסר  ות"ק  רשב"ג נחלקו  לשנה . החסרון  שיעור  הוא שיעור  והך לכור . קבין חצאי
שיעור  נחסרו לא עדיין  אבל  זמן  אותו  עד להתחסר  משרגילים  יותר  חודשיים או בחדש 
בעל להציל  כדי  ולמכור  מב "ד רשות לקחת  לו  מצוה לרשב "ג שלימה . שנה  של  חסרון 
חסרונם  מכדי יותר  ויהיה תמיד יחסר  כן מועט  בזמן  כן  שנחסר  כיון  כי  מהפסד  הפירות 
שנה, של חסרון  משיעור  יותר  שיחסרו עד ימכור  לא ולת"ק  בזה. יש  אבידה  השבת  ומצות

אבידה  השבת  משום למכור  מצוה שיש  מודים הם  גם זה  לשיעור  תוד"הוכשיגיע לח. (דף

ודרישה י "ז)מחלוקת, ס "ק רצב אפריםיג .מאירי .יב..)(סי ' לה)המחנה  סימן אי (שומרים מסופק
הפסד שהוא כיון שומרים  מדין  חיוב בזה אין אבל אבידה  משיב משום  בדבר  יש מצוה 
משמע המשנה  שלשון  שאע "ג וכתב  שומרים, מדין  בדבר  יש  שחיוב  או  ממילא, שבא
מה על לחכמים  משיב שרשב "ג לפרש  גם יש  אבידה , השבת  משום אלא  שאינה לכאורה
וע "ז  בידו , היא ועבירה  שלו  בקב  אדם  שרוצה  משום  בהם  ליגע  שאסור  אומרים  שהם 
חיוב גם יש  שלדידיה אה"נ  אבל  אבידה, השבת משום  בדבר  יש מצוה אדרבה  ואומר  משיב 

הרמב"ם שומרים . ה"א)מדין פ"ז בנמוק "י .(שאלה  הוא וכן  אבידה השבת משום שהוא  כתב
רע "א סט "ז)בחידושי רצ "ב  הטור (סימן שלשון רצ"ב)כתב  משמע(סימן למוכרם  יכול 

הוא. שחיוב  שס "ל משמע למוכרן  צריך  כתב במלחמות  הרמב "ן אבל בדבר , חיוב שאין

 י י ח ר ו ק מ

מציעא המפקיד בבא ג לז פרק 

זה  הרי חברוֹ , אצל ּפ רוֹ ת  הּמ פקיד
וּ לארז, לחּט ין חסרוֹ נוֹ ת. לוֹ  יוֹ ציא
לשׂ ערין לכוֹ ר, קבּ ין חצאי ּת ׁש ה
לכסמין  לכוֹ ר, קבּ ין ּת ׁש ה וּ לדחן,
לכוֹ ר. סאין ׁש לׁש  ּפ ׁש ּת ן, וּ לזרע
הזּ מן. לפי הכּ ל הּמ דּ ה, לפי הכּ ל
מה וכי נוּ רי, בּ ן יוֹ חנן רבּ י אמר
אוֹ כלוֹ ת  והלא לכבּ רין, להן אכּפ ת
אלּ א מקּ מא. וּ בין מהרבּ ה בּ ין
לכוֹ ר  אלּ א חסרוֹ נוֹ ת לוֹ  מוֹ ציא אינוֹ 
אוֹ מר, יהוּ דה רבּ י בּ לבד. אחד
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

חבר וֹ .ז  אצל ּפ ר וֹ ת הנּ פקד הּמ פקיד  ורבן ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
יוֹ ד ואינוֹ  מהן מסּת ּפ ק והיה ּפ ר וֹ תיו ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִם
יוֹ ציא  להחזירן כּ ׁש בּ א אכל . מה ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִׁש ע וּ ר 
רגילים  הם כּ ּמ ה יפחת חסר וֹ נוֹ ת, ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶל וֹ 

לכוֹ ר.לחסר : קבּ ין  חצאי  הכּ וֹ ר ּת ׁש עה ַ◌ְ◌ַֹ◌
ׁש  והּס אה סאין, קבּ ין:ׁש לׁש ים הכּ ל ה ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌

הּמ דּ ה. וכוֹ ר :לפי  כּ וֹ ר  לכל  הכּ ל כּ ן ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌
הזּ מן . ׁש נה לפי  לכל  בּ יד וֹ . ׁש הנּ יחם ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

: ּכ לוֹ  ינכּ ה להוּ וׁש נה אכּפ ת מה ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
כּ מ וֹ לעכבּ רים. מטת מ ּמ דּ ה אוֹ כלים  ּכ ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌◌ֶ◌ֶ◌ְ◌

קבּ ין  חצאי ּת ׁש ה  ּהלכ מר בּ ה. ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ִמּמ דּ ה
כוֹ רין: לשׂ רה בּ ין לכ וֹ ר  בין ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְל ׁש נה

שנשארו.יד. הפירות חשבון לפי להחזיר  יוכל  לא ולכן לו היו  פירות כמה יודע  שאינו  ומיירי
בכור .טו . קבין 180 ונמצא קבין , ששה  וסאה סאה  שלשים  הכור 
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מציעא המפקיד בבא ג פרק  לו 

הן  אפלּ וּ  חברוֹ , אצל ּפ רוֹ ת  הּמ פקיד
בּ ן  ׁש מעוֹ ן רבּ ן בּ הן. יגּ ע לא אבוּ דין
דּ ין, בית  בּ פני מוֹ כרן א וֹ מר, גּ מליאל
לבּ לים: אבדה כמׁש יב ׁש הוּ א מּפ ני
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ר ּק ב וֹ ן:אבוּ דים.ו אוֹ  כבּ רים ידי לא ל  ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌
בּ הן . בּ קבי גּ ע אדם ׁש ר וֹ צה לפי למכרן, ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌

ׁש לּ וֹ  קב  חבר וֹ , ׁש ל  קבּ ין מּת ׁש ה ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶׁש לּ וֹ 
מּת ׁש ה  בּ וֹ , ׁש מל  ידי ל ליו ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָחביב 
אם  בּ דמיהן ׁש יּ ּק ח אחרים ׁש ל ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַקבּ ין
יגּ ע  לא זה הרי  ר בּ נן אמר וּ  ולא ◌ַ◌ִֹ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִימ כּ רם.

כּ די ד  אלּ א אבדוּ  ׁש א אלּ א ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָבּ הן,
לח ּט ים  בּ מׁש נתנוּ , הּמ פר ׁש  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶחסר וֹ נן
וכוּ '. לכּ וֹ ר  קבּ ין חצאי ּת ׁש ה ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְוּ לארז
חסר וֹ נן, מ כּ די יוֹ תר  אבדוּ  אם ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲאבל 
גּ מליאל  בּ ן ׁש מע וֹ ן לר בּ ן חכמים ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִמוֹ דים
כּ חכמים: והלכה דּ ין. בּ בית ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְדּ מ וֹ כרן

ט'יא. ואורז חיטין  כגון הקרובה, במשנה  כמבואר  ליחסר  התבואות שרגילים  שיעור  יש
כשנחסר  ות"ק  רשב"ג נחלקו  לשנה . החסרון  שיעור  הוא שיעור  והך לכור . קבין חצאי
שיעור  נחסרו לא עדיין  אבל  זמן  אותו  עד להתחסר  משרגילים  יותר  חודשיים או בחדש 
בעל להציל  כדי  ולמכור  מב "ד רשות לקחת  לו  מצוה לרשב "ג שלימה . שנה  של  חסרון 
חסרונם  מכדי יותר  ויהיה תמיד יחסר  כן מועט  בזמן  כן  שנחסר  כיון  כי  מהפסד  הפירות 
שנה, של חסרון  משיעור  יותר  שיחסרו עד ימכור  לא ולת"ק  בזה. יש  אבידה  השבת  ומצות

אבידה  השבת  משום למכור  מצוה שיש  מודים הם  גם זה  לשיעור  תוד"הוכשיגיע לח. (דף

ודרישה י "ז)מחלוקת, ס "ק רצב אפריםיג .מאירי .יב..)(סי ' לה)המחנה  סימן אי (שומרים מסופק
הפסד שהוא כיון שומרים  מדין  חיוב בזה אין אבל אבידה  משיב משום  בדבר  יש מצוה 
משמע המשנה  שלשון  שאע "ג וכתב  שומרים, מדין  בדבר  יש  שחיוב  או  ממילא, שבא
מה על לחכמים  משיב שרשב "ג לפרש  גם יש  אבידה , השבת  משום אלא  שאינה לכאורה
וע "ז  בידו , היא ועבירה  שלו  בקב  אדם  שרוצה  משום  בהם  ליגע  שאסור  אומרים  שהם 
חיוב גם יש  שלדידיה אה"נ  אבל  אבידה, השבת משום  בדבר  יש מצוה אדרבה  ואומר  משיב 

הרמב"ם שומרים . ה"א)מדין פ"ז בנמוק "י .(שאלה  הוא וכן  אבידה השבת משום שהוא  כתב
רע "א סט "ז)בחידושי רצ "ב  הטור (סימן שלשון רצ"ב)כתב  משמע(סימן למוכרם  יכול 

הוא. שחיוב  שס "ל משמע למוכרן  צריך  כתב במלחמות  הרמב "ן אבל בדבר , חיוב שאין
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זה  הרי חברוֹ , אצל ּפ רוֹ ת  הּמ פקיד
וּ לארז, לחּט ין חסרוֹ נוֹ ת. לוֹ  יוֹ ציא
לשׂ ערין לכוֹ ר, קבּ ין חצאי ּת ׁש ה
לכסמין  לכוֹ ר, קבּ ין ּת ׁש ה וּ לדחן,
לכוֹ ר. סאין ׁש לׁש  ּפ ׁש ּת ן, וּ לזרע
הזּ מן. לפי הכּ ל הּמ דּ ה, לפי הכּ ל
מה וכי נוּ רי, בּ ן יוֹ חנן רבּ י אמר
אוֹ כלוֹ ת  והלא לכבּ רין, להן אכּפ ת
אלּ א מקּ מא. וּ בין מהרבּ ה בּ ין
לכוֹ ר  אלּ א חסרוֹ נוֹ ת לוֹ  מוֹ ציא אינוֹ 
אוֹ מר, יהוּ דה רבּ י בּ לבד. אחד
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חבר וֹ .ז  אצל ּפ ר וֹ ת הנּ פקד הּמ פקיד  ורבן ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
יוֹ ד ואינוֹ  מהן מסּת ּפ ק והיה ּפ ר וֹ תיו ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִם
יוֹ ציא  להחזירן כּ ׁש בּ א אכל . מה ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִׁש ע וּ ר 
רגילים  הם כּ ּמ ה יפחת חסר וֹ נוֹ ת, ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶל וֹ 

לכוֹ ר.לחסר : קבּ ין  חצאי  הכּ וֹ ר ּת ׁש עה ַ◌ְ◌ַֹ◌
ׁש  והּס אה סאין, קבּ ין:ׁש לׁש ים הכּ ל ה ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌

הּמ דּ ה. וכוֹ ר :לפי  כּ וֹ ר  לכל  הכּ ל כּ ן ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌
הזּ מן . ׁש נה לפי  לכל  בּ יד וֹ . ׁש הנּ יחם ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

: ּכ לוֹ  ינכּ ה להוּ וׁש נה אכּפ ת מה ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
כּ מ וֹ לעכבּ רים. מטת מ ּמ דּ ה אוֹ כלים  ּכ ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌◌ֶ◌ֶ◌ְ◌

קבּ ין  חצאי ּת ׁש ה  ּהלכ מר בּ ה. ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ִמּמ דּ ה
כוֹ רין: לשׂ רה בּ ין לכ וֹ ר  בין ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְל ׁש נה

שנשארו.יד. הפירות חשבון לפי להחזיר  יוכל  לא ולכן לו היו  פירות כמה יודע  שאינו  ומיירי
בכור .טו . קבין 180 ונמצא קבין , ששה  וסאה סאה  שלשים  הכור 
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לוֹ  מוֹ ציא אינוֹ  מרבּ ה, מדּ ה היתה אם
ׁש ּמ וֹ תירוֹ ת: מּפ ני חסרוֹ נוֹ ת,

יהוּ דה רבּ י ליין. ׁש תוּ ת לוֹ  יוֹ ציא ח 
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מרבּ ה. מ דּ ה היתה ׁש הפקיד אם ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌
וּ למ לה, כוֹ רין משׂ רה הר בּ ה, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶאצל וֹ 

חסר וֹ נוֹ ת: ל וֹ  י וֹ ציא ׁש הן לא מ ּפ ני  ִֹ◌ֶ◌ְ◌
כּ ׁש ּמ פקידים מ וֹ תיר וֹ ת. הגּ רן ׁש בּ ימ וֹ ת ֶ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌

הגּ ׁש מים  וּ בימוֹ ת יב ׁש ים, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַהחּט ים,
כ בּ רים  וּ באכילת נוֹ פח וֹ ת. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְכּ ׁש ּמ חזירן,
וכ וֹ ר , כּ וֹ ר  לכל  ּכ כּ ל נחסרין ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵאינן
משׂ רה  כ בּ רים אכלי לא האי  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ֵ◌◌ְדּ כלּ י 
למה  מ ׁש למת נפיחתוֹ   ּהל כ ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִכ וֹ רין,

לא  הלכה ואין אוֹ כלים. ֹ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶכבּ רים
נוּ רי. בּ ן י וֹ חנן כר בּ י  ולא יהוּ דה ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְכר בּ י 
י שׂ ראל  בּ ארץ הלּ לוּ  הע וּ רים ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְוכל
ארצוֹ ת  בּ ׁש אר  אבל הּת נּ אים. ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִוּ בימי
רגילים  מה כּ פי הכּ ל  הלּ ל וּ , ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַוּ ב זּ מ נּ ים
וּ באוֹ תוֹ  מדינה בּ אוֹ תּה  לחּס ר  ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהזּ ר ים

ליין .חזמן: ׁש תוּ ת ל וֹ  אם י וֹ ציא  ְ◌ַ◌ִ◌
יינוֹ , ם ורב וֹ  יין אצלוֹ  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִהפקיד

ׁש תוּ ת: בּ וֹ ל ים יהוּ דה הּק נקנּ ים רבּ י  ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌

כורים טז. עשרה  וכשיש כורים שלשה או  משנים אלא אוכלות אינן  יהודה רבי  לדעת 
של השיעור  כתב שלא אלא  הרע"ב , דעת  וכן רש "י. כתב  כן  החסרון, כל משלמת נפיחתם

כורים . מעשרה  עכברים  אכלי לא האי  דכולי ואמר  וסתם  כורים  שלשה  או בזהשנים (ואולי

אוכלים שרק  ידוע  שאם משום זה , שיעור  דוקא  לומר כוונתו  אין רש "י שגם  שס "ל או  רש"י על חולק

הרע "ב מפרש ולכן כורים . מג' אלא חסרונות  מוציא שאינו  ולומר לחלוק יהודה לרבי היה  כורים וג ' מב'

משלים כורים  עשרה של הנפיחה  אופן שבכל ידוע  אבל קבע , בזה אין אולי או  אוכלים  כמה  ידוע  שאין 

החסרון) מרובה)(תוספות .כל מדה  ד"ה מ . וכור (דף כור שכל הת "ק כדעת יהודה  רבי שדעת מפרשים 

כורים. עשרה  נקט  ולכן אחד, כור של  חסרון משלים  הנפח כורין עשרה שכשיש אלא  ערך באותו  חסר

ש "מ ומעלה  כורים  י' הרע "ב שמדכתב מדייק  התוי"ט  הערך. לפי משלים כורים  מעשרה  בפחות  אף אבל 

כורים) מי' פחות  כשיש הנפיחה במילוי כלל מתחשבים שאין רש"י כשיטת אלא כשיטתם, ס "ל .שלא 
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לגּ ין  ׁש לׁש ת  לוֹ  יוֹ ציא חמׁש . אוֹ מר,
לג  ׁש מרים, וּ מחצה לג למאה, ׁש מן
מזקּ ק, ׁש מן היה אם בּ לע. וּ מחצה
היוּ  אם ׁש מרים. לוֹ  מוֹ ציא אינוֹ 
בּ לע. לוֹ  מוֹ ציא אינוֹ  יׁש נים, קנקנּ ים
ׁש מן  הּמ וֹ כר אף אוֹ מר, יהוּ דה רבּ י
זה  הרי הנה, ימוֹ ת  כּ ל לחברוֹ  מזקּ ק
למאה: ׁש מרים וּ מחצה לג ליו מקבּ ל
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חמ ׁש . ע וֹ שׂ ים א וֹ מר  ׁש היוּ  ׁש הּק רקע  ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
יהוּ דה  דּ ר בּ י בּ אתרי ּה  הּק נקנּ ים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ 

הּמ קוֹ ם: לפי והכּ ל  חמׁש . אף בּ לע  ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌
וכוּ '. ׁש מרים הּמ וֹ כר  ׁש אמר וּ  כּ ׁש ם ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ׁש הּמ וֹ כר  בּ ּמ וֹ כר . אמר וּ   ּכ ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַבּ ּמ פקיד ,

חב יּ וֹ תיו   ֹמ ּת ו לוֹ  ונוֹ תן לחבר וֹ  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶׁש מן
מסּת ּפ ק  ׁש הוּ א ּת מיד מזּק ק ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ֶׁש מן
לפחת  ליו מקבּ ל הלּ וֹ קח  הרי  ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ ,
לכל  ׁש מרים מחמת וּ מחצה לג  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ֶֹל וֹ 
יהוּ דה: כּ ר בּ י  הלכה ואין לג . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ֵמאה

המקום .יז. לפי הכל אלא נחלקו שלא  רע "ב  השמן יח.עיין תוך מעורבים  השמרים  היו כשקיבלו
ומחצה . לוג  עבורם  מנכה  מזוקק  שמן לו כשמחזיר ולכן הכד, לתחתית  שקעו הזמן ובמשך

מאתיםיט. או לוג מאה כגון השנה לכל שמן הבדים  בשעת  ליקח  בתים בעלי של דרכן שהיה
צורכו  לפי מעט מעט  לו ומוסרו חנוני של  בחביותיו עומד והשמן אדם שהוא מה  לפי אלף  או

השמרים .(מאירי ) עבור  ומחצה לוג מנכה תמיד מזוקק  שמן לו שנותן והחנוני רבי כ .. לדעת 
כי  כנגדם, מוריד  עירבם  לא  אם  ולכן שקעו, שכבר  אע"פ השמרים לערבב לחנוני מותר יהודה 
אין  ולכן השמרים  לערב אסור ולחכמים מזוקק . בשמן ליה  וניחא לשמרים צריך  אין הבית הבעל

מאומה. להוריד  בסוגיין לו מחלוקתם טעמי  אביי  מפרש מ:)(כן לערב(דף  שאסור קי "ל כי  כוותיה והלכתא 

סי"ט)שמרים רכ "ח מות(סי' לחכמים  גם פפא  לרב  אבל ליה ). מחיל עירב שמדלא סוברים שהם  אלא לערב  .ר
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לוֹ  מוֹ ציא אינוֹ  מרבּ ה, מדּ ה היתה אם
ׁש ּמ וֹ תירוֹ ת: מּפ ני חסרוֹ נוֹ ת,

יהוּ דה רבּ י ליין. ׁש תוּ ת לוֹ  יוֹ ציא ח 
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מרבּ ה. מ דּ ה היתה ׁש הפקיד אם ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌
וּ למ לה, כוֹ רין משׂ רה הר בּ ה, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶאצל וֹ 

חסר וֹ נוֹ ת: ל וֹ  י וֹ ציא ׁש הן לא מ ּפ ני  ִֹ◌ֶ◌ְ◌
כּ ׁש ּמ פקידים מ וֹ תיר וֹ ת. הגּ רן ׁש בּ ימ וֹ ת ֶ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌

הגּ ׁש מים  וּ בימוֹ ת יב ׁש ים, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַהחּט ים,
כ בּ רים  וּ באכילת נוֹ פח וֹ ת. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְכּ ׁש ּמ חזירן,
וכ וֹ ר , כּ וֹ ר  לכל  ּכ כּ ל נחסרין ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵאינן
משׂ רה  כ בּ רים אכלי לא האי  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ֵ◌◌ְדּ כלּ י 
למה  מ ׁש למת נפיחתוֹ   ּהל כ ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִכ וֹ רין,

לא  הלכה ואין אוֹ כלים. ֹ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶכבּ רים
נוּ רי. בּ ן י וֹ חנן כר בּ י  ולא יהוּ דה ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְכר בּ י 
י שׂ ראל  בּ ארץ הלּ לוּ  הע וּ רים ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְוכל
ארצוֹ ת  בּ ׁש אר  אבל הּת נּ אים. ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִוּ בימי
רגילים  מה כּ פי הכּ ל  הלּ ל וּ , ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַוּ ב זּ מ נּ ים
וּ באוֹ תוֹ  מדינה בּ אוֹ תּה  לחּס ר  ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהזּ ר ים

ליין .חזמן: ׁש תוּ ת ל וֹ  אם י וֹ ציא  ְ◌ַ◌ִ◌
יינוֹ , ם ורב וֹ  יין אצלוֹ  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִהפקיד

ׁש תוּ ת: בּ וֹ ל ים יהוּ דה הּק נקנּ ים רבּ י  ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌

כורים טז. עשרה  וכשיש כורים שלשה או  משנים אלא אוכלות אינן  יהודה רבי  לדעת 
של השיעור  כתב שלא אלא  הרע"ב , דעת  וכן רש "י. כתב  כן  החסרון, כל משלמת נפיחתם

כורים . מעשרה  עכברים  אכלי לא האי  דכולי ואמר  וסתם  כורים  שלשה  או בזהשנים (ואולי

אוכלים שרק  ידוע  שאם משום זה , שיעור  דוקא  לומר כוונתו  אין רש "י שגם  שס "ל או  רש"י על חולק

הרע "ב מפרש ולכן כורים . מג' אלא חסרונות  מוציא שאינו  ולומר לחלוק יהודה לרבי היה  כורים וג ' מב'

משלים כורים  עשרה של הנפיחה  אופן שבכל ידוע  אבל קבע , בזה אין אולי או  אוכלים  כמה  ידוע  שאין 

החסרון) מרובה)(תוספות .כל מדה  ד"ה מ . וכור (דף כור שכל הת "ק כדעת יהודה  רבי שדעת מפרשים 

כורים. עשרה  נקט  ולכן אחד, כור של  חסרון משלים  הנפח כורין עשרה שכשיש אלא  ערך באותו  חסר

ש "מ ומעלה  כורים  י' הרע "ב שמדכתב מדייק  התוי"ט  הערך. לפי משלים כורים  מעשרה  בפחות  אף אבל 

כורים) מי' פחות  כשיש הנפיחה במילוי כלל מתחשבים שאין רש"י כשיטת אלא כשיטתם, ס "ל .שלא 
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לגּ ין  ׁש לׁש ת  לוֹ  יוֹ ציא חמׁש . אוֹ מר,
לג  ׁש מרים, וּ מחצה לג למאה, ׁש מן
מזקּ ק, ׁש מן היה אם בּ לע. וּ מחצה
היוּ  אם ׁש מרים. לוֹ  מוֹ ציא אינוֹ 
בּ לע. לוֹ  מוֹ ציא אינוֹ  יׁש נים, קנקנּ ים
ׁש מן  הּמ וֹ כר אף אוֹ מר, יהוּ דה רבּ י
זה  הרי הנה, ימוֹ ת  כּ ל לחברוֹ  מזקּ ק
למאה: ׁש מרים וּ מחצה לג ליו מקבּ ל
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חמ ׁש . ע וֹ שׂ ים א וֹ מר  ׁש היוּ  ׁש הּק רקע  ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
יהוּ דה  דּ ר בּ י בּ אתרי ּה  הּק נקנּ ים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ 

הּמ קוֹ ם: לפי והכּ ל  חמׁש . אף בּ לע  ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌
וכוּ '. ׁש מרים הּמ וֹ כר  ׁש אמר וּ  כּ ׁש ם ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ׁש הּמ וֹ כר  בּ ּמ וֹ כר . אמר וּ   ּכ ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַבּ ּמ פקיד ,

חב יּ וֹ תיו   ֹמ ּת ו לוֹ  ונוֹ תן לחבר וֹ  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶׁש מן
מסּת ּפ ק  ׁש הוּ א ּת מיד מזּק ק ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ֶׁש מן
לפחת  ליו מקבּ ל הלּ וֹ קח  הרי  ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ ,
לכל  ׁש מרים מחמת וּ מחצה לג  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ֶֹל וֹ 
יהוּ דה: כּ ר בּ י  הלכה ואין לג . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ֵמאה

המקום .יז. לפי הכל אלא נחלקו שלא  רע "ב  השמן יח.עיין תוך מעורבים  השמרים  היו כשקיבלו
ומחצה . לוג  עבורם  מנכה  מזוקק  שמן לו כשמחזיר ולכן הכד, לתחתית  שקעו הזמן ובמשך

מאתיםיט. או לוג מאה כגון השנה לכל שמן הבדים  בשעת  ליקח  בתים בעלי של דרכן שהיה
צורכו  לפי מעט מעט  לו ומוסרו חנוני של  בחביותיו עומד והשמן אדם שהוא מה  לפי אלף  או

השמרים .(מאירי ) עבור  ומחצה לוג מנכה תמיד מזוקק  שמן לו שנותן והחנוני רבי כ .. לדעת 
כי  כנגדם, מוריד  עירבם  לא  אם  ולכן שקעו, שכבר  אע"פ השמרים לערבב לחנוני מותר יהודה 
אין  ולכן השמרים  לערב אסור ולחכמים מזוקק . בשמן ליה  וניחא לשמרים צריך  אין הבית הבעל

מאומה. להוריד  בסוגיין לו מחלוקתם טעמי  אביי  מפרש מ:)(כן לערב(דף  שאסור קי "ל כי  כוותיה והלכתא 

סי"ט)שמרים רכ "ח מות(סי' לחכמים  גם פפא  לרב  אבל ליה ). מחיל עירב שמדלא סוברים שהם  אלא לערב  .ר
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יחדוּ  ולא חברוֹ , אצל חבית  הּמ פקיד
ונׁש בּ רה, וטלטלּה  מקוֹ ם, הבּ לים לּה 
לצרכּ וֹ , נׁש בּ רה, ידוֹ   ֹמּת ו אם
מהנּ יחּה  אם ּפ טוּ ר. לצרכּ ּה , חיּ ב,
ּפ טוּ ר. לצרכּ ּה , בּ ין לצרכּ וֹ  בּ ין נׁש בּ רה,
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מקוֹ ם.ט הבּ עלים ל ּה  יחדוּ  בּ בית לא  ְ◌ֵ◌
הׁש אילני: זוֹ  זוית לוֹ  לוֹ מר  ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵׁש וֹ מר ,

בּ ּה :לצר כּ וֹ . ׁש היתה לצרכּ ּה .להׁש ּת ּמ ׁש  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌
להׁש ּת בּ ר : ׁש ּק ר וֹ בה אם בּ מקוֹ ם ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

הנּ יח ּה מּׁשהנּ יחּה . תׁש מי ׁש וֹ  ׁש כּ לּ ה ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌
מ ּת חלּ ה  ׁש ּט לטלּה  בּ ין מׁש ּת ּמ ר . ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְבּ מקוֹ ם
ּפ ט וּ ר . לצר כּ ּה , ׁש ּט לטלּה  בּ ין ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְלצר כּ וֹ ,
בּ ר ׁש וּ ת  היא הרי  מ החזיר ּה  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְדּ אמרינן
אלּ א  ליה ואינוֹ  כּ ב ּת חלּ ה, ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהבּ לים
ואף  אנסיה, ל  וּ פטוּ ר  ח נּ ם ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְכּ ׁש וֹ מר 
ל וֹ מר  ל בּ לים הוֹ די ׁש א ּפ י ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַל 
דּ מתניתין  ורי ׁש א והחזר ּת יה. ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְנטלּת יה

מן  טלה בּ גוֹ נב  דּ אמר  היא, י ׁש מ אל  ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י
דּ לא  פטוּ ר  ׁש הוּ א למקוֹ מ וֹ  והחזיר וֹ  ֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָהדר 
יחדוּ  לא דקתני  והאי  בּ לים. דּ ת ◌ֲ◌ִֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָבּ ינן
קאמר , מבּ יא לא מקוֹ ם, הבּ לים ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָל ּה 
מקוֹ ם  הבּ לים ל ּה  יחדוּ  מבּ יא ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִֹלא
בּ ּה  ׁש נּ ׁש ּת ּמ ׁש  לאחר  למקוֹ מ ּה  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְוהחזיר ּה 
ׁש א  ּפ י  ל  ואף פטוּ ר , ׁש הוּ א ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְלצר כּ וֹ 
ל ּמ קוֹ ם  החזיר ּה  ׁש הרי ל בּ לים,  ִהוֹ די◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌
לּה  יחדוּ  לא אפלּ וּ  אלּ א ל ּה , ◌ָ◌ֲ◌ִֹ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַהּמ יחד
לּה  מיחד למקוֹ ם דּ לאו מקוֹ ם, ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהבּ לים
למקוֹ ם  והחזיר ּה  הוֹ איל ּפ ט וּ ר , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶהחזיר ּה ,

בּ ינן דּ לא בּ לים:מ ׁש ּת ּמ ר , דּ ת ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

וחייבכא. הוא  ברשותו החזירה שלא כמה וכל הוא  גזלן מדעת  שלא  ששואל  שסובר  ואע "פ 
דעת צריך  אין גזילתו שהמחזיר  סובר  הוא  כי פטור למקומה  שהחזירה  כיון אונסים , על אף

ישמעאלבעלים . רבי  דברי יחזיר  שגנב  למקום הכיס  מן  וסלע  העדר מן טלה  הגונב  קיח: דף  בב "ק  (ברייתא 

קמיפלגי . שברשותו פקדון  שגנב  בשומר שנחלקו מסיקה  הגמרא  בעלים. דעת  צריך אומר הגונבר "ע  ולכו "ע 
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מציעא המפקיד בבא ג מאפרק 

וטלטלּה  מקוֹ ם, הבּ לים לּה  יחדוּ 
מהנּ יחּה , וּ בין ידוֹ   ֹמּת ו בּ ין ונׁש בּ רה,

ּפ טוּ ר: לצרכּ ּה , חיּ ב, לצרכּ וֹ ,

צררןהּמ פקיד חברוֹ , אצל מעוֹ ת  י

      
    

   
    

    
          

              
          כב  

         

   כג 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

חיּ ב. לצר כּ וֹ  מ ּׁשהנּ יחּה  אתאן וּ בין  זוֹ  סיפא ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌
מן  טלה בּ ג וֹ נב  דּ אמר  קיבא ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְלר בּ י 
לע וֹ לם  ונאנס, למקוֹ מוֹ  והחזיר וֹ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָהדר 
ׁש גּ נב לבּ לים  ׁש יּ וֹ די ד  ח יּ ב , ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַהוּ א

לאחר  נּמ י  והכא ׁש נּ ׁש ּת ּמ ׁש והחזיר . ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
ל  אף ליה, גזלן ונשׂ ה לצר כּ וֹ  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָבּ ּה 
ח יּ ב . הּמ ׁש ּת ּמ ר , בּ מקוֹ ם ׁש הנּ יח ּה  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִּפ י
הבּ לים  לּה  יחד וּ  בּ ּס יפא דקתני ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהאי

מבּ יא  לא קאמר , מ בּ יא לא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ָמקוֹ ם,
לאחר  מהנּ יח ּה  חיּ ב  ׁש הוּ א יחדוּ  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִֹלא
הנּ יח ּה  לא דּ הא לצר כּ וֹ , ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ ׁש ּת ּמ ׁש 
יחדוּ  אפלּ וּ  אלּ א ל ּה , הּמ יחד  ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ְבּ מקוֹ ם
בּ מקוֹ מּה , והנּ יחּה  ׁש חזר  מקוֹ ם, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָל ּה 
ר בּ י ורי ׁש א בּ לים. דּ ת דּ ב ינן ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַחיּ ב ,
והכי קיבא. ר בּ י וסיפא ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִיׁש מאל

בּ גּ מרא: ל ּה  בּ סוּ דר וֹ :צררן .י מוֹ קמינן ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ר"ע אבל עצמו, לדעת  שהחזירו מספיק בעלים  במקום  שהוא כיון  ישמעאל לרבי בעלים, דעת  צריך ומחזיר

שיודיע עד השבה ואינה בשמירתו  רוצים ואינם לבעלים מהימן לא תו שגנבה  כיון כלומר שמירתו , כלתה  סבר

הבית , בעל של מעדר טלה  בגונב שאיירי  מ"ח פ "י ב"ק של למשנה ולא  הרע "ב , כוונת  זו  ולפלוגתא  לבעלים.

שם. עיין הטלה, לשמור הבעלים  שידעו כדי דעת  צריך רישא כב..)(תוי"ט)ששם בין הדין חילוק טעם 
לא  שכאן  משום  הנפקותא  ואין עקיבא . רבי וסיפא  ישמעאל רבי שרישא  משום  אלא  אינו לסיפא 
ובסיפא  מקום  לה  יחד  לא  נקט  דברישא  והא  המשנה . משמעות  כפשטות  לא  וכאן  מקום  לה  יחד
רבותא  יש  עקיבא  ולרבי מקום  יחד  בלא  רבותא  יש  ישמעאל שלרבי משום  מקום  לה  יחד נקט 

עיי"ש . ברע"ב, וכמבואר מקום , לה  עלכג.ביחד אופן בכל חייב שכר שומר אבל חינם , לשומרן
בקרקע אמות  ק' שהטמינם  אע "פ בטוש"ע גניבה  להלכה  נפסק וכן  ראשונים רוב דעת ס"ב)(כן  שג  .)(סי'
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בע



מציעא המפקיד בבא ג פרק  מ

יחדוּ  ולא חברוֹ , אצל חבית  הּמ פקיד
ונׁש בּ רה, וטלטלּה  מקוֹ ם, הבּ לים לּה 
לצרכּ וֹ , נׁש בּ רה, ידוֹ   ֹמּת ו אם
מהנּ יחּה  אם ּפ טוּ ר. לצרכּ ּה , חיּ ב,
ּפ טוּ ר. לצרכּ ּה , בּ ין לצרכּ וֹ  בּ ין נׁש בּ רה,
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מקוֹ ם.ט הבּ עלים ל ּה  יחדוּ  בּ בית לא  ְ◌ֵ◌
הׁש אילני: זוֹ  זוית לוֹ  לוֹ מר  ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵׁש וֹ מר ,

בּ ּה :לצר כּ וֹ . ׁש היתה לצרכּ ּה .להׁש ּת ּמ ׁש  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌
להׁש ּת בּ ר : ׁש ּק ר וֹ בה אם בּ מקוֹ ם ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

הנּ יח ּה מּׁשהנּ יחּה . תׁש מי ׁש וֹ  ׁש כּ לּ ה ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌
מ ּת חלּ ה  ׁש ּט לטלּה  בּ ין מׁש ּת ּמ ר . ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְבּ מקוֹ ם
ּפ ט וּ ר . לצר כּ ּה , ׁש ּט לטלּה  בּ ין ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְלצר כּ וֹ ,
בּ ר ׁש וּ ת  היא הרי  מ החזיר ּה  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְדּ אמרינן
אלּ א  ליה ואינוֹ  כּ ב ּת חלּ ה, ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהבּ לים
ואף  אנסיה, ל  וּ פטוּ ר  ח נּ ם ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְכּ ׁש וֹ מר 
ל וֹ מר  ל בּ לים הוֹ די ׁש א ּפ י ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַל 
דּ מתניתין  ורי ׁש א והחזר ּת יה. ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְנטלּת יה

מן  טלה בּ גוֹ נב  דּ אמר  היא, י ׁש מ אל  ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י
דּ לא  פטוּ ר  ׁש הוּ א למקוֹ מ וֹ  והחזיר וֹ  ֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָהדר 
יחדוּ  לא דקתני  והאי  בּ לים. דּ ת ◌ֲ◌ִֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָבּ ינן
קאמר , מבּ יא לא מקוֹ ם, הבּ לים ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָל ּה 
מקוֹ ם  הבּ לים ל ּה  יחדוּ  מבּ יא ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִֹלא
בּ ּה  ׁש נּ ׁש ּת ּמ ׁש  לאחר  למקוֹ מ ּה  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְוהחזיר ּה 
ׁש א  ּפ י  ל  ואף פטוּ ר , ׁש הוּ א ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְלצר כּ וֹ 
ל ּמ קוֹ ם  החזיר ּה  ׁש הרי ל בּ לים,  ִהוֹ די◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌
לּה  יחדוּ  לא אפלּ וּ  אלּ א ל ּה , ◌ָ◌ֲ◌ִֹ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַהּמ יחד
לּה  מיחד למקוֹ ם דּ לאו מקוֹ ם, ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהבּ לים
למקוֹ ם  והחזיר ּה  הוֹ איל ּפ ט וּ ר , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶהחזיר ּה ,

בּ ינן דּ לא בּ לים:מ ׁש ּת ּמ ר , דּ ת ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

וחייבכא. הוא  ברשותו החזירה שלא כמה וכל הוא  גזלן מדעת  שלא  ששואל  שסובר  ואע "פ 
דעת צריך  אין גזילתו שהמחזיר  סובר  הוא  כי פטור למקומה  שהחזירה  כיון אונסים , על אף

ישמעאלבעלים . רבי דברי  יחזיר שנגבה  למקום  הכיס מן  וסלע העדר מן  טלה  הגונב  קיח : דף  בב "ק  (ברייתא 

קמיפלגי . שברשותו פקדון  שגנב  בשומר שנחלקו מסיקה  הגמרא  בעלים. דעת  צריך אומר הגונבר "ע  ולכו "ע 
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וטלטלּה  מקוֹ ם, הבּ לים לּה  יחדוּ 
מהנּ יחּה , וּ בין ידוֹ   ֹמּת ו בּ ין ונׁש בּ רה,

ּפ טוּ ר: לצרכּ ּה , חיּ ב, לצרכּ וֹ ,

צררןהּמ פקיד חברוֹ , אצל מעוֹ ת  י
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

חיּ ב. לצר כּ וֹ  מ ּׁשהנּ יחּה  אתאן וּ בין  זוֹ  סיפא ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌
מן  טלה בּ ג וֹ נב  דּ אמר  קיבא ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְלר בּ י 
לע וֹ לם  ונאנס, למקוֹ מוֹ  והחזיר וֹ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָהדר 
ׁש גּ נב לבּ לים  ׁש יּ וֹ די ד  ח יּ ב , ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַהוּ א

לאחר  נּמ י  והכא ׁש נּ ׁש ּת ּמ ׁש והחזיר . ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
ל  אף ליה, גזלן ונשׂ ה לצר כּ וֹ  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָבּ ּה 
ח יּ ב . הּמ ׁש ּת ּמ ר , בּ מקוֹ ם ׁש הנּ יח ּה  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִּפ י
הבּ לים  לּה  יחד וּ  בּ ּס יפא דקתני ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהאי

מבּ יא  לא קאמר , מ בּ יא לא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ָמקוֹ ם,
לאחר  מהנּ יח ּה  חיּ ב  ׁש הוּ א יחדוּ  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִֹלא
הנּ יח ּה  לא דּ הא לצר כּ וֹ , ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ ׁש ּת ּמ ׁש 
יחדוּ  אפלּ וּ  אלּ א ל ּה , הּמ יחד  ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ְבּ מקוֹ ם
בּ מקוֹ מּה , והנּ יחּה  ׁש חזר  מקוֹ ם, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָל ּה 
ר בּ י ורי ׁש א בּ לים. דּ ת דּ ב ינן ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַחיּ ב ,
והכי קיבא. ר בּ י וסיפא ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִיׁש מאל

בּ גּ מרא: ל ּה  בּ סוּ דר וֹ :צררן .י מוֹ קמינן ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ר"ע אבל עצמו, לדעת  שהחזירו מספיק בעלים  במקום  שהוא כיון  ישמעאל לרבי בעלים, דעת  צריך ומחזיר

שיודיע עד השבה ואינה בשמירתו  רוצים ואינם לבעלים מהימן לא תו שגנבה  כיון כלומר שמירתו , כלתה  סבר

הבית , בעל של מעדר טלה  בגונב שאיירי  מ"ח פ "י ב"ק של למשנה ולא  הרע "ב , כוונת  זו  ולפלוגתא  לבעלים.

שם. עיין הטלה, לשמור הבעלים  שידעו כדי דעת  צריך רישא כב..)(תוי"ט)ששם בין הדין חילוק טעם 
לא  שכאן  משום  הנפקותא  ואין עקיבא . רבי וסיפא  ישמעאל רבי שרישא  משום  אלא  אינו לסיפא 
ובסיפא  מקום  לה  יחד  לא  נקט  דברישא  והא  המשנה . משמעות  כפשטות  לא  וכאן  מקום  לה  יחד
רבותא  יש  עקיבא  ולרבי מקום  יחד  בלא  רבותא  יש  ישמעאל שלרבי משום  מקום  לה  יחד נקט 

עיי"ש . ברע"ב, וכמבואר מקום , לה  עלכג.ביחד אופן בכל חייב שכר שומר אבל חינם , לשומרן
בקרקע אמות  ק' שהטמינם  אע "פ בטוש"ע גניבה  להלכה  נפסק וכן  ראשונים רוב דעת ס"ב)(כן  שג  .)(סי'
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מציעא המפקיד בבא ג פרק  מב

לבנוֹ  ׁש ּמ סרן אוֹ  לאחוֹ ריו, והפׁש ילן
ׁש א  בּ פניהם ונל הקּ טנּ ים, וּ לבּת וֹ 
כּ דר ׁש מר ׁש א חיּ ב, כראוּ י,

    
   כד

    
      

       כה   

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

לאחוֹ ריו. ׁש מירה והפׁש ילן  ּפ י ל  אף ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ׁש ל  מע וֹ ת  ׁש הּמ וֹ לי חיּ ב , היא, ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌◌ְמלּ ה
ׁש מירה  להם אין למקוֹ ם מּמ קוֹ ם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִּפ ּק ד וֹ ן

דּ כתיב  בּ ידוֹ , יד )אלּ א וצר ּת (דּ ברים ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ׁש צּ ר וּ רים  ּפ י ל אף ,בּ יד ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַהכּ סף
אין  הוּ א, בּ בּ ית ואם .בּ יד יהיוּ  ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵהם,
וּ ב כּ תל , בּ ּק רקע , אלּ א ׁש מירה ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָלהם
 ּהּס מו בּ טפח  אוֹ  לּת קרה  ּהּס מ ו ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְבּ טפח 
ׁש ם. לחּפ שׂ  הגּ נּ בים  דּ ר ׁש אין ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָלארץ.
הוי  ּפ וֹ ׁש אחר , בּ נין ׁש מר  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְואם

ם  מ ּת חלּ ה התנה כּ ן אם אלּ א ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְוחיּ ב .
מקבּ ל  הוּ א כּ ן מנת ׁש ל  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַהּמ פקיד 
המיר וֹ ת  בּ כל יתח יּ ב  ׁש א ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַהּפ ּק ד וֹ ן,

הּק ט נּ ים.הלּ ל וּ : וּ לבּת וֹ  אבל לבנ וֹ  ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌
 כּ דר ׁש מר וּ  הם נׁש בּ ים ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַל גּ ד וֹ לים,
בּ הא  אמרינן ולא וּ פט וּ ר . ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהוֹ מרים,
האדם   ׁש דּ ר חיּ ב , לׁש וֹ מר  ׁש ּמ סר  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵׁש וֹ מר 
אׁש ּת וֹ  בּ יד בּ ידוֹ , הפקד מה ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהפקיד 
ׁש יּ ּת נם  דּ ת ל הּמ פקיד, וכל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָוּ בניו.
מפקיד : הוּ א וּ בניו אׁש ּת וֹ  בּ יד ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהנּ פקד 

ברע "ב.כד. כדאיתא  למקום  ממקום  להוליכן  שהצריך משמע משום לאחוריו  הפשיל (הלשון

נדרים  במסכת דאיתא כמו  גבו , על מאחוריו  אותם  שנושא כלל מ"ג )בדרך של (פ "ז משוי נושא היה  שאם 

שכאן איתא בשטמ"ק לאחוריו . להפשיל אסור  עלי עולה  ופשתים צמר קונם ואמר  והזיע  פשתים  או  צמר

השומרים כדרך שמר שלא  ונמצא  הראש, מאחורי שתלוי שבראשו  הסודר בעודף  שצררן  הוא הביאור

הרע "ב מדכתב בהן. למשמש תמיד שיוכל פניו  כלפי המעות  בו  הקשורים  הסודר ראשי להניח לו  שהיה 

לאו  בידו  ולפ"ז שבראשו , לסודר שהכוונה כדבריו  מפרש שהוא  קצת  משמע  בסודר כתב ולא  בסודרו 

הרא"ש כתב וכן כא)דוקא  שעל (סי ' שכתב  בפיה "מ והרמב "ם  עליהן. תמיד שעיניו  ידו  כעין ר"ל שבידו 

המבי"ט ) כתב  כן למקום, ממקום במוליכם איירי לא  בידו  דוקא צריך אלא  מהני לא  ויאבדו כה..בטנו 
כרש "י  ביארנו  ויגנבו. פתוח  הבית  שישאירו משום אי לחוץ  יקחוה  שהם  משום אי  המעות

לו .) ור "ל(דף הן, בבות  ששתי  משמע  שבגמרא  כתב  הנמוק "י אבל  אחת. בבא  זה  שכל 
שלא או שמירה, זו אין כראוי ששמרו אומרים שהם ואע"פ הקטנים ובתו לבנו מסרן

כראוי  שלא  בפניהם ונעל  ובתיבתו בביתו הניחן  אלא כלל  ולבתו  לבנו .(תוי"ט )מסרן
זו. בבא פירש  ולא סתם  הרע"ב
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מציעא המפקיד בבא ג מג פרק 

כּ דר ׁש מר ואם הוֹ מרים.
ּפ טוּ ר  :הוֹ מרים, 

אם ׁש לחני, אצל מעוֹ ת הּמ פקיד
אם  לפיכ בּ הם, יׁש ּת ּמ ׁש  לא צרוּ רין,
מּת רין, בּ אחריוּ תן, חיּ ב אינוֹ  אבדוּ 

א אם לפיכ בּ הן, בדוּ יׁש ּת ּמ ׁש  

יא 

 כו    
 כז 

    
    כח 

    
   כט 

     
     

        
       ל  

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

צרוּ רין .יא קׁש וּ רים אם אוֹ  וחתוּ מין, ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌
מ ׁש נּ ה: בּ הן .קׁש ר  י ׁש ּת ּמ ׁש  אבל לא  ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ֶ◌ֲ◌ָ◌

קׁש וּ רים  אוֹ  חתוּ מים אינם ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִאם

ׁש צּ ר וּ רין, ּפ י ל  אף מׁש נּ ה, ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌◌ְ◌ֶ◌ֶקׁש ר 
אינם  וּ כאלּ וּ  כּ מּת רין הן ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲהרי
בּ הן: להׁש ּת ּמ ׁש  וּ מ ּת ר  כּ לל, ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ְקׁש וּ רים

שעהכו. כל  בהן  למשמש שיוכל לפניו ולא  לאחוריו לאו (שטמ"ק )שהפשילן הקטנים ובניו ,
הם. שמירה  אלאבני שמירה  להם  אין שבבית כתב  בסוגיין(הרע "ב  שמואל מאמר והוא  מב.)בקרקע  .(דף 

שבנימוק "י וכתב  פטור, כראוי  הא  משמע חייב, כראוי  שלא  בפניהם  ונעל תנן  דהא  ותמיהני התוי "ט וכתב

הטור הביא  וכן  גנבים, ששכיחי  ובמקום  דור באותו  אלא זה שאין  סי"ח)איתא רצא יהודה(סימן ר ' הרבי  בשם

זה  נאמר  שלא מרבותינו  קבלנו שכך בקרקע)ברצלוני אלא שמירה אלא(שאין  וכו' מצויין שגנבים  בשעה  אלא

בשו"ע  פסק  וכן  מדידיה . עדיף  ולא מעותיו  שמניח  במקום  מעותיו(שם)מניחו  שמניח במקום מניחם  אלא

הרמב"ם  אבל מפקיד. שהוא  הזמן וכפי  המקום דרך כפי המשתמר ובמקום הרמ"א  ה"ד)והוסיף  פ"ד  (שאלה

ומקומות ) הזמנים  בין מחלק שאינו  ומשמע בקרקע אלא  שמירה  לכספים שאין וכתב בבאכז..סתם  הך 
להטמין  דרכם ואין  כן לשמור השומרין דרך אם דר"ל נ"ל  כתב ובתפא"י היא, מיותרת לכאורה 

הקודמת . בהערה  כמבואר והיינו דעתו כח.בקרקע , מגלה  בזה  כי משונה, בקשר  קשורים או
שכל דעת גילוי שום  כאן אין רגיל בקשר צרורים  הם אם אבל בהם. שישתמש רצונו שאין 
לו  הרשה כאילו הוה למעות  תמיד צריך  ששולחני שיודע וכיון בסדין, לצור  דרכם  מעות

בהן הקודמת .כט..(תוי "ט)להשתמש  במשנה  כמבואר  כראוי שמרם בהערהל .אם כמבואר 
שמתירו  דעתו כגילה הוה משונה  בקשר קשר  ולא  חתם שלא שכיון בהן.הקודמת  להשתמש
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מציעא המפקיד בבא ג פרק  מב

לבנוֹ  ׁש ּמ סרן אוֹ  לאחוֹ ריו, והפׁש ילן
ׁש א  בּ פניהם ונל הקּ טנּ ים, וּ לבּת וֹ 
כּ דר ׁש מר ׁש א חיּ ב, כראוּ י,

    
   כד

    
      

       כה   

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

לאחוֹ ריו. ׁש מירה והפׁש ילן  ּפ י ל  אף ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ׁש ל  מע וֹ ת  ׁש הּמ וֹ לי חיּ ב , היא, ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌◌ְמלּ ה
ׁש מירה  להם אין למקוֹ ם מּמ קוֹ ם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִּפ ּק ד וֹ ן

דּ כתיב  בּ ידוֹ , יד )אלּ א וצר ּת (דּ ברים ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ׁש צּ ר וּ רים  ּפ י ל אף ,בּ יד ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַהכּ סף
אין  הוּ א, בּ בּ ית ואם .בּ יד יהיוּ  ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵהם,
וּ ב כּ תל , בּ ּק רקע , אלּ א ׁש מירה ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָלהם
 ּהּס מו בּ טפח  אוֹ  לּת קרה  ּהּס מ ו ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְבּ טפח 
ׁש ם. לחּפ שׂ  הגּ נּ בים  דּ ר ׁש אין ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָלארץ.
הוי  ּפ וֹ ׁש אחר , בּ נין ׁש מר  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְואם

ם  מ ּת חלּ ה התנה כּ ן אם אלּ א ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְוחיּ ב .
מקבּ ל  הוּ א כּ ן מנת ׁש ל  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַהּמ פקיד 
המיר וֹ ת  בּ כל יתח יּ ב  ׁש א ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַהּפ ּק ד וֹ ן,

הּק ט נּ ים.הלּ ל וּ : וּ לבּת וֹ  אבל לבנ וֹ  ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌
 כּ דר ׁש מר וּ  הם נׁש בּ ים ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַל גּ ד וֹ לים,
בּ הא  אמרינן ולא וּ פט וּ ר . ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהוֹ מרים,
האדם   ׁש דּ ר חיּ ב , לׁש וֹ מר  ׁש ּמ סר  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵׁש וֹ מר 
אׁש ּת וֹ  בּ יד בּ ידוֹ , הפקד מה ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהפקיד 
ׁש יּ ּת נם  דּ ת ל הּמ פקיד, וכל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָוּ בניו.
מפקיד : הוּ א וּ בניו אׁש ּת וֹ  בּ יד ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהנּ פקד 

ברע "ב.כד. כדאיתא  למקום  ממקום  להוליכן  שהצריך משמע משום לאחוריו  הפשיל (הלשון

נדרים  במסכת דאיתא כמו  גבו , על מאחוריו  אותם  שנושא כלל מ"ג )בדרך של (פ "ז משוי נושא היה  שאם 

שכאן איתא בשטמ"ק לאחוריו . להפשיל אסור  עלי עולה  ופשתים צמר קונם ואמר  והזיע  פשתים  או  צמר

השומרים כדרך שמר שלא  ונמצא  הראש, מאחורי שתלוי שבראשו  הסודר בעודף  שצררן  הוא הביאור

הרע "ב מדכתב בהן. למשמש תמיד שיוכל פניו  כלפי המעות  בו  הקשורים  הסודר ראשי להניח לו  שהיה 

לאו  בידו  ולפ"ז שבראשו , לסודר שהכוונה כדבריו  מפרש שהוא  קצת  משמע  בסודר כתב ולא  בסודרו 

הרא"ש כתב וכן כא)דוקא  שעל (סי ' שכתב  בפיה "מ והרמב "ם  עליהן. תמיד שעיניו  ידו  כעין ר"ל שבידו 

המבי"ט ) כתב  כן למקום, ממקום במוליכם איירי לא  בידו  דוקא צריך אלא  מהני לא  ויאבדו כה..בטנו 
כרש "י  ביארנו  ויגנבו. פתוח  הבית  שישאירו משום אי לחוץ  יקחוה  שהם  משום אי  המעות

לו .) ור "ל(דף הן, בבות  ששתי  משמע  שבגמרא  כתב  הנמוק "י אבל  אחת. בבא  זה  שכל 
שלא או שמירה, זו אין כראוי ששמרו אומרים שהם ואע"פ הקטנים ובתו לבנו מסרן

כראוי  שלא  בפניהם ונעל  ובתיבתו בביתו הניחן  אלא כלל  ולבתו  לבנו .(תוי"ט )מסרן
זו. בבא פירש  ולא סתם  הרע"ב
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מציעא המפקיד בבא ג מג פרק 

כּ דר ׁש מר ואם הוֹ מרים.
ּפ טוּ ר  :הוֹ מרים, 

אם ׁש לחני, אצל מעוֹ ת הּמ פקיד
אם  לפיכ בּ הם, יׁש ּת ּמ ׁש  לא צרוּ רין,
מּת רין, בּ אחריוּ תן, חיּ ב אינוֹ  אבדוּ 

א אם לפיכ בּ הן, בדוּ יׁש ּת ּמ ׁש  

יא 

 כו    
 כז 

    
    כח 

    
   כט 

     
     

        
       ל  

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

צרוּ רין .יא קׁש וּ רים אם אוֹ  וחתוּ מין, ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌
מ ׁש נּ ה: בּ הן .קׁש ר  י ׁש ּת ּמ ׁש  אבל לא  ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ֶ◌ֲ◌ָ◌

קׁש וּ רים  אוֹ  חתוּ מים אינם ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִאם

ׁש צּ ר וּ רין, ּפ י ל  אף מׁש נּ ה, ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌◌ְ◌ֶ◌ֶקׁש ר 
אינם  וּ כאלּ וּ  כּ מּת רין הן ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲהרי
בּ הן: להׁש ּת ּמ ׁש  וּ מ ּת ר  כּ לל, ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ְקׁש וּ רים

שעהכו. כל  בהן  למשמש שיוכל לפניו ולא  לאחוריו לאו (שטמ"ק )שהפשילן הקטנים ובניו ,
הם. שמירה  אלאבני שמירה  להם  אין שבבית כתב  בסוגיין(הרע "ב  שמואל מאמר והוא  מב.)בקרקע  .(דף 

שבנימוק "י וכתב  פטור, כראוי  הא  משמע חייב, כראוי  שלא  בפניהם  ונעל תנן  דהא  ותמיהני התוי "ט וכתב

הטור הביא  וכן  גנבים, ששכיחי  ובמקום  דור באותו  אלא זה שאין  סי"ח)איתא רצא יהודה(סימן ר ' הרבי  בשם

זה  נאמר  שלא מרבותינו  קבלנו שכך בקרקע)ברצלוני אלא שמירה אלא(שאין  וכו' מצויין שגנבים  בשעה  אלא

בשו"ע  פסק  וכן  מדידיה . עדיף  ולא מעותיו  שמניח  במקום  מעותיו(שם)מניחו  שמניח במקום מניחם  אלא

הרמב"ם  אבל מפקיד. שהוא  הזמן וכפי  המקום דרך כפי המשתמר ובמקום הרמ"א  ה"ד)והוסיף  פ"ד  (שאלה

ומקומות ) הזמנים  בין מחלק שאינו  ומשמע בקרקע אלא  שמירה  לכספים שאין וכתב בבאכז..סתם  הך 
להטמין  דרכם ואין  כן לשמור השומרין דרך אם דר"ל נ"ל  כתב ובתפא"י היא, מיותרת לכאורה 

הקודמת . בהערה  כמבואר והיינו דעתו כח.בקרקע , מגלה  בזה  כי משונה, בקשר  קשורים או
שכל דעת גילוי שום  כאן אין רגיל בקשר צרורים  הם אם אבל בהם. שישתמש רצונו שאין 
לו  הרשה כאילו הוה למעות  תמיד צריך  ששולחני שיודע וכיון בסדין, לצור  דרכם  מעות

בהן הקודמת .כט..(תוי "ט)להשתמש  במשנה  כמבואר  כראוי שמרם בהערהל .אם כמבואר 
שמתירו  דעתו כגילה הוה משונה  בקשר קשר  ולא  חתם שלא שכיון בהן.הקודמת  להשתמש
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מציעא המפקיד בבא ג פרק  מד

בּ ין  הבּ ית , בּ ל אצל בּ אחריוּ תן. חיּ ב
בּ הן, יׁש ּת ּמ ׁש  לא מּת רים וּ בין צרוּ רין
בּ אחריוּ תן. חיּ ב אינוֹ  אבדוּ  אם לפיכ
מאיר. רבּ י דּ ברי הבּ ית, כּ בל חנוני

כּ לחני: חנוני אוֹ מר, יהוּ דה רבּ י

     
     

     לא
     
    

    
     

            
          

              
    לב

יב משנה 
בפקדו יד שליחת 

או יד בו שלח וא . בפקדו יד לשלוח רשאי הנפקד  אי
להשתמש אלא לגזלו מכוי אינו אפילו יד בו לשלוח שהגביהו
לא  שעדיי פי על  א  באונסי וחייב  ברשותיה ליה ק בו
א רק אבל .חיסרו צריכה אינה יד דשליחות  בו, נשתמש

יד . כשליחות נחשב שמחסרו תשמיש בו  להשתמש הגביהו

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ אחרי וּ תן . נׁש ּת ּמ ׁש חיּ ב לא ואפלּ וּ  ַ◌ֲ◌ִ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
מּפ ני שׂ כר , ׁש וֹ מר  ליהם הוי ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָבּ הן
בּ גנבה  וחיּ ב  בּ הם, להׁש ּת ּמ ׁש  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש יּ כ וֹ ל

מלוה  הווּ  נׁש ּת ּמ ׁש , ואם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַואבדה.
בּ אנסים: אף וח יּ ב  יהוּ דה גּ בּ יּה  ר בּ י  ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌

כּ ּׁשלחני . יהוּ דה:א וֹ מר  כּ ר בּ י והלכה ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

מ"ז )לעיל לא . אף(פ"ב  כשואל  עליהן הוה בהן להשתמש  שמותר שכיון שנינו אבידה דמי  גבי
האבידה בעל  שיבא עד מרובה  זמן אצלו שישהה  שיודע  כיון שם כי בהן, השתמש לא  כשעדיין
אין  מיד  יבא הפקדון שבעל שחושש כיון הכא אבל כשואל, מיד  ונעשה מרובה  הנאתו הוה 

שואל  נעשה  ממש בהן כששימש  ורק שכר, שומר  אלא  אותו עושה השמוש היתר (רא"שהנאת

בתוי "ט) הובא הראב "ד, במעילה לב ..בשם  פירש "י כא:)כן רגיל(דף  חנוני אין מאיר רבי שלדעת
כשולחני. דינו לפיכך כשולחני להחליף רגיל  הוא  לפעמים  יהודה ולרבי כשולחני מעות להחליף 

באשראי הכל לו נותנים  כי  למעות  החנוני צריך אין וכדומה  פירותיו  לרכישת  נג:)(אבל דף קידושין .)(רש "י
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מציעא המפקיד בבא ג מה פרק 

ׁש ּמ אי בּ ית בּ פקּ דוֹ ן, יד הוֹ לח
וּ בית  וּ ביתר. בחסר ילקה אוֹ מרים,
הוֹ צאה. כּ ׁש ת אוֹ מרים, הלּ ל

יב

מדעת שלא  שואל
של  חבית  שנטל  כגו מחסרו, שאינו תשמיש בו השתמש א
נעשה אלא  יד כשולח  דינו אי ,סול במקו עליו לעמוד יי
שלא שואל  וקי"ל מדעת, שלא שואל  שהוא משו גזל עליו
משעת  אלא חייב אינו מדעת  שלא בשואל הוא. גזל מדעת

רצ "ב )תשמיש.  סימ הטור .(תוכ "ד

    
  לג 

     
      

           לד
         לה 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וּ ביתר.יב בחסר  חסר ילקה בּ מה ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
ׁש הפקיד  כּ ג וֹ ן הוֹ תיר . וּ במה ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַהּפ ּק ד וֹ ן,
מבּ רת, אוֹ  צמר , טע וּ נה רחל  ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶאצל וֹ 
בּ ּה  ׁש לח לאחר  ילדה אוֹ  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְונגזזה
ואת  גּ זּ וֹ תיה ואת אוֹ תּה  מׁש לּ ם ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָיד,
בּ מה  ל וֹ קה ׁש הוּ א ונמצא ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַולדוֹ תיה,

נתבּ רה  ׁש אם וּ ביתר , אצלוֹ . ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶחסרה
מ ׁש לּ ם  אצל וֹ , כּ ׁש היא צמר  ט נה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָאוֹ 
ׁש היא  כּ מוֹ ת וּ מ בּ רת טע וּ נה ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָאוֹ תּה 

ביתר : לוֹ קה והרי  הלּ ל כ ׁש יו, וּ בית ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
הוֹ צאה. כּ ׁש עת הבּ לים,א וֹ מרים מבּ ית ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ריקנית: ריקנית ואם טע וּ נה, טע וּ נה ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִאם

דכתיבלג. באונסין אף  להתחייב  כגזלן  עליו נעשה זה ידי ט-י )ועל  כב אל(שמות  איׁש  יּת ן ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִכּ י
ּת היה ה ' ׁש בת  ראה : אין נׁש בּ ה  אוֹ  נׁש בּ ר אוֹ  וּ מת  ל ׁש מר בּ המה וכל  שׂ ה אוֹ  ׁש וֹ ר א וֹ  חמוֹ ר  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵרהוּ 
או  נשבר או ומת מדכתיב יׁש לּ ם: ולא  בּ ליו ולקח  רהוּ  בּ מלאכת  ידוֹ  ׁש לח  לא אם ׁש ניהם ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵבּ ין

א ומיתה מיתה , על  אף חייב  ידו  שלח אם  הא משמע  גו'. ידו שלח לא אם  גו' היא נשבה  (רש"יונס

בתוי "ט) הובא  מא, ריקניתלד ..דף  היא ועכשו צמר , טעונה או מעוברת היתה יד  שליחת בשעת אם
וטעונה מעוברת היא והשתא גזוזה, או ריקנית היתה  יד השליחת  בשעת  ואם  חסר . היינו וגזוזה ,
כרבי  שמאי בית  דעת  כי לנגזל . השבח  כל  לשלם  וצריך  הגזלן  נלקה  ובשניהם יתר. היינו צמר,

בשינוי. קנה הדין שמן אע "פ  השבח כל לשלם הגזלן מחייבים  קנס שמחמת  היינו לה .מאיר
וגזוזה ריקנית  היתה הגזילה בשעת  אם ולכן ליה , קנסינן שלא סוברים שהם יד. שליחת  משעת
אבל לנגזל. להחזירה צריך ואינו השבח  קנה אצלו, כשהיתה וגזזה נטענה  או אצלו וילדה 
הגזילה . בשעת  שוה שהיתה כמו השבח משלם ריקנית , ועכשו כשגזלה , מלאה היתה  אם 
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בּ ין  הבּ ית , בּ ל אצל בּ אחריוּ תן. חיּ ב
בּ הן, יׁש ּת ּמ ׁש  לא מּת רים וּ בין צרוּ רין
בּ אחריוּ תן. חיּ ב אינוֹ  אבדוּ  אם לפיכ
מאיר. רבּ י דּ ברי הבּ ית, כּ בל חנוני

כּ לחני: חנוני אוֹ מר, יהוּ דה רבּ י

     
     

     לא
     
    

    
     

            
          

              
    לב

יב משנה 
בפקדו יד שליחת 

או יד בו שלח וא . בפקדו יד לשלוח רשאי הנפקד  אי
להשתמש אלא לגזלו מכוי אינו אפילו יד בו לשלוח שהגביהו
לא  שעדיי פי על  א  באונסי וחייב  ברשותיה ליה ק בו
א רק אבל .חיסרו צריכה אינה יד דשליחות  בו, נשתמש

יד . כשליחות נחשב שמחסרו תשמיש בו  להשתמש הגביהו

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ אחרי וּ תן . נׁש ּת ּמ ׁש חיּ ב לא ואפלּ וּ  ַ◌ֲ◌ִ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
מּפ ני שׂ כר , ׁש וֹ מר  ליהם הוי ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָבּ הן
בּ גנבה  וחיּ ב  בּ הם, להׁש ּת ּמ ׁש  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש יּ כ וֹ ל

מלוה  הווּ  נׁש ּת ּמ ׁש , ואם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַואבדה.
בּ אנסים: אף וח יּ ב  יהוּ דה גּ בּ יּה  ר בּ י  ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌

כּ ּׁשלחני . יהוּ דה:א וֹ מר  כּ ר בּ י והלכה ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

מ"ז )לעיל לא . אף(פ"ב  כשואל  עליהן הוה בהן להשתמש  שמותר שכיון שנינו אבידה דמי  גבי
האבידה בעל  שיבא עד מרובה  זמן אצלו שישהה  שיודע  כיון שם כי בהן, השתמש לא  כשעדיין
אין  מיד  יבא הפקדון שבעל שחושש כיון הכא אבל כשואל, מיד  ונעשה מרובה  הנאתו הוה 

שואל  נעשה  ממש בהן כששימש  ורק שכר, שומר  אלא  אותו עושה השמוש היתר (רא"שהנאת

בתוי "ט) הובא הראב "ד, במעילה לב ..בשם  פירש "י כא:)כן רגיל(דף  חנוני אין מאיר רבי שלדעת
כשולחני. דינו לפיכך כשולחני להחליף רגיל  הוא  לפעמים  יהודה ולרבי כשולחני מעות להחליף 

באשראי הכל לו נותנים  כי  למעות  החנוני צריך אין וכדומה  פירותיו  לרכישת  נג:)(אבל דף קידושין .)(רש "י
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מציעא המפקיד בבא ג מה פרק 

ׁש ּמ אי בּ ית בּ פקּ דוֹ ן, יד הוֹ לח
וּ בית  וּ ביתר. בחסר ילקה אוֹ מרים,
הוֹ צאה. כּ ׁש ת אוֹ מרים, הלּ ל

יב

מדעת שלא  שואל
של  חבית  שנטל  כגו מחסרו, שאינו תשמיש בו השתמש א
נעשה אלא  יד כשולח  דינו אי ,סול במקו עליו לעמוד יי
שלא שואל  וקי"ל מדעת, שלא שואל  שהוא משו גזל עליו
משעת  אלא חייב אינו מדעת  שלא בשואל הוא. גזל מדעת

רצ "ב )תשמיש.  סימ הטור .(תוכ "ד

    
  לג 

     
      

           לד
         לה 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וּ ביתר.יב בחסר  חסר ילקה בּ מה ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
ׁש הפקיד  כּ ג וֹ ן הוֹ תיר . וּ במה ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַהּפ ּק ד וֹ ן,
מבּ רת, אוֹ  צמר , טע וּ נה רחל  ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶאצל וֹ 
בּ ּה  ׁש לח לאחר  ילדה אוֹ  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְונגזזה
ואת  גּ זּ וֹ תיה ואת אוֹ תּה  מׁש לּ ם ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָיד,
בּ מה  ל וֹ קה ׁש הוּ א ונמצא ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַולדוֹ תיה,

נתבּ רה  ׁש אם וּ ביתר , אצלוֹ . ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶחסרה
מ ׁש לּ ם  אצל וֹ , כּ ׁש היא צמר  ט נה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָאוֹ 
ׁש היא  כּ מוֹ ת וּ מ בּ רת טע וּ נה ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָאוֹ תּה 

ביתר : לוֹ קה והרי  הלּ ל כ ׁש יו, וּ בית ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
הוֹ צאה. כּ ׁש עת הבּ לים,א וֹ מרים מבּ ית ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ריקנית: ריקנית ואם טע וּ נה, טע וּ נה ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִאם

דכתיבלג. באונסין אף  להתחייב  כגזלן  עליו נעשה זה ידי ט-י )ועל  כב אל(שמות  איׁש  יּת ן ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִכּ י
ּת היה ה ' ׁש בת  ראה : אין נׁש בּ ה  אוֹ  נׁש בּ ר אוֹ  וּ מת  ל ׁש מר בּ המה וכל  שׂ ה אוֹ  ׁש וֹ ר א וֹ  חמוֹ ר  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵרהוּ 
או  נשבר או ומת מדכתיב יׁש לּ ם: ולא  בּ ליו ולקח  רהוּ  בּ מלאכת  ידוֹ  ׁש לח  לא אם ׁש ניהם ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵבּ ין

א ומיתה מיתה , על  אף חייב  ידו  שלח אם  הא משמע  גו'. ידו שלח לא אם  גו' היא נשבה  (רש"יונס

בתוי "ט) הובא  מא, ריקניתלד ..דף  היא ועכשו צמר , טעונה או מעוברת היתה יד  שליחת בשעת אם
וטעונה מעוברת היא והשתא גזוזה, או ריקנית היתה  יד השליחת  בשעת  ואם  חסר . היינו וגזוזה ,
כרבי  שמאי בית  דעת  כי לנגזל . השבח  כל  לשלם  וצריך  הגזלן  נלקה  ובשניהם יתר. היינו צמר,

בשינוי. קנה הדין שמן אע "פ  השבח כל לשלם הגזלן מחייבים  קנס שמחמת  היינו לה .מאיר
וגזוזה ריקנית  היתה הגזילה בשעת  אם ולכן ליה , קנסינן שלא סוברים שהם יד. שליחת  משעת
אבל לנגזל. להחזירה צריך ואינו השבח  קנה אצלו, כשהיתה וגזזה נטענה  או אצלו וילדה 
הגזילה . בשעת  שוה שהיתה כמו השבח משלם ריקנית , ועכשו כשגזלה , מלאה היתה  אם 
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הּת ביה. כּ ׁש ת  אוֹ מר, קיבא רבּ י
ׁש ּמ אי  בּ ית בּ פקּ דוֹ ן, יד לׁש לח החוֹ ׁש ב
אוֹ מרים, הלּ ל וּ בית חיּ ב. אוֹ מרים,
ׁש נּ אמר  יד, בּ וֹ  ׁש יּ ׁש לח ד חיּ ב אינוֹ 

כב) בּ מלאכת (שמות ידוֹ  ׁש לח לא אם
החבית את הּט ה כּ יצד. רהוּ .

    
     
     

  לו  
      

    לז
     

     
      

           
        לח   

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הּת בי עה. כּ ׁש עת א וֹ מר  עקיבא  כּ מ וֹ רבּ י  ְ◌
ב דּ ין. המדה בּ ׁש ת הּפ ּק דוֹ ן ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶׁש הוּ א

ה )דּ כתיב  י ּת ננּ וּ (ו יּ קרא ל וֹ  הוּ א לאׁש ר  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
בּ י וֹ ם  ׁש הוּ א כּ מוֹ  י ּת ן אׁש מתוֹ , ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ יוֹ ם
והלכה  בּ דּ ין. בּ וֹ  ׁש ּמ תחיּ ב  בּ יּ וֹ ם ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַאׁש מתוֹ ,

הלּ ל : בּ פ ּק ד וֹ ן .כּ בית יד  ל ׁש לח החוֹ ׁש ב ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌
ּפ ל וֹ ני ׁש ל ּפ קד וֹ נוֹ  אּט ל  דים בּ פני ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָאמר 

מחיּ בים.:לצמי ׁש ּמ אי  דּ כתיבבּ ית ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌
כב ) מה (ׁש מוֹ ת ּפ ׁש ע , דּ בר  כּ ל  ל  ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌

: פוֹ ׁש הוי יד ל ׁש לח  ׁש יּ ׁש לח ׁש דּ בּ ר  עד ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌
יד. בּ מלאכת בּ וֹ  יד וֹ  ׁש לח  לא אם דּ כתיב  ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

דּ ר ׁש י ּפ ׁש ע , דּ בר  כּ ל  ל  והאי ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵר הוּ .
ול ׁש ל וּ ח וֹ  ל ב דּ וֹ  אמר  הלּ ל, בּ ית ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵבּ יּה 
ח יּ ב , ׁש הוּ א מ נּ ין בּ ּפ ּק ד וֹ ן יד ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִל ׁש לח 

ּפ ׁש ע : דּ בר  כּ ל ל  לוֹ מר  כּ יצד,ּת למ וּ ד  ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌
החבית. את למ לּ תיהוּ הּט ה מפר ׁש  הׁש ּת א ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌

גרסי דּ לא ספרים ואית הלּ ל . ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְדבית
היא: נפׁש ּה  בּ אנּפ י ּה  וּ מ לּ תא ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵכיצד .

כגיזותלו . גופה , בבהמה שנעשה  שבח בדין  וב "ה ב"ש על  לחלוק בא לא  עקיבא  רבי 
אחר  שאם  סוברים ב"ה  ובין ב "ש  שבין  וזולא . יוקרא בענין עליהם  חולק  אלא וולד .
ואם  הגזילה . שעת שהיא  יד השליחת  שעת  לפי משלם הפקדון ערך  הוזל  יד בו ששלח
חולק  זה  ועל העולם. מן הוצאתו  כשעת משלם בידים  השומר  והזיקו הפקדון  ערך  נתרבה

התביעה. כשעת  משלם לעולם הוקר  בין  הוזל שבין  מקרא ויליף  עקיבא  ביארו רבי  (כן

ר"ע )תוספות  ד "ה מג : שבח(דף בדין שחולק לומר  אין למה  ועיי"ש בתוי"ט . והובא עקיבא , רבי שיטת 

גופה) בבהמה  לשון לז..שנעשה וכן דיבור , ור "ל דוקא  לאו  מחשבה שהך הרע"ב  פירש  כן
כאן בקידושיןרש "י לרש"י ציין הב "ח מב )(אמנם דף  מחשבה,(סוף על גם  חייב שלב "ש פירש שם

ו  הרא "ש דעת  ראשונים)וכן הלל.לח..עוד בית דברי לפרש  בא  כיצד גורסין  שאם רע"ב  עיין 
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אינוֹ  ונׁש בּ רה, רביית , הימנּ ה ונטל
ונטל  הגבּ יהּה  רביית . אלּ א מׁש לּ ם
מׁש לּ ם ונׁש בּ רה, רביית, הימנּ ה

כלּ ּה : דּ מי

    
      

   
   

     לט 

הזהב   ד  פרק
א  משנה

 דמי תורת

דמי בתורת מכירה נקראת  מעות  תמורת  חפ נתינת .מכירת
 הקני נגמר לא הכס כל  הלוקח שנת וא קונות ,  אינ המעות 
שגומר היא החפ משיכת בו. לחזור יכול אחד כל  הדי ומ

ומשמש .להגביה)הקני שדרכו  דבר הגביה אינ(או  שניה  החפ
. ביניה שהתנו המעות  לתת  הלוקח ונתחייב , בה לחזור  יכולי
 לית שנתחייב אלא  , שה מקו בכל  נקנות  אינ המעות  אבל

שהתנו. קצח)כפי  סימ ריש הטור .(תוכ "ד 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

זמן:ונׁש בּ רה. א לּ א לאחר  מ ׁש לּ ם אינוֹ  ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌
מתחיּ ברבי עית. אינוֹ  יד דּ ׁש ליחוּ ת ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

דּ הוי יגבּ יּה  אוֹ   ׁש יּ מׁש ד  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָבּ אנסים
ונטל.קניּ ה: נטל ,הגבּ יהּה  דּ וקא לאו ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌

בּ אנסיה  ח יּ ב  לּט ל מנת ל אגבּ הּה  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִדּ מכי 

נטל  ואם כל וּ ם. מ ּמ נּ ה נטל לא ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 
הנּ ׁש אר  היּ ין והחמיץ החבית מן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְרביית
הג בּ י ּה  ׁש א ּפ י ל אף כּ ן, אחר  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְבּ חבית
ליּ ין  גּ רם ׁש הוּ א היּ ין, כּ ל מ ׁש לּ ם ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶהחבית,
ליּה : דּ אהני הוּ א דּ ידיּה  וגּ ירי ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש החמיץ,

והראב"דלט . הרמב"ם הי"ב )נחלקו פ "ג אלא(גזילה  יד  לשלוח  חשב  לא אם  אף כולה על חייב אי
לפי  אבל רביעית , ליטול  אלא חשב  בלא אף איירי משנתנו ולדידיה  חייב , לרמב"ם  ממנה. בחלק

בכולה . יד  לשלוח  חשב  אם  אלא  כולה  על חייב  אינו נתכויןהראב "ד  רק  אם  אף  שחייב  הרע"ב  (מש"כ

כאן חסרון , צריכה שבעלמא  למ"ד  אף  אבל שפיר, אתי חסרון צריכה  אינה יד  שליחות למ"ד נטל, ולא  ליטול

שהיה כיון  ולכן  מלא , בחבית אלא משתמר אינו  יין  כי  ליטול. נתכוין רק  אם אף  שחייב  מודה יין של בחבית 

לשמרו  כדי  החבית  תוך שהחזיר אלא  כנטל ליה חשבינן ליטול מד .)דעתו  דף בסוגיין רש "י דעת בביאור  .)(ריטב"א
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מציעא המפקיד בבא ג פרק  מו 

הּת ביה. כּ ׁש ת  אוֹ מר, קיבא רבּ י
ׁש ּמ אי  בּ ית בּ פקּ דוֹ ן, יד לׁש לח החוֹ ׁש ב
אוֹ מרים, הלּ ל וּ בית חיּ ב. אוֹ מרים,
ׁש נּ אמר  יד, בּ וֹ  ׁש יּ ׁש לח ד חיּ ב אינוֹ 

כב) בּ מלאכת (שמות ידוֹ  ׁש לח לא אם
החבית את הּט ה כּ יצד. רהוּ .

    
     
     

  לו  
      

    לז
     

     
      

           
        לח   

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הּת בי עה. כּ ׁש עת א וֹ מר  עקיבא  כּ מ וֹ רבּ י  ְ◌
ב דּ ין. המדה בּ ׁש ת הּפ ּק דוֹ ן ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶׁש הוּ א

ה )דּ כתיב  י ּת ננּ וּ (ו יּ קרא ל וֹ  הוּ א לאׁש ר  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
בּ י וֹ ם  ׁש הוּ א כּ מוֹ  י ּת ן אׁש מתוֹ , ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ יוֹ ם
והלכה  בּ דּ ין. בּ וֹ  ׁש ּמ תחיּ ב  בּ יּ וֹ ם ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַאׁש מתוֹ ,

הלּ ל : בּ פ ּק ד וֹ ן .כּ בית יד  ל ׁש לח החוֹ ׁש ב ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌
ּפ ל וֹ ני ׁש ל ּפ קד וֹ נוֹ  אּט ל  דים בּ פני ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָאמר 

מחיּ בים.:לצמי ׁש ּמ אי  דּ כתיבבּ ית ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌
כב ) מה (ׁש מוֹ ת ּפ ׁש ע , דּ בר  כּ ל  ל  ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌

: פוֹ ׁש הוי יד ל ׁש לח  ׁש יּ ׁש לח ׁש דּ בּ ר  עד ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌
יד. בּ מלאכת בּ וֹ  יד וֹ  ׁש לח  לא אם דּ כתיב  ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

דּ ר ׁש י ּפ ׁש ע , דּ בר  כּ ל  ל  והאי ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵר הוּ .
ול ׁש ל וּ ח וֹ  ל ב דּ וֹ  אמר  הלּ ל, בּ ית ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵבּ יּה 
ח יּ ב , ׁש הוּ א מ נּ ין בּ ּפ ּק ד וֹ ן יד ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִל ׁש לח 

ּפ ׁש ע : דּ בר  כּ ל ל  לוֹ מר  כּ יצד,ּת למ וּ ד  ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌
החבית. את למ לּ תיהוּ הּט ה מפר ׁש  הׁש ּת א ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌

גרסי דּ לא ספרים ואית הלּ ל . ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְדבית
היא: נפׁש ּה  בּ אנּפ י ּה  וּ מ לּ תא ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵכיצד .

כגיזותלו . גופה , בבהמה שנעשה  שבח בדין  וב "ה ב"ש על  לחלוק בא לא  עקיבא  רבי 
אחר  שאם  סוברים ב"ה  ובין ב "ש  שבין  וזולא . יוקרא בענין עליהם  חולק  אלא וולד .
ואם  הגזילה . שעת שהיא  יד השליחת  שעת  לפי משלם הפקדון ערך  הוזל  יד בו ששלח
חולק  זה  ועל העולם. מן הוצאתו  כשעת משלם בידים  השומר  והזיקו הפקדון  ערך  נתרבה

התביעה. כשעת  משלם לעולם הוקר  בין  הוזל שבין  מקרא ויליף  עקיבא  ביארו רבי  (כן

ר"ע )תוספות  ד "ה מג : שבח(דף בדין שחולק לומר  אין למה  ועיי"ש בתוי"ט . והובא עקיבא , רבי שיטת 

גופה) בבהמה  לשון לז..שנעשה וכן דיבור , ור "ל דוקא  לאו  מחשבה שהך הרע"ב  פירש  כן
כאן בקידושיןרש "י לרש"י ציין הב "ח מב )(אמנם דף  מחשבה,(סוף על גם  חייב שלב "ש פירש שם

ו  הרא "ש דעת  ראשונים)וכן הלל.לח..עוד בית דברי לפרש  בא  כיצד גורסין  שאם רע"ב  עיין 
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אינוֹ  ונׁש בּ רה, רביית , הימנּ ה ונטל
ונטל  הגבּ יהּה  רביית . אלּ א מׁש לּ ם
מׁש לּ ם ונׁש בּ רה, רביית, הימנּ ה

כלּ ּה : דּ מי

    
      

   
   

     לט 

הזהב   ד  פרק
א  משנה

 דמי תורת

דמי בתורת מכירה נקראת  מעות  תמורת  חפ נתינת .מכירת
 הקני נגמר לא הכס כל  הלוקח שנת וא קונות ,  אינ המעות 
שגומר היא החפ משיכת בו. לחזור יכול אחד כל  הדי ומ

ומשמש .להגביה)הקני שדרכו  דבר הגביה אינ(או  שניה  החפ
. ביניה שהתנו המעות  לתת  הלוקח ונתחייב , בה לחזור  יכולי
 לית שנתחייב אלא  , שה מקו בכל  נקנות  אינ המעות  אבל

שהתנו. קצח)כפי  סימ ריש הטור .(תוכ "ד 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

זמן:ונׁש בּ רה. א לּ א לאחר  מ ׁש לּ ם אינוֹ  ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌
מתחיּ ברבי עית. אינוֹ  יד דּ ׁש ליחוּ ת ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

דּ הוי יגבּ יּה  אוֹ   ׁש יּ מׁש ד  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָבּ אנסים
ונטל.קניּ ה: נטל ,הגבּ יהּה  דּ וקא לאו ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌

בּ אנסיה  ח יּ ב  לּט ל מנת ל אגבּ הּה  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִדּ מכי 

נטל  ואם כל וּ ם. מ ּמ נּ ה נטל לא ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 
הנּ ׁש אר  היּ ין והחמיץ החבית מן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְרביית
הג בּ י ּה  ׁש א ּפ י ל אף כּ ן, אחר  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְבּ חבית
ליּ ין  גּ רם ׁש הוּ א היּ ין, כּ ל מ ׁש לּ ם ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶהחבית,
ליּה : דּ אהני הוּ א דּ ידיּה  וגּ ירי ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש החמיץ,

והראב"דלט . הרמב"ם הי"ב )נחלקו פ "ג אלא(גזילה  יד  לשלוח  חשב  לא אם  אף כולה על חייב אי
לפי  אבל רביעית , ליטול  אלא חשב  בלא אף איירי משנתנו ולדידיה  חייב , לרמב"ם  ממנה. בחלק

בכולה . יד  לשלוח  חשב  אם  אלא  כולה  על חייב  אינו נתכויןהראב "ד  רק  אם  אף  שחייב  הרע"ב  (מש"כ

כאן חסרון , צריכה שבעלמא  למ"ד  אף  אבל שפיר, אתי חסרון צריכה  אינה יד  שליחות למ"ד נטל, ולא  ליטול

שהיה כיון  ולכן  מלא , בחבית אלא משתמר אינו  יין  כי  ליטול. נתכוין רק  אם אף  שחייב  מודה יין של בחבית 

לשמרו  כדי  החבית  תוך שהחזיר אלא  כנטל ליה חשבינן ליטול מד .)דעתו  דף בסוגיין רש "י דעת בביאור  .)(ריטב"א
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מציעא הזהב בבא ד פרק  מח

סודר  אקני

שלו החפ לו  מקנה והמקנה למקנה, כלי נות שהקונה הוא
החפ נקנה הכלי המקנה שמש וכיו קיבל, שהוא  הכלי  חליפי 
אפילו בו לחזור  יכול מה אחד ואי שהוא  מקו בכל לקונה
ולא בפירות   קוני אי לזה. זה מודי א בדבר  עדי אי א

ב קוני ואי כלי. שאינ המטלטלי כל שהואבשאר אע "פ  מטבע
דבר כל לקנות נית קונה. של בכליו דוקא  הוא  והקני כלי. כמו

מטבעות . זולת  קרקעות ,  בי  מטלטלי בי סודר  תוכ"ד בקני)

רג ) סימ וריש קצה, סימ ריש .הטור

חליפי קני
הנקרא הוא בזה זה שמחליפי החפ שווי לידע  כשמקפידי
החפ  מוש שכשאחד סודר  לקני דומה והוא ,חליפי  קני
מקו בכל לחברו להקנות  שרוצה החפ נקנה  לקנות  שבא
חו כלי, שאינו א דבר בכל נעשה  הקני  חליפי בקני שהוא.

 בחליפי מקני ואי קוני  שאי .ב ממטבעות

חליפי בקני מטבעות  די
ואינ נקני אינ ונחשת  זהב של ובי כס של  בי מטבעות

.אופ בשו  חליפי קני בתורת   קוני

 דמי בתורת מטבעות   המחלי די
כס של מטבעות  לגבי   כמטלטלי נחשבות זהב של מטבעות
כס של  במטבעות  זהב של  מטבעות להחלי הרוצי ולכ
בתורת  להחליפ יכול  , חליפי בתורת להקנות יכול  שאי אע"פ
 במטלטלי מעות   מחליפי דמי בתורת  קני בכל כמו  כי .דמי
שנחשב המטבע ע  מחליפי כמעות  שנחשב  המטבע נמי הכא 
המטלטלי משיכת  רק דמי בתורת קני בכל וכמו .כמטלטלי
המטבע משיכת  רק  ה "נ  ,בה לחזור יוכלו שלא   הקני גומר 

.הקני עושה כמטלטי שנחשב

להבהיר מידחשוב  נכנס הנקנה  דבר חליפי ובקני סודר  בקני :
הדמי אי  דמי בתורת  שהוא .  מקו בכל הקונה לרשות 
הלוקח  אלא  ,המטלטלי במשיכת המוכר לרשות מיד נכנסי

בו . לחזור אפשר ואי לית מתחייב

גמורים א. חליפין  זה אין  אבל  מושאל , כשם  חליפין  קנין  גם  לפעמים  נקרא זה קנין 
לקנות. שבא  החפץ כשווי שוויו שיהא מקפידים  ואין  בו  להקנות כדי אלא ניתן  לא שהסודר 

בחליפין.ב. נקנים  פירות  לכו"ע  אבל בפירת , חליפין קנין  לעשות ניתן  אי  הפוסקים נחלקו
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והכּ סף הכּ סף, את קוֹ נה הזּ הב
הנּ חׁש ת הזּ הב. את קוֹ נה אינוֹ 
קוֹ נה  אינוֹ  והכּ סף הכּ סף, את קוֹ נה
קוֹ נוֹ ת  הרעוֹ ת  מעוֹ ת  הנּ חׁש ת . את
קוֹ נוֹ ת אינן והיּ פוֹ ת היּ פוֹ ת, את
את קוֹ נה אסימוֹ ן הרעוֹ ת. את
את קוֹ נה אינוֹ   ּוהּמ טב , ּהּמ טב

א      
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הכּ סף.א את קוֹ נה דּ בר הזּ הב כּ ל ָ◌ָ◌ָ◌
לנּ תן  וחריף  ּמט ב להיוֹ ת ח ׁש וּ ב  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש הוּ א
קוֹ נה  ואינוֹ  ל וֹ , י ׁש  מע וֹ ת דּ ין ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְבּ הוֹ צאה,
ואינוֹ   ּמטב ח ׁש וּ ב  ׁש אינוֹ  ׁש כּ נגדּ וֹ  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶאת

טבע וֹ חר  ׁש אין וּ מי כמ וֹ תוֹ . בּ הוֹ צאה יף ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌
וּ מׁש יכתוֹ  לוֹ , י ׁש  ּפ ר וֹ ת דּ ין וחריף, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָחׁש וּ ב 
האחד   מ ׁש מכּ י  לפיכ דּ בר . קיּ וּ ם ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִהוּ א
בּ כל  כסף דּ ינרי  הני קנה זהב , ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִדּ ינרי
יכ וֹ ל  מהם אחד  ואין ׁש הם, ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָמקוֹ ם
לג בּ י ּפ ר וֹ ת הווּ  זהב  דּ דינרי בּ וֹ . ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַלחזר 

כסף: הזּ הב.דּ ינרי את קוֹ נה אינ וֹ  והכּ סף ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌
בּ הוֹ צאה, חריפים ׁש הם כּ סף ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְדּ דינרי 
זהב . דּ ינרי  לג בּ י  להם י ׁש  מע וֹ ת ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִדּ ין
קנה  לא כּ סף, דּ ינר  האחד  מׁש ◌ָ◌ָֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְואם
דּ מע וֹ ת  , ׁש יּ מ ׁש ד זהב  דּ ינר  ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָהאחר 
ׁש נּ חׁש ת  נּמ י ט מא והינוּ  קוֹ נוֹ ת. ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵאינן
נחׁש ת  ׁש ל דּ פר וּ טוֹ ת הכּ סף, את ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶקוֹ נה
ּפ ירי הווּ  , ּכ כּ ל חׁש וּ ב  טב ן ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש אין
קוֹ נה  אינוֹ  והכּ סף כסף, דינרי  ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְלגבּ י

הנּ ח ׁש ת: הרעוֹ ת.את ׁש נּ פסל וּ :מעוֹ ת ֶ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌

בכלג . ממש  הכסף שנקנה הכוונה  אין  בחליפין נקנה מטבע ואין מטבע הוא  שהכסף  כיון
הרע "ב  ומש "כ  שאמר . כמו דמים  לו ליתן ונתחייב  המקח שחל אלא  שהוא, הזהב)מקום (בד"ה 

הכוונה שאין  בגמרא  ומפרשינן  נקט, הברייתא לשון שהם , מקום  בכל כסף  דינרי  השני קנה
ממש . אותם  אלאד.שקנה לגמרי  נפסלו שלא  כתבו  תוספות  רש "י . לשון וכן הרע"ב לשון 

שנפסלו. סתם שכתב  אע "פ  רש "י דעת  לפרש  יש  שכן כתב  ובנמוק"י קצת. יוצאות 
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מציעא הזהב בבא ד פרק  מח

סודר  אקני

שלו החפ לו  מקנה והמקנה למקנה, כלי נות שהקונה הוא
החפ נקנה הכלי המקנה שמש וכיו קיבל, שהוא  הכלי  חליפי 
אפילו בו לחזור  יכול מה אחד ואי שהוא  מקו בכל לקונה
ולא בפירות   קוני אי לזה. זה מודי א בדבר  עדי אי א

ב קוני ואי כלי. שאינ המטלטלי כל שהואבשאר אע "פ  מטבע
דבר כל לקנות נית קונה. של בכליו דוקא  הוא  והקני כלי. כמו

מטבעות . זולת  קרקעות ,  בי  מטלטלי בי סודר  תוכ"ד בקני)

רג ) סימ וריש קצה, סימ ריש .הטור

חליפי קני
הנקרא הוא בזה זה שמחליפי החפ שווי לידע  כשמקפידי
החפ  מוש שכשאחד סודר  לקני דומה והוא ,חליפי  קני
מקו בכל לחברו להקנות  שרוצה החפ נקנה  לקנות  שבא
חו כלי, שאינו א דבר בכל נעשה  הקני  חליפי בקני שהוא.

 בחליפי מקני ואי קוני  שאי .ב ממטבעות

חליפי בקני מטבעות  די
ואינ נקני אינ ונחשת  זהב של ובי כס של  בי מטבעות

.אופ בשו  חליפי קני בתורת   קוני

 דמי בתורת מטבעות   המחלי די
כס של מטבעות  לגבי   כמטלטלי נחשבות זהב של מטבעות
כס של  במטבעות  זהב של  מטבעות להחלי הרוצי ולכ
בתורת  להחליפ יכול  , חליפי בתורת להקנות יכול  שאי אע"פ
 במטלטלי מעות   מחליפי דמי בתורת  קני בכל כמו  כי .דמי
שנחשב המטבע ע  מחליפי כמעות  שנחשב  המטבע נמי הכא 
המטלטלי משיכת  רק דמי בתורת קני בכל וכמו .כמטלטלי
המטבע משיכת  רק  ה "נ  ,בה לחזור יוכלו שלא   הקני גומר 

.הקני עושה כמטלטי שנחשב

להבהיר מידחשוב  נכנס הנקנה  דבר חליפי ובקני סודר  בקני :
הדמי אי  דמי בתורת  שהוא .  מקו בכל הקונה לרשות 
הלוקח  אלא  ,המטלטלי במשיכת המוכר לרשות מיד נכנסי

בו . לחזור אפשר ואי לית מתחייב

גמורים א. חליפין  זה אין  אבל  מושאל , כשם  חליפין  קנין  גם  לפעמים  נקרא זה קנין 
לקנות. שבא  החפץ כשווי שוויו שיהא מקפידים  ואין  בו  להקנות כדי אלא ניתן  לא שהסודר 

בחליפין.ב. נקנים  פירות  לכו"ע  אבל בפירת , חליפין קנין  לעשות ניתן  אי  הפוסקים נחלקו
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מציעא הזהב בבא ד מט פרק 

והכּ סף הכּ סף, את קוֹ נה הזּ הב
הנּ חׁש ת הזּ הב. את קוֹ נה אינוֹ 
קוֹ נה  אינוֹ  והכּ סף הכּ סף, את קוֹ נה
קוֹ נוֹ ת  הרעוֹ ת  מעוֹ ת  הנּ חׁש ת . את
קוֹ נוֹ ת אינן והיּ פוֹ ת היּ פוֹ ת, את
את קוֹ נה אסימוֹ ן הרעוֹ ת. את
את קוֹ נה אינוֹ   ּוהּמ טב , ּהּמ טב
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הכּ סף.א את קוֹ נה דּ בר הזּ הב כּ ל ָ◌ָ◌ָ◌
לנּ תן  וחריף  ּמט ב להיוֹ ת ח ׁש וּ ב  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש הוּ א
קוֹ נה  ואינוֹ  ל וֹ , י ׁש  מע וֹ ת דּ ין ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְבּ הוֹ צאה,
ואינוֹ   ּמטב ח ׁש וּ ב  ׁש אינוֹ  ׁש כּ נגדּ וֹ  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶאת

טבע וֹ חר  ׁש אין וּ מי כמ וֹ תוֹ . בּ הוֹ צאה יף ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌
וּ מׁש יכתוֹ  לוֹ , י ׁש  ּפ ר וֹ ת דּ ין וחריף, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָחׁש וּ ב 
האחד   מ ׁש מכּ י  לפיכ דּ בר . קיּ וּ ם ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִהוּ א
בּ כל  כסף דּ ינרי  הני קנה זהב , ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִדּ ינרי
יכ וֹ ל  מהם אחד  ואין ׁש הם, ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָמקוֹ ם
לג בּ י ּפ ר וֹ ת הווּ  זהב  דּ דינרי בּ וֹ . ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַלחזר 

כסף: הזּ הב.דּ ינרי את קוֹ נה אינ וֹ  והכּ סף ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌
בּ הוֹ צאה, חריפים ׁש הם כּ סף ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְדּ דינרי 
זהב . דּ ינרי  לג בּ י  להם י ׁש  מע וֹ ת ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִדּ ין
קנה  לא כּ סף, דּ ינר  האחד  מׁש ◌ָ◌ָֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְואם
דּ מע וֹ ת  , ׁש יּ מ ׁש ד זהב  דּ ינר  ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָהאחר 
ׁש נּ חׁש ת  נּמ י ט מא והינוּ  קוֹ נוֹ ת. ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵאינן
נחׁש ת  ׁש ל דּ פר וּ טוֹ ת הכּ סף, את ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶקוֹ נה
ּפ ירי הווּ  , ּכ כּ ל חׁש וּ ב  טב ן ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש אין
קוֹ נה  אינוֹ  והכּ סף כסף, דינרי  ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְלגבּ י

הנּ ח ׁש ת: הרעוֹ ת.את ׁש נּ פסל וּ :מעוֹ ת ֶ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌

בכלג . ממש  הכסף שנקנה הכוונה  אין  בחליפין נקנה מטבע ואין מטבע הוא  שהכסף  כיון
הרע "ב  ומש "כ  שאמר . כמו דמים  לו ליתן ונתחייב  המקח שחל אלא  שהוא, הזהב)מקום (בד"ה 

הכוונה שאין  בגמרא  ומפרשינן  נקט, הברייתא לשון שהם , מקום  בכל כסף  דינרי  השני קנה
ממש . אותם  אלאד.שקנה לגמרי  נפסלו שלא  כתבו  תוספות  רש "י . לשון וכן הרע"ב לשון 

שנפסלו. סתם שכתב  אע "פ  רש "י דעת  לפרש  יש  שכן כתב  ובנמוק"י קצת. יוצאות 

 י י ח ר ו ק מ

פמ



מציעא הזהב בבא ד פרק  נ

, ּהּמ טב את  קוֹ נים מּט לטלין אסימוֹ ן.
זה  הּמ ּט לטלין. את קוֹ נה אינוֹ   ּוהּמ טב
זה: את זה קוֹ נין הּמ ּט לטלין כּ ל הכּ לל,

לוֹ  נתן ולא פרוֹ ת הימנּ וּ   מׁש כּ יצד.
מעוֹ ת  לוֹ  נתן בּ וֹ . לחזר יכוֹ ל אינוֹ  מעוֹ ת,
בּ וֹ . לחזר יכוֹ ל פרוֹ ת, הימנּ וּ   מׁש ולא

ב
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

היּ וֹ צא אסימ וֹ ן .  ּהּמ טב בּ מדּ ת ׁש נּ שׂ ה ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌
צוּ רה: ליו טבּ ע וּ  לא ׁש דין כּ ל אלּ א ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

זה. את זה קוֹ נין  החליף הּמ ּט לטלין  אם ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
קנה  האחד   ׁש ּמ ׁש כּ יון בּ אלּ וּ , ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵאלּ וּ 

מלא  כּ יס אפלּ וּ  לאתוֹ יי כּ ל , והאי ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲחבר וֹ .
מע וֹ ת: מלא בּ כיס מעוֹ ת במע וֹ ת ל וֹ  נתן  ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌

בּ וֹ . לחזר  יכוֹ ל  ּפ רוֹ ת הימנּ וּ   מ ׁש זה ולא  ֶ◌
ּת וֹ רה  דּ דבר  היא. חכמים ותּק נת ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָוזה.

תוספותה. הנחשת )לפי סוד"ה  מד. כמעות(דף  נחשבות  הם  וגם  ואסימון הרעות  למעות גם  הכוונה 
מטלטלים . אין לגבי  נפסלו  אם לרע "ב גם  כי כן, פירשנו  בפנים מ"מ הראשונים לכל  מוסכם  זה שאין (ואף

מטלטלים ) לגבי כמעות  נחשבות  שהם  לומר  יש  שפיר  ממש נפסלו  הכלל,ו..הכוונה  זה  גרסי לא  ורא "ש  רי"ף
ליה  גרסינן  שלא  נראה  וכן ורע"ב, מרש "י משמע לאתויי ז..(תוי "ט )וכן  כל דהאי הרע"ב מש "כ

כפירי  דינם  ולכן  פסולות מעות שהם ואניגרא באנייקי  היינו מעות, מלא בכיס  מעות  מלא  כיס 
הפרק בהקדמת  כמבואר בחליפין קונות  ואינן נקנות  אינן נפסלו שלא  מעות  הגמרא אבל ע"פ (רע "א ,

מו:) ענין ח..דף זה אי על ופירושו צד, זה  כאי מלות  משלש מורכבת  כיצד רישמלת פיה "מ  (רמב"ם 

דברכות ) טעםפ"ו  לפרש בא  כאן נאמרים  הדברים אופן באיזה לפרש בא  כיצד  כלל שבדרך אע"פ .
בפנים  שביארנו וכמו בתוי "ט )הדין הובא  נמוק"י יוחנן ט..(עפ"י  רבי מז :)לדעת  מעות (דף התורה  מן 
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מציעא הזהב בבא ד נאפרק 

דוֹ ר  מאנׁש י ׁש ּפ רע מי אמרוּ , אבל
תיד  הוּ א הּפ לּ גה, וּ מדּ וֹ ר הּמ בּ וּ ל
רבּ י  בּ דבּ וּ רוֹ . עוֹ מד ׁש אינוֹ  מּמ י להּפ רע
ידוֹ  בּ ידוֹ , ׁש הכּ סף כּ ל אוֹ מר, ׁש מעוֹ ן

הליוֹ נה: ל
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הקדּ ׁש  גּ בּ י כּ דאׁש כּ חן קוֹ נוֹ ת, ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָמע וֹ ת
ּט ם  וּ מה לוֹ , וקם הכּ סף ונתן ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִדּ כתיב 
גּ זרה  מע וֹ ת, ולא קוֹ נה מׁש יכה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָאמר וּ 
זמן  מוֹ כר  בּ בית מ ּק חוֹ  לוֹ קח ינּ יח ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶׁש ּמ א
ולא  הּמ וֹ כר  בּ ׁש כוּ נת דּ לקה ותּפ ל ֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌◌ְמר בּ ה,
המידוּ ם  לפיכ וּ להצּ יל , לטרח ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָיח וּ ׁש 
דּ אם  דּ כיון ירצה, אם בּ וֹ  לחזר  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִבּ ר ׁש וּ תוֹ 
מן  בּ וֹ  ויחזר  יתיּק ר  בּ ר ׁש וּ תוֹ  ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִיתי ּק ר וּ 
ח ׁש יב כּ דידיּה  ׁש לּ וֹ , הכר  ויהא ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ כר 

וּ מצּ יל : וטרח ׁש ּפ רע להוּ  מי  אמרוּ  אבל ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

אוֹ ררין אףוכוּ '. בּ וֹ , לחזר  ׁש יּ כוֹ ל  ּפ י  ל ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ִ◌
ׁש ּפ רע  מי ליו ואוֹ מרים דּ ין בּ בית ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְאוֹ תוֹ 
וּ מאנׁש י הּפ לּ גה וּ מ דּ וֹ ר  הּמ בּ וּ ל ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִמדּ וֹ ר 
ׁש טפוּ  הּמ צר יּ ים וּ מן ומ וֹ רה ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְסד וֹ ם
ע וֹ מד  ׁש אינוֹ  מ ּמ י  לּפ רע  תיד הוּ א ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַבּ יּ ם,
מע וֹ תיו: את ל וֹ  מחזיר   ּכ ואחר  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ ד בּ וּ ר וֹ .
על  ידוֹ  בּ יד וֹ  ׁש הכּ סף כּ ל  א וֹ מר  ׁש מעוֹ ן  ר בּ י 

דּ תנּ א העלי וֹ נה. אּמ לּ תי ּה  ׁש מע וֹ ן ר בּ י ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌
 מ ׁש ולא מע וֹ ת ל וֹ  נתן דּ אמר  קאי ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַקּמ א
בּ ין  מ וֹ כר  בּ ין בּ וֹ  לחזר  יכוֹ ל  ּפ ר וֹ ת ◌ֵ◌ֵ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ 

כמבואר בעלייה חיטיך  נשרפו המוכר לו יאמר  שמא גזירה יקנו שלא  שתיקנו הוא ורבנן קונות
נתן )ברע"ב שאחר.(ד"ה  כתב בתוי "ט כו '. יתייקרו  שמא משום  הוא שמהני שטעם  הרע "ב כתב  (בסוה"ד

חסדא רב מט:)שהשמיענו הלוקח(דף שגם  כיון כי  יתייקרו, שמא  לטעם  צריכים  אין בו  לחזור יכול הלוקח שגם

בו ) ויחזור הדליקה הלוקח  יראה שמא  יחשוש כי  להציל המוכר יטרח בודאי בו לחזור שהפירותי..יכול כגון
קונה משיכה  שרק אמרו ומ "ט  קונות מעות  הדין  מן כי למוכר. המושכרת הלוקח  בעליית הם 
להלוקח שייך  שהעלייה כיון כי חששא הך  ליכא הכא בעלייה , חיטיך נשרפו לו יאמרו שמא
פירושו  על תמה  בתוי "ט שמעון. כרבי הלכה ואין ומסיק  הרע "ב, כתב כן ולהציל . לטרוח יכול
שלא סובר שמעון רבי ולדעתו  אחרת  המשנה  מפרש הוא כן ועל  קושיות, כמה  עליו והקשה
קונות מעות הדין שמן כיון כי המשנה. משמעות וכפשטות בו, לחזור יוכל שהלוקח כלל  תיקנו
וכבר בו לחזור  יכול שהמוכר נאמר אם  די בעלייה חיטיך  נשרפו יאמר שלא  הוא החשש וכל 

ברע"ב כמבואר שלו השכר ויהא בו ויחזור יתייקרו שמא להצילם  מעות )ישתדל לו נתן  .(סוד "ה
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מציעא הזהב בבא ד פרק  נ

, ּהּמ טב את  קוֹ נים מּט לטלין אסימוֹ ן.
זה  הּמ ּט לטלין. את קוֹ נה אינוֹ   ּוהּמ טב
זה: את זה קוֹ נין הּמ ּט לטלין כּ ל הכּ לל,

לוֹ  נתן ולא פרוֹ ת הימנּ וּ   מׁש כּ יצד.
מעוֹ ת  לוֹ  נתן בּ וֹ . לחזר יכוֹ ל אינוֹ  מעוֹ ת,
בּ וֹ . לחזר יכוֹ ל פרוֹ ת, הימנּ וּ   מׁש ולא

ב

   
    

   
     

      
       ה  ו   

            
       ז

      
      ח 

    
      

     
             

               ט

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

היּ וֹ צא אסימ וֹ ן .  ּהּמ טב בּ מדּ ת ׁש נּ שׂ ה ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌
צוּ רה: ליו טבּ ע וּ  לא ׁש דין כּ ל אלּ א ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

זה. את זה קוֹ נין  החליף הּמ ּט לטלין  אם ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
קנה  האחד   ׁש ּמ ׁש כּ יון בּ אלּ וּ , ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵאלּ וּ 

מלא  כּ יס אפלּ וּ  לאתוֹ יי כּ ל , והאי ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲחבר וֹ .
מע וֹ ת: מלא בּ כיס מעוֹ ת במע וֹ ת ל וֹ  נתן  ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌

בּ וֹ . לחזר  יכוֹ ל  ּפ רוֹ ת הימנּ וּ   מ ׁש זה ולא  ֶ◌
ּת וֹ רה  דּ דבר  היא. חכמים ותּק נת ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָוזה.

תוספותה. הנחשת )לפי סוד"ה  מד. כמעות(דף  נחשבות  הם  וגם  ואסימון הרעות  למעות גם  הכוונה 
מטלטלים . אין לגבי  נפסלו  אם לרע "ב גם  כי כן, פירשנו  בפנים מ"מ הראשונים לכל  מוסכם  זה שאין (ואף

מטלטלים ) לגבי כמעות  נחשבות  שהם  לומר  יש  שפיר  ממש נפסלו  הכלל,ו..הכוונה  זה  גרסי לא  ורא "ש  רי"ף
ליה  גרסינן  שלא  נראה  וכן ורע"ב, מרש "י משמע לאתויי ז..(תוי "ט )וכן  כל דהאי הרע"ב מש "כ

כפירי  דינם  ולכן  פסולות מעות שהם ואניגרא באנייקי  היינו מעות, מלא בכיס  מעות  מלא  כיס 
הפרק בהקדמת  כמבואר בחליפין קונות  ואינן נקנות  אינן נפסלו שלא  מעות  הגמרא אבל ע"פ (רע "א ,

מו:) ענין ח..דף זה אי על ופירושו צד, זה  כאי מלות  משלש מורכבת  כיצד רישמלת פיה "מ  (רמב"ם 

דברכות ) טעםפ"ו  לפרש בא  כאן נאמרים  הדברים אופן באיזה לפרש בא  כיצד  כלל שבדרך אע"פ .
בפנים  שביארנו וכמו בתוי "ט )הדין הובא  נמוק"י יוחנן ט..(עפ"י  רבי מז :)לדעת  מעות (דף התורה  מן 

 י י ח ר ו ק מ

מציעא הזהב בבא ד נאפרק 

דוֹ ר  מאנׁש י ׁש ּפ רע מי אמרוּ , אבל
תיד  הוּ א הּפ לּ גה, וּ מדּ וֹ ר הּמ בּ וּ ל
רבּ י  בּ דבּ וּ רוֹ . עוֹ מד ׁש אינוֹ  מּמ י להּפ רע
ידוֹ  בּ ידוֹ , ׁש הכּ סף כּ ל אוֹ מר, ׁש מעוֹ ן

הליוֹ נה: ל

       
      

     
    
    
    

      
              י

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הקדּ ׁש  גּ בּ י כּ דאׁש כּ חן קוֹ נוֹ ת, ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָמע וֹ ת
ּט ם  וּ מה לוֹ , וקם הכּ סף ונתן ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִדּ כתיב 
גּ זרה  מע וֹ ת, ולא קוֹ נה מׁש יכה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָאמר וּ 
זמן  מוֹ כר  בּ בית מ ּק חוֹ  לוֹ קח ינּ יח ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶׁש ּמ א
ולא  הּמ וֹ כר  בּ ׁש כוּ נת דּ לקה ותּפ ל ֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌◌ְמר בּ ה,
המידוּ ם  לפיכ וּ להצּ יל , לטרח ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָיח וּ ׁש 
דּ אם  דּ כיון ירצה, אם בּ וֹ  לחזר  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִבּ ר ׁש וּ תוֹ 
מן  בּ וֹ  ויחזר  יתיּק ר  בּ ר ׁש וּ תוֹ  ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִיתי ּק ר וּ 
ח ׁש יב כּ דידיּה  ׁש לּ וֹ , הכר  ויהא ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ כר 

וּ מצּ יל : וטרח ׁש ּפ רע להוּ  מי  אמרוּ  אבל ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

אוֹ ררין אףוכוּ '. בּ וֹ , לחזר  ׁש יּ כוֹ ל  ּפ י  ל ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ִ◌
ׁש ּפ רע  מי ליו ואוֹ מרים דּ ין בּ בית ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְאוֹ תוֹ 
וּ מאנׁש י הּפ לּ גה וּ מ דּ וֹ ר  הּמ בּ וּ ל ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִמדּ וֹ ר 
ׁש טפוּ  הּמ צר יּ ים וּ מן ומ וֹ רה ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְסד וֹ ם
ע וֹ מד  ׁש אינוֹ  מ ּמ י  לּפ רע  תיד הוּ א ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַבּ יּ ם,
מע וֹ תיו: את ל וֹ  מחזיר   ּכ ואחר  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ ד בּ וּ ר וֹ .
על  ידוֹ  בּ יד וֹ  ׁש הכּ סף כּ ל  א וֹ מר  ׁש מעוֹ ן  ר בּ י 

דּ תנּ א העלי וֹ נה. אּמ לּ תי ּה  ׁש מע וֹ ן ר בּ י ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌
 מ ׁש ולא מע וֹ ת ל וֹ  נתן דּ אמר  קאי ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַקּמ א
בּ ין  מ וֹ כר  בּ ין בּ וֹ  לחזר  יכוֹ ל  ּפ ר וֹ ת ◌ֵ◌ֵ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ 

כמבואר בעלייה חיטיך  נשרפו המוכר לו יאמר  שמא גזירה יקנו שלא  שתיקנו הוא ורבנן קונות
נתן )ברע"ב שאחר.(ד"ה  כתב בתוי "ט כו '. יתייקרו  שמא משום  הוא שמהני שטעם  הרע "ב כתב  (בסוה"ד

חסדא רב מט:)שהשמיענו הלוקח(דף שגם  כיון כי  יתייקרו, שמא  לטעם  צריכים  אין בו  לחזור יכול הלוקח שגם

בו ) ויחזור הדליקה הלוקח  יראה שמא  יחשוש כי  להציל המוכר יטרח בודאי בו לחזור שהפירותי..יכול כגון
קונה משיכה  שרק אמרו ומ "ט  קונות מעות  הדין  מן כי למוכר. המושכרת הלוקח  בעליית הם 
להלוקח שייך  שהעלייה כיון כי חששא הך  ליכא הכא בעלייה , חיטיך נשרפו לו יאמרו שמא
פירושו  על תמה  בתוי "ט שמעון. כרבי הלכה ואין ומסיק  הרע "ב, כתב כן ולהציל . לטרוח יכול
שלא סובר שמעון רבי ולדעתו  אחרת  המשנה  מפרש הוא כן ועל  קושיות, כמה  עליו והקשה
קונות מעות הדין שמן כיון כי המשנה. משמעות וכפשטות בו, לחזור יוכל שהלוקח כלל  תיקנו
וכבר בו לחזור  יכול שהמוכר נאמר אם  די בעלייה חיטיך  נשרפו יאמר שלא  הוא החשש וכל 

ברע"ב כמבואר שלו השכר ויהא בו ויחזור יתייקרו שמא להצילם  מעות )ישתדל לו נתן  .(סוד "ה
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מציעא הזהב בבא ד פרק  נב

ג משנה
אונאה 

יד )כתיב כה עמית (וקרא מ ד קנה א  לעמית ממ ר ר תמ וכי 
בעניני  להטעות  תורה  שאיסור  מכא אחיו: את  אי נ אל 
משויו ביותר שילקחנו הלוקח יטעה המוכר לא וממכר, מקח

משויו בפחות  שימכרנו המוכר יטעה  הלוקח  .יאולא

באונאה  דיני שלשה

חייבמחילה: המאנה ואי קיי המקח מועט דבר  נתאנו א
תביעה: שו המאנה  על  שנתאנה למי ואי האונאה, להחזיר

אונאה: ומחזיר  הואקנה  הדי ,מסוי בשיעור היא כשהאונאה 
חייב המאנה אבל  בו, לחזור יכול מה אחד ואי  קיי שהמקח 

להמאונה . האונאה להחזיר

מקח: המקח ביטול כל , המסוי משיעור יותר היא  כשהאונאה 
בה לחזור יכולי שנתאנה מי  ובי המאנה  ובי .(מאירי)בטל

סת הנקראת  והיא אונאה ומחזיר קנה  בדי עוסקת משנתנו
ממנה שלמעלה  וכל מחילה היא  הרי ממנה שלמטה וכל אונאה,

מקח. בביטול דינה

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

דּ זמנין  למימר  ׁש מע וֹ ן ר בּ י ואתא ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵל וֹ קח ,
ׁש ּק בּ ל  הּמ וֹ כר  דּ הינוּ  בּ ידוֹ  ׁש הכּ סף ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְדּ מי
וּ בידוֹ  הליוֹ נה, ל ידוֹ  הכּ סף ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶאת
הלּ וֹ קח ואין ירצה אם הּמ כר  את ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְלקיּ ם
ׁש ל  ליּ תוֹ  ׁש היתה כּ ג וֹ ן בּ וֹ , לחזר  ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָיכוֹ ל 
אם  דּ הׁש ּת א הּמ וֹ כר , אצל שׂ כוּ רה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵל וֹ קח 
אין  קיּ ם הּמ כר  ׁש יּ היה ר וֹ צה ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַהּמ וֹ כר 
ׁש א  ּפ י ל אף בּ וֹ  לחזר  יכוֹ ל  ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַהלּ וֹ קח 

מׁש יכה  ר בּ נן אמוּ ר  מאי  דּ טמא , ָמׁש◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
לוֹ  יאמר  ׁש ּמ א גּ זרה מע וֹ ת, ולא ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָקוֹ נה
הכא  בּ ל יּ ה,  ח ּט י נשׂ רפוּ  ל לּ וֹ קח ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵמוֹ כר 
דלקה  נפלה אי היא, דל וֹ קח  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַדּ ליּ ה
כּ ר בּ י הלכה ואין ל ּה . ומיתי טרח ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִאיהוּ 
ׁש ל  ׁש ל יּ תוֹ  ּפ י ל אף אלּ א ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִׁש מע וֹ ן.
ׁש א  זמן כּ ל  הּמ וֹ כר , אצל  שׂ כוּ רה ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵל וֹ קח 
מ וֹ כר : בּ ין ל וֹ קח  בּ ין בּ וֹ  לחזר  יכ וֹ ל  ָמׁש◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵֹ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌

איסור יא. אין  או  להחזיר  חיוב שאין  אלא  איסור  יש  משתות  פחות  אי הראשונים נחלקו 
לחינוך שלז)כלל . מצוה אבל(סוף הישוב , תיקון מפני משתות  בפחות  להשתכר  חכמים  התירו 

טו )רמב"ן כה  שאין (ויקרא לענין אלא  מעטוהו ולא  האיסור  בכלל הוא משתות  פחות  שגם כתב
והרא "ש  להחזירו. כ )צריך בשו "ע (סימן כתוב  וכן  בדבר  ס"ו )נסתפק  רכז בדבר .(סי' ספק שיש 
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משׂ רים כסף ארבּ ה האוֹ נאה,
ד לּמ קּ ח. ׁש ת וּ ת  לּס לע, כסף וארבּ ה
לת גּ ר ׁש יּ ראה כּ די ד להחזיר. מּת ר מתי
בּ לוֹ ד, טרפוֹ ן רבּ י הוֹ רה לקרוֹ בוֹ . אוֹ 
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        יד   

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

כסף.ג  ארבּ עה מע וֹ ת הא וֹ נאה אר בּ ה ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
והּס לע  בּ דינר , מע וֹ ת ׁש ׁש  ׁש הם ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶכּ סף

דּ ינרין: כּ סף אר בּ ע  ואר בּ ע מ עשׂ רים  ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌
הּס לע ל ּס לע. בּ דמי  הּמ ּק ח היה אם ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌

דּ הׁש ּת א  מע וֹ ת, ואר בּ ע  שׂ רים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש הוּ א
להׁש יב חיּ ב  ל ּמ ּק ח, ׁש תוּ ת אוֹ נאה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהויא

אר בּ ה אוֹ נאתוֹ  כּ ל  מתי כסף:לוֹ  עד  ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
להחזיר. דּ נקט מ ּת ר והא ׁש נּ תאנּ ה. מי ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌

אפלּ וּ  דּ ליכּ א לאׁש מ וֹ ינן מ ּת ר , ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְל ׁש וֹ ן

ׁש יּ ּת ן  אוֹ  הּמ ּק ח  להחזיר  ׁש ּפ רע  ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִמי 
אוֹ נאתוֹ : ׁש יּ ראה.לוֹ  כּ די  הּמ ּק חעד ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌

ׁש הה  ואם מ ּק ר וֹ ביו. לאחד אוֹ  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְלתגּ ר 
לע וֹ לם  והּמ וֹ כר  אוֹ נאתוֹ . ל  מחל ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵיוֹ תר ,
ׁש יּ וּ כל  בּ יד וֹ  הּמ ּק ח אין ׁש הרי  ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵחוֹ זר ,
נתאנּ ה. אם לקר וֹ ב וֹ  אוֹ  לתגּ ר  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְלהראוֹ ת
כּ יּ וֹ צא  דּ בר  לידוֹ  ׁש בּ א נוֹ דע  ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְואם
תבע , ולא וׁש תק ׁש ּט ה וידע  ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ ממ כּ ר וֹ 
מחל : ׁש הרי  , ּולתב לחזר  יכוֹ ל  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵאינוֹ 

מכר יב. שנינו. נמי מעות שתות  ולשמואל  שנינו מקח  שתות לרב ושמואל, רב נחלקו  בסוגיין
שוה או בו ' ז' שוה  מכר  אבל  מקח . שתות דהיינו  אונאה הוי  לכו"ע  בה' ו' שוה או  בז' ו ' שוה
היא האונאה כי מחילה הוי  בו' ז ' שוה ולרב מעות, שתות  שהיינו אונאה  הוי לשמואל בו ' ה'
והלכתא מקח . משתות יותר  היא האונאה כי מקח  ביטול  הוי בו ' ה ' ושוה  מקח, משתות פחות 
אינו  זה  ודין  לתגר  שיראה כדי  עד בסיפא  מדקתני לוקח  שנתאנה איירי  משנתנו  כשמואל .
כ' שוה מקח  מכר  אם  בין  משנתנו  לפרש יש  ולשמואל ברע"ב . כמבואר  לוקח בנתאנה  אלא
רע "ב בכ"ח. שמכרו  כ "ד בשוה  אלא לאוקים אפשר  אי  לרב  אבל בכ"ח, כ "ד שוה  או בכ "ד
משמע למקח שתות הלשון  שפשטות משום  רק והיינו וכרב, כ"ד  שוה  היה  שהמקח פירש 

שנינו  מעות שתות  שאף כשמואל  שהלכתא מודה אבל כוותיה, רע "א)יותר  עיין יג ..(תוי"ט ,
יכול. מתי  עד  היל"ל לכאורה כי מותר , לשון לפרש שכתב  מה  ששיעור יד.רע"ב  רע "ב עיין

נתאנה. אם ולברר  ולקרוב לתגר  להראות  יכול בידו שהמקח שכיון הלוקח בנתאנה רק  הוא זה 
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ג משנה
אונאה 

יד )כתיב כה עמית (וקרא מ ד קנה א  לעמית ממ ר ר תמ וכי 
בעניני  להטעות  תורה  שאיסור  מכא אחיו: את  אי נ אל 
משויו ביותר שילקחנו הלוקח יטעה המוכר לא וממכר, מקח

משויו בפחות  שימכרנו המוכר יטעה  הלוקח  .יאולא

באונאה  דיני שלשה

חייבמחילה: המאנה ואי קיי המקח מועט דבר  נתאנו א
תביעה: שו המאנה  על  שנתאנה למי ואי האונאה, להחזיר

אונאה: ומחזיר  הואקנה  הדי ,מסוי בשיעור היא כשהאונאה 
חייב המאנה אבל  בו, לחזור יכול מה אחד ואי  קיי שהמקח 

להמאונה . האונאה להחזיר

מקח: המקח ביטול כל , המסוי משיעור יותר היא  כשהאונאה 
בה לחזור יכולי שנתאנה מי  ובי המאנה  ובי .(מאירי)בטל

סת הנקראת  והיא אונאה ומחזיר קנה  בדי עוסקת משנתנו
ממנה שלמעלה  וכל מחילה היא  הרי ממנה שלמטה וכל אונאה,

מקח. בביטול דינה

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

דּ זמנין  למימר  ׁש מע וֹ ן ר בּ י ואתא ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵל וֹ קח ,
ׁש ּק בּ ל  הּמ וֹ כר  דּ הינוּ  בּ ידוֹ  ׁש הכּ סף ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְדּ מי
וּ בידוֹ  הליוֹ נה, ל ידוֹ  הכּ סף ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶאת
הלּ וֹ קח ואין ירצה אם הּמ כר  את ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְלקיּ ם
ׁש ל  ליּ תוֹ  ׁש היתה כּ ג וֹ ן בּ וֹ , לחזר  ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָיכוֹ ל 
אם  דּ הׁש ּת א הּמ וֹ כר , אצל שׂ כוּ רה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵל וֹ קח 
אין  קיּ ם הּמ כר  ׁש יּ היה ר וֹ צה ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַהּמ וֹ כר 
ׁש א  ּפ י ל אף בּ וֹ  לחזר  יכוֹ ל  ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַהלּ וֹ קח 

מׁש יכה  ר בּ נן אמוּ ר  מאי  דּ טמא , ָמׁש◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
לוֹ  יאמר  ׁש ּמ א גּ זרה מע וֹ ת, ולא ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָקוֹ נה
הכא  בּ ל יּ ה,  ח ּט י נשׂ רפוּ  ל לּ וֹ קח ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵמוֹ כר 
דלקה  נפלה אי היא, דל וֹ קח  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַדּ ליּ ה
כּ ר בּ י הלכה ואין ל ּה . ומיתי טרח ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִאיהוּ 
ׁש ל  ׁש ל יּ תוֹ  ּפ י ל אף אלּ א ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִׁש מע וֹ ן.
ׁש א  זמן כּ ל  הּמ וֹ כר , אצל  שׂ כוּ רה ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵל וֹ קח 
מ וֹ כר : בּ ין ל וֹ קח  בּ ין בּ וֹ  לחזר  יכ וֹ ל  ָמׁש◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵֹ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌

איסור יא. אין  או  להחזיר  חיוב שאין  אלא  איסור  יש  משתות  פחות  אי הראשונים נחלקו 
לחינוך שלז)כלל . מצוה אבל(סוף הישוב , תיקון מפני משתות  בפחות  להשתכר  חכמים  התירו 

טו )רמב"ן כה  שאין (ויקרא לענין אלא  מעטוהו ולא  האיסור  בכלל הוא משתות  פחות  שגם כתב
והרא "ש  להחזירו. כ )צריך בשו "ע (סימן כתוב  וכן  בדבר  ס"ו )נסתפק  רכז בדבר .(סי' ספק שיש 

 י י ח ר ו ק מ

מציעא הזהב בבא ד נג פרק 

משׂ רים כסף ארבּ ה האוֹ נאה,
ד לּמ קּ ח. ׁש ת וּ ת  לּס לע, כסף וארבּ ה
לת גּ ר ׁש יּ ראה כּ די ד להחזיר. מּת ר מתי
בּ לוֹ ד, טרפוֹ ן רבּ י הוֹ רה לקרוֹ בוֹ . אוֹ 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

כסף.ג  ארבּ עה מע וֹ ת הא וֹ נאה אר בּ ה ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
והּס לע  בּ דינר , מע וֹ ת ׁש ׁש  ׁש הם ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶכּ סף

דּ ינרין: כּ סף אר בּ ע  ואר בּ ע מ עשׂ רים  ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌
הּס לע ל ּס לע. בּ דמי  הּמ ּק ח היה אם ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌

דּ הׁש ּת א  מע וֹ ת, ואר בּ ע  שׂ רים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש הוּ א
להׁש יב חיּ ב  ל ּמ ּק ח, ׁש תוּ ת אוֹ נאה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהויא

אר בּ ה אוֹ נאתוֹ  כּ ל  מתי כסף:לוֹ  עד  ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
להחזיר. דּ נקט מ ּת ר והא ׁש נּ תאנּ ה. מי ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌

אפלּ וּ  דּ ליכּ א לאׁש מ וֹ ינן מ ּת ר , ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְל ׁש וֹ ן

ׁש יּ ּת ן  אוֹ  הּמ ּק ח  להחזיר  ׁש ּפ רע  ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִמי 
אוֹ נאתוֹ : ׁש יּ ראה.לוֹ  כּ די  הּמ ּק חעד ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌

ׁש הה  ואם מ ּק ר וֹ ביו. לאחד אוֹ  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְלתגּ ר 
לע וֹ לם  והּמ וֹ כר  אוֹ נאתוֹ . ל  מחל ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵיוֹ תר ,
ׁש יּ וּ כל  בּ יד וֹ  הּמ ּק ח אין ׁש הרי  ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵחוֹ זר ,
נתאנּ ה. אם לקר וֹ ב וֹ  אוֹ  לתגּ ר  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְלהראוֹ ת
כּ יּ וֹ צא  דּ בר  לידוֹ  ׁש בּ א נוֹ דע  ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְואם
תבע , ולא וׁש תק ׁש ּט ה וידע  ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ ממ כּ ר וֹ 
מחל : ׁש הרי  , ּולתב לחזר  יכוֹ ל  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵאינוֹ 

מכר יב. שנינו. נמי מעות שתות  ולשמואל  שנינו מקח  שתות לרב ושמואל, רב נחלקו  בסוגיין
שוה או בו ' ז' שוה  מכר  אבל  מקח . שתות דהיינו  אונאה הוי  לכו"ע  בה' ו' שוה או  בז' ו ' שוה
היא האונאה כי מחילה הוי  בו' ז ' שוה ולרב מעות, שתות  שהיינו אונאה  הוי לשמואל בו ' ה'
והלכתא מקח . משתות יותר  היא האונאה כי מקח  ביטול  הוי בו ' ה ' ושוה  מקח, משתות פחות 
אינו  זה  ודין  לתגר  שיראה כדי  עד בסיפא  מדקתני לוקח  שנתאנה איירי  משנתנו  כשמואל .
כ' שוה מקח  מכר  אם  בין  משנתנו  לפרש יש  ולשמואל ברע"ב . כמבואר  לוקח בנתאנה  אלא
רע "ב בכ"ח. שמכרו  כ "ד בשוה  אלא לאוקים אפשר  אי  לרב  אבל בכ"ח, כ "ד שוה  או בכ "ד
משמע למקח שתות הלשון  שפשטות משום  רק והיינו וכרב, כ"ד  שוה  היה  שהמקח פירש 

שנינו  מעות שתות  שאף כשמואל  שהלכתא מודה אבל כוותיה, רע "א)יותר  עיין יג ..(תוי"ט ,
יכול. מתי  עד  היל"ל לכאורה כי מותר , לשון לפרש שכתב  מה  ששיעור יד.רע"ב  רע "ב עיין

נתאנה. אם ולברר  ולקרוב לתגר  להראות  יכול בידו שהמקח שכיון הלוקח בנתאנה רק  הוא זה 
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מציעא הזהב בבא ד פרק  נד

ׁש ליׁש  לּס לע, כסף ׁש מנה האוֹ נאה
להם, אמר לוֹ ד. ת גּ רי ושׂ מחוּ  לּמ קּ ח,
לוֹ , אמרוּ  להחזיר. מּת ר היּ וֹ ם כּ ל
וחזרוּ  בּ מקוֹ מנוּ , טרפוֹ ן רבּ י לנוּ  ינּ יח

חכמים: לדברי

להן  יׁש  הּמ וֹ כר, ואחד הלּ וֹ קח אחד
 ּכ להדיוֹ ט, ׁש אוֹ נאה כּ ׁש ם אוֹ נאה.
אוֹ מר, יהוּ דה רבּ י לתגּ ר. אוֹ נאה
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לוֹ ד. תגּ רי  טרפוֹ ן:ו שׂ מחוּ  כּ ר בּ י  הלכה ואין בּ יקר . וּ מוֹ כרין בּ סחוֹ רה בּ קיאין ׁש הי וּ  ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

שיראהטו. כדי תוך  תבע אם אונאה ומחזיר קנה שתות לאלתר, מחילה  משתות פחות לחכמים
תוך בו לחזור  רשות ולשניהם מקח, ביטול  משתות יותר בו. לחזור יכול  אין אחד  ואף לתגר,
שמשתות סובר שהוא אלא  דבר אותו  נשאר משתות  פחות  דין טרפון לרבי לתגר. שיראה  כדי
מעיקרא לכן מקח. ביטול  הוא משליש ביותר ורק אונאה, ומחזיר  וקנה כשתות דינו  שליש ועד 
יצטרכו  היותר  ולכל העסק מן לחזור יוכלו לא  האונאה  ירגישו אם  אף שליש שעד  שמחו
הרווח , מן יותר ההפסד היה  היום, כל הוא החזרה  שזמן להם  שאמר כיון האונאה. להחזיר
צריכים אין כך  ואחר  שיראה כדי עד  רק שיהיה ועדיף היום . כל לימלך יש הרבה דשהות
היום . כל  האונאה להחזיר  יצטרכו אבל  קיים ודאי שהמקח ממה האונאה  להחזיר אפילו

 י י ח ר ו ק מ

מציעא הזהב בבא ד נה פרק 

ידוֹ  ליו, ׁש הּט ל מי לת גּ ר. אוֹ נאה אין
לי ּת ן אוֹ מר רצה, הליוֹ נה, ל

אוֹ ניתני: מה לי תן אוֹ  מעוֹ תי,

בּה  יהא ולא חסרה הּס לע תהא כּ ּמ ה ה 
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ה משנה 

איסר . 2  פונדיו .פונדיו 2  מעה  מעה. 6  דינר דינר. 4  סלע 

 איסר.סלענמצא  96 , פונדיו 48 מעה, 24 דינר, 4 מעה ,דינר: 6 :
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

לתגּ ר.ד א וֹ נאה בּ קיאין  ׁש הוּ א מ ּפ ני ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
והאי גּ בּ יּה , אחיל  אח וֹ לי  ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִוּ מּס תמא
זבינא  לי ּה  דּ אתר ּמ י מוּ ם הכי , ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדּ זבּ נא
למהדר  דּ קב י הוּ א והׁש ּת א ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַאחריתי,

יהוּ דה: כּ ר בּ י הלכה ואין מי בּ י ּה . ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
העלי וֹ נה. על יד וֹ  עליו  מיׁש הּט ל ִ◌

מעוֹ תי .ׁש נּ תאנּ ה: לי  נתאנּ ה ּת ן  אם ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌

הנּ שׂ יא  יהוּ דה ר בּ י וּ מתניתין ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵל וֹ קח .
אם  אלּ א כּ ותיּה , הלכתא ולית ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִהיא.
אוֹ נאה. וּ מחזיר  קנה ׁש תוּ ת, ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהאוֹ נאה

מּק ח : בּ טל  מ תוּ ת, תהא הי וֹ תר  כּ ּמ ה ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
חסרה. הוּ א סלע ותמיד היּ וֹ צא  ּמט ב ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌

הוֹ ציאּה  ואם תחסר  כּ ּמ ה וחסר , ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵׁש וֹ חק
אוֹ נאה: תהא א ּס רין .לא  לסלע :אר בּ ע ְֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌

עיי "ש .טז. ברע "ב, הרע "ביז.כמבואר  כתב  כן הלכה . ואינה הנשיא יהודה  כרבי משנתנו 
ואין  האונאה ומחזיר  קנה  שתות  שסובר  בברייתא  נתן  כרבי  שהלכה רש "י שיטת  וכן 
בהם . לחזור  יכולים ושניהם  המקח  בטל משתות וביותר  המקח, לבטל  שנתאנה מי ביד
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מציעא הזהב בבא ד פרק  נד

ׁש ליׁש  לּס לע, כסף ׁש מנה האוֹ נאה
להם, אמר לוֹ ד. ת גּ רי ושׂ מחוּ  לּמ קּ ח,
לוֹ , אמרוּ  להחזיר. מּת ר היּ וֹ ם כּ ל
וחזרוּ  בּ מקוֹ מנוּ , טרפוֹ ן רבּ י לנוּ  ינּ יח

חכמים: לדברי

להן  יׁש  הּמ וֹ כר, ואחד הלּ וֹ קח אחד
 ּכ להדיוֹ ט, ׁש אוֹ נאה כּ ׁש ם אוֹ נאה.
אוֹ מר, יהוּ דה רבּ י לתגּ ר. אוֹ נאה
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לוֹ ד. תגּ רי  טרפוֹ ן:ו שׂ מחוּ  כּ ר בּ י  הלכה ואין בּ יקר . וּ מוֹ כרין בּ סחוֹ רה בּ קיאין ׁש הי וּ  ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

שיראהטו. כדי תוך  תבע אם אונאה ומחזיר קנה שתות לאלתר, מחילה  משתות פחות לחכמים
תוך בו לחזור  רשות ולשניהם מקח, ביטול  משתות יותר בו. לחזור יכול  אין אחד  ואף לתגר,
שמשתות סובר שהוא אלא  דבר אותו  נשאר משתות  פחות  דין טרפון לרבי לתגר. שיראה  כדי
מעיקרא לכן מקח. ביטול  הוא משליש ביותר ורק אונאה, ומחזיר  וקנה כשתות דינו  שליש ועד 
יצטרכו  היותר  ולכל העסק מן לחזור יוכלו לא  האונאה  ירגישו אם  אף שליש שעד  שמחו
הרווח , מן יותר ההפסד היה  היום, כל הוא החזרה  שזמן להם  שאמר כיון האונאה. להחזיר
צריכים אין כך  ואחר  שיראה כדי עד  רק שיהיה ועדיף היום . כל לימלך יש הרבה דשהות
היום . כל  האונאה להחזיר  יצטרכו אבל  קיים ודאי שהמקח ממה האונאה  להחזיר אפילו
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מציעא הזהב בבא ד נה פרק 

ידוֹ  ליו, ׁש הּט ל מי לת גּ ר. אוֹ נאה אין
לי ּת ן אוֹ מר רצה, הליוֹ נה, ל
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

לתגּ ר.ד א וֹ נאה בּ קיאין  ׁש הוּ א מ ּפ ני ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
והאי גּ בּ יּה , אחיל  אח וֹ לי  ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִוּ מּס תמא
זבינא  לי ּה  דּ אתר ּמ י מוּ ם הכי , ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדּ זבּ נא
למהדר  דּ קב י הוּ א והׁש ּת א ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַאחריתי,

יהוּ דה: כּ ר בּ י הלכה ואין מי בּ י ּה . ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
העלי וֹ נה. על יד וֹ  עליו  מיׁש הּט ל ִ◌

מעוֹ תי .ׁש נּ תאנּ ה: לי  נתאנּ ה ּת ן  אם ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌

הנּ שׂ יא  יהוּ דה ר בּ י וּ מתניתין ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵל וֹ קח .
אם  אלּ א כּ ותיּה , הלכתא ולית ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִהיא.
אוֹ נאה. וּ מחזיר  קנה ׁש תוּ ת, ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהאוֹ נאה

מּק ח : בּ טל  מ תוּ ת, תהא הי וֹ תר  כּ ּמ ה ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
חסרה. הוּ א סלע ותמיד היּ וֹ צא  ּמט ב ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌

הוֹ ציאּה  ואם תחסר  כּ ּמ ה וחסר , ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵׁש וֹ חק
אוֹ נאה: תהא א ּס רין .לא  לסלע :אר בּ ע ְֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌

עיי "ש .טז. ברע "ב, הרע "ביז.כמבואר  כתב  כן הלכה . ואינה הנשיא יהודה  כרבי משנתנו 
ואין  האונאה ומחזיר  קנה  שתות  שסובר  בברייתא  נתן  כרבי  שהלכה רש "י שיטת  וכן 
בהם . לחזור  יכולים ושניהם  המקח  בטל משתות וביותר  המקח, לבטל  שנתאנה מי ביד

 י י ח ר ו ק מ

פל



מציעא הזהב בבא ד פרק  נו 

ארבּ ה  אוֹ מר, מאיר רבּ י א ּס רין,אוֹ נאה. 
אוֹ מר, יהוּ דה רבּ י לדינר. אּס ר
רבּ י  לדינר. ּפ נדּ יוֹ ן פנדּ יוֹ נוֹ ת , ארבּ ה
ׁש ני  פנדּ יוֹ נוֹ ת, ׁש מנה אוֹ מר, ׁש מעוֹ ן

לדינר: פנדּ יוֹ נוֹ ת

ד  בּ כּ רכּ ים, להחזיר, מּת ר מתי ד
ד  וּ בכּ פרים, לׁש לחני, ׁש יּ ראה כּ די
אפלּ וּ  מכּ ירּה , היה אם ׁש בּ תוֹ ת . רבי
הימנּ וּ , מקבּ לּה  חדׁש  שׂ ר ׁש נים לאחר
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

לדינר. שׂ רים א ּס ר מן אחד והוּ א ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
דּ ינר , הוּ א כסף מ ה דּ ׁש ׁש  בּ וֹ . ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְואר בּ ה

פנדּ  ׁש ני  אּס רין:מ ה ׁש ני ּפ נדּ יוֹ ן יוֹ נים, ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌◌ְ◌ְ◌ִ◌◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌
פנדּ י וֹ נים. שׂ ר :ארבּ עה מ ׁש נים אחד  ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

פנדּ י וֹ נ וֹ ת. אוֹ נאה.ׁש מנה כּ ׁש אר  ׁש תוּ ת. ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
הלכה: ׁש לחני,בּ כּ ר כּ ים.ווכן ׁש ם ׁש יּ ׁש  ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌

ללחני : ׁש יּ ראה כּ די  ׁש אין בּ כּ פרים.ד  ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌

ׁש לחני : ׁש בּ תוֹ ת.ׁש ם ערבי  ׁש בּ א עד ָ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
אז  ׁש בּ ת, לסע וּ דת ׁש בּ ת בּ רב  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְלהוֹ ציא
מ ּמ נּ וּ : ויקבּ לוּ ה להוֹ ציאּה  י וּ כל אם ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵידע 

מ כּ ירּה . היה חסיד ואם ואם קאמר , הכי  ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌
הדּ ין, מוּ רת לפנים ל שׂ וֹ ת ור וֹ צה ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְהוּ א
יקבּ לנּ ה  לוֹ , ׁש נּ תן הּס לע  ׁש היא מכּ יר  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִאם
חדׁש : שׂ ר  ׁש נים לאחר  אפלּ וּ  ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ 

בהיח. יש  ומעלה זה בשיעור  אבל אונאה  בה אין זה שיעור עד קחשיב, למעלה ומלמטה
בהוצאה . יוצא  אינו חסר שמטבע משום דברים כשאר  שתות שיעורו שאין וטעם  אונאה .

פונדיוןיט. נמי איהו נקט  פונדיון יהודה  רבי דנקט משום  אבל מעה , הן פונדיונות  (תוספות,שני

בתוי"ט איסרים )הובא ר"מ דנקט כמו איסרים שמנה  יהודה  רבי אמר לא  למה כן  שאם הקשה  וברע "א ..

 י י ח ר ו ק מ

מציעא הזהב בבא ד נז פרק 

ונוֹ תנּה  תרעמת . אלּ א ליו לוֹ  ואין
אלּ א  ׁש אינוֹ  חוֹ ׁש ׁש , ואינוֹ  ׁש ני למשׂ ר

רה: נפׁש 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

תרעמת. א לּ א  עליו  לוֹ  קאמר ,ואין  הכי ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌
לקבּ לּה  רצה ולא חסיד  ׁש אינוֹ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְואחר 
דּ איהוּ  תרעמת. אלּ א ליו לזה אין ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ ,
החזיר וֹ  ׁש א אנּ פׁש יּה  דּ אפסיד  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְהוּ א

ׁש ני .בּ זמנּ וֹ : למ עשׂ ר אחסרה ונ וֹ תנ ּה  ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌
ׁש ני למשׂ ר  ונוֹ תנּה  קאי . אוֹ נאה ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְכּ די
אסימ וֹ ן  מוּ ם ח וֹ ׁש ׁש  ואינוֹ  ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ ׁש וי ּה ,
 ּבּ מטב אלּ א מתח לּ ל ׁש ני מ שׂ ר  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש אין

ליו, י ׁש   ּמטב דּ ׁש ם צוּ רה, בּ וֹ  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש יּ ׁש 
בּ תוֹ רת  בּ ׁש ויּה  לוֹ קחּה  ׁש אינוֹ  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְדּ מי
אינוֹ  כּ סף, ׁש ל נסכּ א כּ מוֹ  אלּ א  ַּמטב◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌

ר ה: נפׁש  ארבּ עה ז אלּ א הא וֹ נאה ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
ואר בּ ע כסף. שׂ רים ׁש הוּ א סלע  למּק ח  ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌

ׁש תוּ ת  האוֹ נאה נמצא כּ סף. ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָמע וֹ ת
דּ ב י מוּ ם וּ ׁש נאה וחזר  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְכּ דאמרן.

כסף: ׁש ּת י הּט נה והּט ענה למתני  ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌

הרע "בכ. שיטת כן  שלימה כסלע ולא  שוויה לפי  אלא  עליה  מחלל  אין (וכשיטהאבל

נותנה) ד"ה נב : דף בתוספות  מטבעכא..הראשונה על  אלא שני מעשר  מחללין  אין
מדכתיב  כדדרשינן צורה עליו כה)שיש  יד  בו (דברים  שיש  דבר  בידך, הכסף  וצרת

מטבעכב.צורה. שם  עדיין  שחסרה  וסלע כסף , מחתיכת  יותר  שוה  כסף  של מטבע
לקחת רוצה  ואינו בה והמזלזל שנשחק , מה כפי  אלא ממחירה  מורידים ואין עליה 

רעה. נפש  אלא אינו כסף  כחתיכת  ושנאהכג .אלא שחזר  הרע"ב  ומש "כ  ג '. במשנה 
בגמרא  הוא כן כסף שתי  הטענה  נה .)משום  תנינא(דף נמי  דהא  פריך הגמרא  אמנם .

מ"א) פ"ו  שארבע(שבועות איצטריכו דכולהו  ולא ליה. איצטריכא  פרוטות  חמש  ומשני
דוכתא  בשום  לה  תנן  לא בלבד  מציאה  אלא  במקומן עצמן  בפני נשנו  .(תוי"ט )מהן 
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מציעא הזהב בבא ד פרק  נו 

ארבּ ה  אוֹ מר, מאיר רבּ י א ּס רין,אוֹ נאה. 
אוֹ מר, יהוּ דה רבּ י לדינר. אּס ר
רבּ י  לדינר. ּפ נדּ יוֹ ן פנדּ יוֹ נוֹ ת , ארבּ ה
ׁש ני  פנדּ יוֹ נוֹ ת, ׁש מנה אוֹ מר, ׁש מעוֹ ן

לדינר: פנדּ יוֹ נוֹ ת

ד  בּ כּ רכּ ים, להחזיר, מּת ר מתי ד
ד  וּ בכּ פרים, לׁש לחני, ׁש יּ ראה כּ די
אפלּ וּ  מכּ ירּה , היה אם ׁש בּ תוֹ ת . רבי
הימנּ וּ , מקבּ לּה  חדׁש  שׂ ר ׁש נים לאחר
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

לדינר. שׂ רים א ּס ר מן אחד והוּ א ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
דּ ינר , הוּ א כסף מ ה דּ ׁש ׁש  בּ וֹ . ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְואר בּ ה

פנדּ  ׁש ני  אּס רין:מ ה ׁש ני ּפ נדּ יוֹ ן יוֹ נים, ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌◌ְ◌ְ◌ִ◌◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌
פנדּ י וֹ נים. שׂ ר :ארבּ עה מ ׁש נים אחד  ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

פנדּ י וֹ נ וֹ ת. אוֹ נאה.ׁש מנה כּ ׁש אר  ׁש תוּ ת. ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
הלכה: ׁש לחני,בּ כּ ר כּ ים.ווכן ׁש ם ׁש יּ ׁש  ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌

ללחני : ׁש יּ ראה כּ די  ׁש אין בּ כּ פרים.ד  ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌

ׁש לחני : ׁש בּ תוֹ ת.ׁש ם ערבי  ׁש בּ א עד ָ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
אז  ׁש בּ ת, לסע וּ דת ׁש בּ ת בּ רב  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְלהוֹ ציא
מ ּמ נּ וּ : ויקבּ לוּ ה להוֹ ציאּה  י וּ כל אם ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵידע 

מ כּ ירּה . היה חסיד ואם ואם קאמר , הכי  ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌
הדּ ין, מוּ רת לפנים ל שׂ וֹ ת ור וֹ צה ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְהוּ א
יקבּ לנּ ה  לוֹ , ׁש נּ תן הּס לע  ׁש היא מכּ יר  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִאם
חדׁש : שׂ ר  ׁש נים לאחר  אפלּ וּ  ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ 

בהיח. יש  ומעלה זה בשיעור  אבל אונאה  בה אין זה שיעור עד קחשיב, למעלה ומלמטה
בהוצאה . יוצא  אינו חסר שמטבע משום דברים כשאר  שתות שיעורו שאין וטעם  אונאה .

פונדיוןיט. נמי איהו נקט  פונדיון יהודה  רבי דנקט משום  אבל מעה , הן פונדיונות  (תוספות,שני

בתוי"ט איסרים )הובא ר"מ דנקט כמו איסרים שמנה  יהודה  רבי אמר לא  למה כן  שאם הקשה  וברע "א ..

 י י ח ר ו ק מ

מציעא הזהב בבא ד נז פרק 

ונוֹ תנּה  תרעמת . אלּ א ליו לוֹ  ואין
אלּ א  ׁש אינוֹ  חוֹ ׁש ׁש , ואינוֹ  ׁש ני למשׂ ר

רה: נפׁש 
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תרעמת. א לּ א  עליו  לוֹ  קאמר ,ואין  הכי ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌
לקבּ לּה  רצה ולא חסיד  ׁש אינוֹ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְואחר 
דּ איהוּ  תרעמת. אלּ א ליו לזה אין ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ ,
החזיר וֹ  ׁש א אנּ פׁש יּה  דּ אפסיד  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְהוּ א

ׁש ני .בּ זמנּ וֹ : למ עשׂ ר אחסרה ונ וֹ תנ ּה  ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌
ׁש ני למשׂ ר  ונוֹ תנּה  קאי . אוֹ נאה ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְכּ די
אסימ וֹ ן  מוּ ם ח וֹ ׁש ׁש  ואינוֹ  ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ ׁש וי ּה ,
 ּבּ מטב אלּ א מתח לּ ל ׁש ני מ שׂ ר  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש אין

ליו, י ׁש   ּמטב דּ ׁש ם צוּ רה, בּ וֹ  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש יּ ׁש 
בּ תוֹ רת  בּ ׁש ויּה  לוֹ קחּה  ׁש אינוֹ  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְדּ מי
אינוֹ  כּ סף, ׁש ל נסכּ א כּ מוֹ  אלּ א  ַּמטב◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌

ר ה: נפׁש  ארבּ עה ז אלּ א הא וֹ נאה ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
ואר בּ ע כסף. שׂ רים ׁש הוּ א סלע  למּק ח  ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌

ׁש תוּ ת  האוֹ נאה נמצא כּ סף. ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָמע וֹ ת
דּ ב י מוּ ם וּ ׁש נאה וחזר  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְכּ דאמרן.

כסף: ׁש ּת י הּט נה והּט ענה למתני  ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌

הרע "בכ. שיטת כן  שלימה כסלע ולא  שוויה לפי  אלא  עליה  מחלל  אין (וכשיטהאבל

נותנה) ד"ה נב : דף בתוספות  מטבעכא..הראשונה על  אלא שני מעשר  מחללין  אין
מדכתיב  כדדרשינן צורה עליו כה)שיש  יד  בו (דברים  שיש  דבר  בידך, הכסף  וצרת

מטבעכב.צורה. שם  עדיין  שחסרה  וסלע כסף , מחתיכת  יותר  שוה  כסף  של מטבע
לקחת רוצה  ואינו בה והמזלזל שנשחק , מה כפי  אלא ממחירה  מורידים ואין עליה 

רעה. נפש  אלא אינו כסף  כחתיכת  ושנאהכג .אלא שחזר  הרע"ב  ומש "כ  ג '. במשנה 
בגמרא  הוא כן כסף שתי  הטענה  נה .)משום  תנינא(דף נמי  דהא  פריך הגמרא  אמנם .

מ"א) פ"ו  שארבע(שבועות איצטריכו דכולהו  ולא ליה. איצטריכא  פרוטות  חמש  ומשני
דוכתא  בשום  לה  תנן  לא בלבד  מציאה  אלא  במקומן עצמן  בפני נשנו  .(תוי"ט )מהן 
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פרוּ טה. ׁש וה וההוֹ דאה כסף, ׁש ּת י
ׁש וה ההוֹ דאה הן. ּפ רוּ טוֹ ת חמׁש 
בּ ׁש וה מתקדּ ׁש ת והאה פרוּ טה,
מן  פרוּ טה בׁש וה והנּ הנה פרוּ טה,
פרוּ טה  ׁש וה והּמ וֹ צא מל, ההקדּ ׁש 

והגּ וֹ זל להכריז, ׁש וה חיּ ב חברוֹ  את  
אחריו יוֹ ליכנּ וּ  לוֹ , ונׁש בּ ע פרוּ טה

למדי: אפלּ וּ 

      
     

   כד 
     

     
    

     
    

   כה 
    

 כו     
כז            

           
    כח

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

כסף. ל ׁש ּת י  הדּ יּ נים ׁש ב וּ ת ׁש אין ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌
כסף, מּת י ּפ ח וּ תה ׁש היא ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַט נה
לי יׁש  כּ סף מע וֹ ת ׁש ּת י ׁש וה ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶׁש ּט נוֹ 
פר וּ טה  ׁש וה מהם לוֹ  י וֹ דה וזה ,ְבּ יד◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
ויכּפ ר  הכּ ל  לוֹ  יוֹ דה אוֹ  האר , ֹ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְויכּפ ר 

פרוּ טה.ּפ ר וּ טה: ׁש וה להי וֹ ת וההוֹ דאה ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌
ׁש ב וּ ה: ויתח יּ ב  בּ מקצת הּמ וֹ צא הוֹ דאה ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

פרוּ טה. אינוֹ ׁש וה מהכי בּ ציר  אבל  ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
דּ כתיב  להכריז, כב )ח יּ ב  אׁש ר (דּ ברים  ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌

בּ ּה  ׁש אין לאבדה ּפ רט  מּמ נּ וּ , ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַֹּת אבד 
פר וּ טה: אחריו.ׁש וה הוֹ דה י וֹ ליכנּ וּ  אם ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌

ד  כּ ּפ רה לוֹ  אין דּ אז לקר , ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ ׁש בּ ע 
ׁש לוּ חוֹ , ליד ולא מ ּמ ׁש  ליד וֹ  ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש יּ חזיר נּ וּ 

ה )דּ כתיב  ל וֹ :(בּ מד בּ ר אׁש ם לאׁש ר  ונתן ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

וכפר כד. בחמשים  לו והודה לי חייב אתה זוז  מאה  לו  אמר  כגון  הטענה במקצת מודה
מעה שתי  הפחות לכל  להיות  חייבת הטענה  אמנם  התורה . מן שבועה חייב  בחמשים לו

פרוטה  הפחות לכל שמואלוההודאה שיטת והיא  כאן הרע"ב  פירש לט:)(כן דף ובמסכת(שבועות  .

מ"א)שבועות חייבת(פ"ו עצמה שהטענה כלומר כסף  שתי היא  טענה  כפירת  שסובר כרב הרע"ב פירש

פרוטה וההודאה  כסף שתי והכפירה ופרוטה, כסף  שתי הפחות  לכל ברישכה..)(תוי "ט)להיות  כדתנן 
מ"א)קידושין דב"ה.(פ"א  אליבא  פרוטה  ובשוה  בפרוטה  מתקדשת כדתנן כו .האשה
מ"א)במעילה מעל.(פ"ה ההקדש  מן פרוטה  שוה זהכז.הנהנה ודין  הטעם. רע "ב  עיין

קודמת. הערה  לעיל  כמבואר  אחר  במקום נשנה קמא כח.לא בבבא  מ"ה)כמבואר  .(פ "ט 

 י י ח ר ו ק מ

מציעא הזהב בבא ד נט פרק 

ּת רוּ מה, האוֹ כל הן. חמׁש ין חמה
משׂ ר וּ תרוּ מת משׂ ר, וּ תרוּ מת
והבּ כּ וּ רים והחלּ ה, דּ מאי, ׁש ל

רבימוֹ סי נטע והּפ וֹ דה חמׁש . ף 

ח      
     

  כט    
   

      
    

           
ל           

         לא  

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ּת רוּ מה.ח זר (זה)גּ דוֹ לה.הא וֹ כל  ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
ב ׁש וֹ גג : גּ דוֹ לה ּת ר וּ מה וּ תרוּ מת ׁש אכל  ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

הּמ שׂ ר :מ עשׂ ר. מן וּ תרוּ מת משׂ ר  ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
דּ מאי . ׁש ל מ ם מ עשׂ ר ּת ב וּ אה הלּ וֹ קח ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌

מ שׂ ר , ּת ר וּ מת להפרי ׁש   צרי ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ,
הכּ ל  ׁש היוּ  גד וֹ לה, תר וּ מה לא ֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ֲאבל 

בּ ּה : והבּ כּ וּ רים.זהירים הניוהחלּ ה כּ ל  ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
ּת ר וּ מה, אּק ר וּ  דּ כלּ הוּ  נינהוּ , חד ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲחמ ה

בּ  הם אחד  רבעי .אין:וּ מ ם נטע ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
דּ מוֹ סיף  ׁש ני מ ּמ שׂ ר  קדׁש  קד ׁש  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ַ◌ָגּ מר 
להוּ , ח ׁש יב  חד נּמ י ותרויהוּ  ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹחמ ׁש .
יליף: דּ מּמ שׂ ר  כּ יון נפקי קרא ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְדּ מחד

נד.)הגמראכט. ההוספה(דף  אחר  ור "ל מבחוץ. כלומר  מלבר , חומש  היינו  שחומש  מסיקה 
מאה על כגון  הקרן. על רביעית להוסיף  צריכים  ולכן  חומש. התוספת  יהיה הקרן  על 

וחמש . עשרים  ממאה וחומש  מאה  של רובע שהיא וחמש  עשרים  פירותל.מוסיפים 
אבל מספק, ומעשרות  תרומות  מהם להפריש  חכמים  וחייבו  דמאי  נקראים  הארץ עמי 
תנא לא ולכן  עליה הארץ  עמי נחשדו  לא  כי גדולה  תרומה  מהם  להפריש  צריך אין 
מקומות בשאר  גם שס "ל  מאיר  כרבי  שמשנתנו איתא  בסוגיין  דמאי . של גדולה תרומה
קדושה אינה דמאי  של מעשר  שתרומת אף  ולכן תורה , כשל לדבריהם  חיזוק עשו  שחכמים
אבל דאורייתא. תרומה כמו  חומש להוסיף האוכלה זר  לחייב חיזוק עשו מדרבנן  אלא
ינהגו  ולא בה  יזלזלו  חומש  להוסיף יצטרך לא  שאם משום  הוא  שהטעם איתא  בירושלמי
כרבי  שמשנתנו פירש  ולא הרע"ב  שמדסתם כתב התוי"ט  ככו"ע . אתיא  ולפ "ז קדושה, בה 

כמשנתנו  מדפסק הרמב"ם  דעת  שכן  וכתב  כירושלמי , בזה שס "ל  משמע  (הלכותמאיר 

פ "י) כן.תרומות פוסק  היה  לא  היא  יחידאה  דעת ואי  יד )כתיב לא., כב  יאכל(ויקרא כּ י  ◌ַֹ◌ִ◌ִאיׁש 
אלו  וכל תרומה. ר "ל  קדש  והך הּק דׁש : את  לכּ הן ונתן ליו חמׁש יתוֹ  ויסף בּ ׁש גגה ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֵֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹקד ׁש 
ברע"ב. כדאיתא  כאחד כולם חושבם והתנא חומש , מוסיף  בכולם ולכן תרומה נקראים
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פרוּ טה. ׁש וה וההוֹ דאה כסף, ׁש ּת י
ׁש וה ההוֹ דאה הן. ּפ רוּ טוֹ ת חמׁש 
בּ ׁש וה מתקדּ ׁש ת והאה פרוּ טה,
מן  פרוּ טה בׁש וה והנּ הנה פרוּ טה,
פרוּ טה  ׁש וה והּמ וֹ צא מל, ההקדּ ׁש 

והגּ וֹ זל להכריז, ׁש וה חיּ ב חברוֹ  את  
אחריו יוֹ ליכנּ וּ  לוֹ , ונׁש בּ ע פרוּ טה

למדי: אפלּ וּ 
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   כה 
    

 כו     
כז            

           
    כח

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

כסף. ל ׁש ּת י  הדּ יּ נים ׁש ב וּ ת ׁש אין ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌
כסף, מּת י ּפ ח וּ תה ׁש היא ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַט נה
לי יׁש  כּ סף מע וֹ ת ׁש ּת י ׁש וה ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶׁש ּט נוֹ 
פר וּ טה  ׁש וה מהם לוֹ  י וֹ דה וזה ,ְבּ יד◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
ויכּפ ר  הכּ ל  לוֹ  יוֹ דה אוֹ  האר , ֹ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְויכּפ ר 

פרוּ טה.ּפ ר וּ טה: ׁש וה להי וֹ ת וההוֹ דאה ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌
ׁש ב וּ ה: ויתח יּ ב  בּ מקצת הּמ וֹ צא הוֹ דאה ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

פרוּ טה. אינוֹ ׁש וה מהכי בּ ציר  אבל  ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
דּ כתיב  להכריז, כב )ח יּ ב  אׁש ר (דּ ברים  ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌

בּ ּה  ׁש אין לאבדה ּפ רט  מּמ נּ וּ , ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַֹּת אבד 
פר וּ טה: אחריו.ׁש וה הוֹ דה י וֹ ליכנּ וּ  אם ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌

ד  כּ ּפ רה לוֹ  אין דּ אז לקר , ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ ׁש בּ ע 
ׁש לוּ חוֹ , ליד ולא מ ּמ ׁש  ליד וֹ  ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש יּ חזיר נּ וּ 

ה )דּ כתיב  ל וֹ :(בּ מד בּ ר אׁש ם לאׁש ר  ונתן ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

וכפר כד. בחמשים  לו והודה לי חייב אתה זוז  מאה  לו  אמר  כגון  הטענה במקצת מודה
מעה שתי  הפחות לכל  להיות  חייבת הטענה  אמנם  התורה . מן שבועה חייב  בחמשים לו

פרוטה  הפחות לכל שמואלוההודאה שיטת והיא  כאן הרע"ב  פירש לט:)(כן דף ובמסכת(שבועות  .

מ"א)שבועות חייבת(פ"ו עצמה שהטענה כלומר כסף  שתי היא  טענה  כפירת  שסובר כרב הרע"ב פירש

פרוטה וההודאה  כסף שתי והכפירה ופרוטה, כסף  שתי הפחות  לכל ברישכה..)(תוי "ט)להיות  כדתנן 
מ"א)קידושין דב"ה.(פ"א  אליבא  פרוטה  ובשוה  בפרוטה  מתקדשת כדתנן כו .האשה
מ"א)במעילה מעל.(פ"ה ההקדש  מן פרוטה  שוה זהכז.הנהנה ודין  הטעם. רע "ב  עיין

קודמת. הערה  לעיל  כמבואר  אחר  במקום נשנה קמא כח.לא בבבא  מ"ה)כמבואר  .(פ "ט 
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מציעא הזהב בבא ד נט פרק 

ּת רוּ מה, האוֹ כל הן. חמׁש ין חמה
משׂ ר וּ תרוּ מת משׂ ר, וּ תרוּ מת
והבּ כּ וּ רים והחלּ ה, דּ מאי, ׁש ל

רבימוֹ סי נטע והּפ וֹ דה חמׁש . ף 

ח      
     

  כט    
   

      
    

           
ל           

         לא  

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ּת רוּ מה.ח זר (זה)גּ דוֹ לה.הא וֹ כל  ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
ב ׁש וֹ גג : גּ דוֹ לה ּת ר וּ מה וּ תרוּ מת ׁש אכל  ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

הּמ שׂ ר :מ עשׂ ר. מן וּ תרוּ מת משׂ ר  ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
דּ מאי . ׁש ל מ ם מ עשׂ ר ּת ב וּ אה הלּ וֹ קח ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌

מ שׂ ר , ּת ר וּ מת להפרי ׁש   צרי ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ,
הכּ ל  ׁש היוּ  גד וֹ לה, תר וּ מה לא ֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ֲאבל 

בּ ּה : והבּ כּ וּ רים.זהירים הניוהחלּ ה כּ ל  ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
ּת ר וּ מה, אּק ר וּ  דּ כלּ הוּ  נינהוּ , חד ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲחמ ה

בּ  הם אחד  רבעי .אין:וּ מ ם נטע ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
דּ מוֹ סיף  ׁש ני מ ּמ שׂ ר  קדׁש  קד ׁש  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ַ◌ָגּ מר 
להוּ , ח ׁש יב  חד נּמ י ותרויהוּ  ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹחמ ׁש .
יליף: דּ מּמ שׂ ר  כּ יון נפקי קרא ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְדּ מחד

נד.)הגמראכט. ההוספה(דף  אחר  ור "ל מבחוץ. כלומר  מלבר , חומש  היינו  שחומש  מסיקה 
מאה על כגון  הקרן. על רביעית להוסיף  צריכים  ולכן  חומש. התוספת  יהיה הקרן  על 

וחמש . עשרים  ממאה וחומש  מאה  של רובע שהיא וחמש  עשרים  פירותל.מוסיפים 
אבל מספק, ומעשרות  תרומות  מהם להפריש  חכמים  וחייבו  דמאי  נקראים  הארץ עמי 
תנא לא ולכן  עליה הארץ  עמי נחשדו  לא  כי גדולה  תרומה  מהם  להפריש  צריך אין 
מקומות בשאר  גם שס "ל  מאיר  כרבי  שמשנתנו איתא  בסוגיין  דמאי . של גדולה תרומה
קדושה אינה דמאי  של מעשר  שתרומת אף  ולכן תורה , כשל לדבריהם  חיזוק עשו  שחכמים
אבל דאורייתא. תרומה כמו  חומש להוסיף האוכלה זר  לחייב חיזוק עשו מדרבנן  אלא
ינהגו  ולא בה  יזלזלו  חומש  להוסיף יצטרך לא  שאם משום  הוא  שהטעם איתא  בירושלמי
כרבי  שמשנתנו פירש  ולא הרע"ב  שמדסתם כתב התוי"ט  ככו"ע . אתיא  ולפ "ז קדושה, בה 

כמשנתנו  מדפסק הרמב"ם  דעת  שכן  וכתב  כירושלמי , בזה שס "ל  משמע  (הלכותמאיר 

פ "י) כן.תרומות פוסק  היה  לא  היא  יחידאה  דעת ואי  יד )כתיב לא., כב  יאכל(ויקרא כּ י  ◌ַֹ◌ִ◌ִאיׁש 
אלו  וכל תרומה. ר "ל  קדש  והך הּק דׁש : את  לכּ הן ונתן ליו חמׁש יתוֹ  ויסף בּ ׁש גגה ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֵֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹקד ׁש 
ברע"ב. כדאיתא  כאחד כולם חושבם והתנא חומש , מוסיף  בכולם ולכן תרומה נקראים
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מוֹ סי ׁש לּ וֹ , ׁש ני חמׁש .וּ משׂ ר ף 
מוֹ סי  הקדּ ׁש וֹ , את  חמׁש .הּפ וֹ דה ף 

ההקדּ ׁש , מן פרוּ טה בׁש וה הנּ הנה
ׁש וה מוֹ סי  חברוֹ  את  והגּ וֹ זל חמׁש . ף 

מוֹ סי  לוֹ , ונׁש בּ ע חמׁש :פרוּ טה ף 

אוֹ נאה. להם ׁש אין דברים אלּ וּ  ט 

      
       
    

  לב  
    

    
  לג  

          
   לד          

   לה

    
  

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש לּ וֹ . ׁש ני  חמ ׁש ,וּ מ עשׂ ר מ וֹ סיף דּ וקא. ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌
כּ תיב : מ ּמ שׂ ר וֹ  ולא הקדּ ׁש וֹ .דּ אי ׁש  ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֹ

כּ תיב : הּמ קדּ י ׁש  אחרים, הנּ הנה.ׁש ל ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
וחמ ׁש : מ ילה קר בּ ן חיּ ב  ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְבּ ׁש וֹ גג ,

וכוּ '.ט א וֹ נאה להם ׁש אין  דברים א לּ וּ 
קרא כה )דּ אמר  תמכּ ר וּ (ויּ קרא  וכי ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌

,מית מיּ ד  קנה אוֹ  מיתל ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִֹ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִממ כּ ר 

קרקע וֹ ת  יצאוּ  ליד, מ יּ ד הנּ קנה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָדּ בר 
ׁש הקׁש וּ  בדים יצאוּ  מּט לטלין, ◌ְ◌◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אינן
וכי דּ כתיב  ׁש טר וֹ ת, יצאוּ  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַל ּק רקע וֹ ת.
מכוּ ר  ׁש גּ וּ פוֹ  דּ בר  ממ כּ ר , ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִתמכּ ר וּ 
ׁש אינם  ׁש טר וֹ ת יצאוּ  קנוּ י , ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְוג וּ פוֹ 
הקדּ ׁש וֹ ת, ׁש בּ הן. לראיה אלּ א ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְע וֹ מדים
הקדּ ׁש : ולא אחיו אחיו, קרא ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָאמר 

שנילב. במעשר  לא)דכתיב כז ליו,(ויקרא  יסף חמ ׁש ית וֹ  מ ּמ שׂ ר וֹ  איׁש  יגאל גּ אל ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ְואם
כאחד. נחשבים אלו  שני  ולכן ברע "ב, כדאיתא  שני ממעשר  נלמד  רבעי  דכתיבלג .ונטע

טו ) כז לוֹ :(ויקרא  והיה  ליו  ּר כ כּ סף  חמיׁש ית  ויסף גו' יגאל הּמ ק דּ י ׁש  דכתיבלד.ואם ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

טו -טז) ה  מ(ויקרא תמעל  כּ י אׁש ר נפ ׁש  ואת  גו ' אׁש מוֹ  את והביא  גו' בּ ׁש גגה וחטאה  ל ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌

גו'. ליו יוֹ סף חמיׁש ת וֹ  ואת יׁש לּ ם  ה ּק ד ׁש  מן כד-כה)דכתיב לה.חטא  ה מ כּ ל(ויקרא  א וֹ  ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֹ

גו'. יביא  א ׁש מוֹ  ואת  גו' ליו יסף  וחמ ׁש תיו בּ ראׁש וֹ  אתוֹ  ו ׁש לּ ם ל קר  ליו י בע  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲאׁש ר 
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והקּ רקעוֹ ת, והטרוֹ ת, הבדים,
תׁש לוּ מי לא להן אין וההקדּ ׁש וֹ ת.
וחמה, ארבּ ה תׁש לוּ מי ולא כפל
שׂ כר  ונוֹ שׂ א נׁש בּ ע, אינוֹ  חנּ ם ׁש וֹ מר
אוֹ מר, ׁש מעוֹ ן רבּ י מׁש לּ ם. אינוֹ 
יׁש  בּ אחריוּ תן, חיּ ב ׁש הוּ א קדׁש ים
בּ אחריוּ תן, חיּ ב וׁש אינוֹ  אוֹ נאה, להן

      
    

    
     
    

      
    לו

    
     

    לז

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

כפל. תׁש לוּ מי  טנת לא  בּ ט וֹ ן דּ כתיב  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌
כב )גּ נּ ב  כּ לל .(ׁש מ וֹ ת  ּפ ׁש ע , דּ בר  כּ ל  ל  ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌

כּ ל  ל ּפ רט. וכ וּ ', חמ וֹ ר  ל  ׁש וֹ ר  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ַל 
אי וּ כלל , וּ פרט  כּ לל  וכלל. חזר  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲאבדה,
הּפ רט  מה הּפ רט . כּ ין אלּ א דּ ן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַאּת ה
אף  ממוֹ ן, וגוּ פוֹ  הּמ ּט לטל  דּ בר  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ְמפר ׁש 
יצאוּ  ממוֹ ן. וג וּ פוֹ  הּמ ּט לטל דּ בר  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָכּ ל

מּט לט  ׁש אינן בדים קרקע וֹ ת יצאוּ  לין. ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
ׁש אף  ׁש טר וֹ ת יצאוּ  לּק רקע וֹ ת. ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ֶׁש הקׁש וּ 
ממוֹ ן. גּ וּ פן אין מּט לטלין ׁש הם ּפ י ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַל 
ולא  ר הוּ  ר הוּ , קרא אמר  ֹ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶהקדּ ׁש וֹ ת,

וחמ ּׁשה.הקדּ ׁש : אר בּ עה תׁש ל וּ מי  אם ולא  ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
הקדּ ׁש . ׁש ל שׂ ה אוֹ  ׁש וֹ ר  וּ מכר  וטבח ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָגּ נב 
רחמנא  אמר  וחמ ה אר בּ ה ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְדּ תׁש ל וּ מי
ואר בּ ה  לשׂ ה ׁש לׁש ה תׁש לוּ מי  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ְולא

להוּ  בּ ציר  מ כּ פל, דּ אמיט  דּ כיון ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְל ׁש וֹ ר ,
בּ כלל  וּ מ וֹ כר  בּ ט וֹ בח  ׁש הכּ פל  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲחדא,

הן: וחמ ה אר בּ ה שׂ כר ּת ׁש לוּ מי  נ וֹ שׂ א  ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
מ ׁש לּ ם. אל (ׁש ם )דּ כתיב אינוֹ  איׁש  יּת ן כּ י  ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌

ּפ רט . שׂ ה, אוֹ  ׁש וֹ ר  אוֹ  חמוֹ ר  כּ לל . ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵר הוּ ,
וּ פרט  כּ לל  וכלל . חזר  לׁש מר , בּ המה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְוכל
הּפ רט . כּ ין אלּ א דּ ן אּת ה אי  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְוּ כלל ,
וכוּ '. הּמ ּט לטל  דּ בר  מפר ׁש  הּפ רט  ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָמה
הקדּ ׁש : ולא ר הוּ , קרא אמר  ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶהקדּ ׁש וֹ ת,

בּ אחרי וּ תן . ׁש חיּ ב ליקדׁש ים הרי  אמר  ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
וּ מכר ּה : והוּ ממּה  והפריׁש ּה , י ׁש ע וֹ לה ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

א וֹ נאה. נגנבה להם אוֹ  מתה דּ אם דּ כיון ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌
ּת וֹ נוּ  ואל  היא, דּ יליּה  בּ אחריוּ תּה , ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַחיּ ב 

בּ יּה : קרינא אחיו את ו ׁש אינ וֹ איׁש  ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
בּ אחרי וּ תן . זוֹ :חיּ ב הרי דּ אמר  כּ גוֹ ן ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

שקיבללו . שכיון לעולתי. זו הרי ואמר  בהמה  והפריש  עולה  עלי הרי  שאמר  כגון והיינ
הוממה או זו  בהמה  מתה ואם להביא, אופן בכל מחוייב עלי , הרי  ואמר  בנדר  עליו

אחרת. להביא  עולה.לז.חייב זו הרי  ואמר  נדב אלא בנדר , עצמו  על  קיבל  בלא והיינו
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מוֹ סי ׁש לּ וֹ , ׁש ני חמׁש .וּ משׂ ר ף 
מוֹ סי  הקדּ ׁש וֹ , את  חמׁש .הּפ וֹ דה ף 

ההקדּ ׁש , מן פרוּ טה בׁש וה הנּ הנה
ׁש וה מוֹ סי  חברוֹ  את  והגּ וֹ זל חמׁש . ף 

מוֹ סי  לוֹ , ונׁש בּ ע חמׁש :פרוּ טה ף 

אוֹ נאה. להם ׁש אין דברים אלּ וּ  ט 
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   לד          
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש לּ וֹ . ׁש ני  חמ ׁש ,וּ מ עשׂ ר מ וֹ סיף דּ וקא. ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌
כּ תיב : מ ּמ שׂ ר וֹ  ולא הקדּ ׁש וֹ .דּ אי ׁש  ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֹ

כּ תיב : הּמ קדּ י ׁש  אחרים, הנּ הנה.ׁש ל ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
וחמ ׁש : מ ילה קר בּ ן חיּ ב  ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְבּ ׁש וֹ גג ,

וכוּ '.ט א וֹ נאה להם ׁש אין  דברים א לּ וּ 
קרא כה )דּ אמר  תמכּ ר וּ (ויּ קרא  וכי ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌

,מית מיּ ד  קנה אוֹ  מיתל ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִֹ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִממ כּ ר 

קרקע וֹ ת  יצאוּ  ליד, מ יּ ד הנּ קנה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָדּ בר 
ׁש הקׁש וּ  בדים יצאוּ  מּט לטלין, ◌ְ◌◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אינן
וכי דּ כתיב  ׁש טר וֹ ת, יצאוּ  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַל ּק רקע וֹ ת.
מכוּ ר  ׁש גּ וּ פוֹ  דּ בר  ממ כּ ר , ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִתמכּ ר וּ 
ׁש אינם  ׁש טר וֹ ת יצאוּ  קנוּ י , ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְוג וּ פוֹ 
הקדּ ׁש וֹ ת, ׁש בּ הן. לראיה אלּ א ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְע וֹ מדים
הקדּ ׁש : ולא אחיו אחיו, קרא ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָאמר 

שנילב. במעשר  לא)דכתיב כז ליו,(ויקרא  יסף חמ ׁש ית וֹ  מ ּמ שׂ ר וֹ  איׁש  יגאל גּ אל ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ְואם
כאחד. נחשבים אלו  שני  ולכן ברע "ב, כדאיתא  שני ממעשר  נלמד  רבעי  דכתיבלג .ונטע

טו ) כז לוֹ :(ויקרא  והיה  ליו  ּר כ כּ סף  חמיׁש ית  ויסף גו' יגאל הּמ ק דּ י ׁש  דכתיבלד.ואם ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

טו -טז) ה  מ(ויקרא תמעל  כּ י אׁש ר נפ ׁש  ואת  גו ' אׁש מוֹ  את והביא  גו' בּ ׁש גגה וחטאה  ל ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌

גו'. ליו יוֹ סף חמיׁש ת וֹ  ואת יׁש לּ ם  ה ּק ד ׁש  מן כד-כה)דכתיב לה.חטא  ה מ כּ ל(ויקרא  א וֹ  ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֹ

גו'. יביא  א ׁש מוֹ  ואת  גו' ליו יסף  וחמ ׁש תיו בּ ראׁש וֹ  אתוֹ  ו ׁש לּ ם ל קר  ליו י בע  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲאׁש ר 
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והקּ רקעוֹ ת, והטרוֹ ת, הבדים,
תׁש לוּ מי לא להן אין וההקדּ ׁש וֹ ת.
וחמה, ארבּ ה תׁש לוּ מי ולא כפל
שׂ כר  ונוֹ שׂ א נׁש בּ ע, אינוֹ  חנּ ם ׁש וֹ מר
אוֹ מר, ׁש מעוֹ ן רבּ י מׁש לּ ם. אינוֹ 
יׁש  בּ אחריוּ תן, חיּ ב ׁש הוּ א קדׁש ים
בּ אחריוּ תן, חיּ ב וׁש אינוֹ  אוֹ נאה, להן

      
    

    
     
    

      
    לו

    
     

    לז
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כפל. תׁש לוּ מי  טנת לא  בּ ט וֹ ן דּ כתיב  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌
כב )גּ נּ ב  כּ לל .(ׁש מ וֹ ת  ּפ ׁש ע , דּ בר  כּ ל  ל  ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌

כּ ל  ל ּפ רט. וכ וּ ', חמ וֹ ר  ל  ׁש וֹ ר  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ַל 
אי וּ כלל , וּ פרט  כּ לל  וכלל. חזר  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲאבדה,
הּפ רט  מה הּפ רט . כּ ין אלּ א דּ ן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַאּת ה
אף  ממוֹ ן, וגוּ פוֹ  הּמ ּט לטל  דּ בר  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ְמפר ׁש 
יצאוּ  ממוֹ ן. וג וּ פוֹ  הּמ ּט לטל דּ בר  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָכּ ל

מּט לט  ׁש אינן בדים קרקע וֹ ת יצאוּ  לין. ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
ׁש אף  ׁש טר וֹ ת יצאוּ  לּק רקע וֹ ת. ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ֶׁש הקׁש וּ 
ממוֹ ן. גּ וּ פן אין מּט לטלין ׁש הם ּפ י ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַל 
ולא  ר הוּ  ר הוּ , קרא אמר  ֹ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶהקדּ ׁש וֹ ת,

וחמ ּׁשה.הקדּ ׁש : אר בּ עה תׁש ל וּ מי  אם ולא  ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
הקדּ ׁש . ׁש ל שׂ ה אוֹ  ׁש וֹ ר  וּ מכר  וטבח ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָגּ נב 
רחמנא  אמר  וחמ ה אר בּ ה ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְדּ תׁש ל וּ מי
ואר בּ ה  לשׂ ה ׁש לׁש ה תׁש לוּ מי  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ְולא

להוּ  בּ ציר  מ כּ פל, דּ אמיט  דּ כיון ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְל ׁש וֹ ר ,
בּ כלל  וּ מ וֹ כר  בּ ט וֹ בח  ׁש הכּ פל  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲחדא,

הן: וחמ ה אר בּ ה שׂ כר ּת ׁש לוּ מי  נ וֹ שׂ א  ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
מ ׁש לּ ם. אל (ׁש ם )דּ כתיב אינוֹ  איׁש  יּת ן כּ י  ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌

ּפ רט . שׂ ה, אוֹ  ׁש וֹ ר  אוֹ  חמוֹ ר  כּ לל . ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵר הוּ ,
וּ פרט  כּ לל  וכלל . חזר  לׁש מר , בּ המה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְוכל
הּפ רט . כּ ין אלּ א דּ ן אּת ה אי  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְוּ כלל ,
וכוּ '. הּמ ּט לטל  דּ בר  מפר ׁש  הּפ רט  ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָמה
הקדּ ׁש : ולא ר הוּ , קרא אמר  ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶהקדּ ׁש וֹ ת,

בּ אחרי וּ תן . ׁש חיּ ב ליקדׁש ים הרי  אמר  ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
וּ מכר ּה : והוּ ממּה  והפריׁש ּה , י ׁש ע וֹ לה ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

א וֹ נאה. נגנבה להם אוֹ  מתה דּ אם דּ כיון ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌
ּת וֹ נוּ  ואל  היא, דּ יליּה  בּ אחריוּ תּה , ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַחיּ ב 

בּ יּה : קרינא אחיו את ו ׁש אינ וֹ איׁש  ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
בּ אחרי וּ תן . זוֹ :חיּ ב הרי דּ אמר  כּ גוֹ ן ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

שקיבללו . שכיון לעולתי. זו הרי ואמר  בהמה  והפריש  עולה  עלי הרי  שאמר  כגון והיינ
הוממה או זו  בהמה  מתה ואם להביא, אופן בכל מחוייב עלי , הרי  ואמר  בנדר  עליו

אחרת. להביא  עולה.לז.חייב זו הרי  ואמר  נדב אלא בנדר , עצמו  על  קיבל  בלא והיינו
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אף  אוֹ מר, יהוּ דה רבּ י אוֹ נאה. להן אין
וּ מרגּ לית, בּ המה ּת וֹ רה, ספר הּמ וֹ כר
אמרוּ  לא לוֹ , אמרוּ  אוֹ נאה. להם אין

אלּ וּ : את אלּ א

 ּכ וּ ממכּ ר, במקּ ח ׁש אוֹ נאה כּ ׁש ם
בּ כ ּמ ה  לוֹ  יאמר לא  בדברים. אוֹ נאה
היה  אם לקּ ח . רוֹ צה אינוֹ  והוּ א זה , חפץ 
משׂ י זכר ל וֹ  יאמר  לא ּת ׁש וּ בה, בל 

לא גּ רים, בן הוּ א אם הראׁש וֹ נים.
אבוֹ תי משׂ ה זכר לוֹ  ׁש נּ אמר יאמר , 

כב ) תלחצנּ וּ :(שמות  ולא  ת וֹ נה לא  וגר

י
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ּת וֹ רה. ספר הּמ וֹ כר ׁש אין אף לפי  ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌
לדמיה: וּ בהמה.קץ מּפ נימרגּ לית ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

לוֹ  ׁש יּ ׁש  מי  לזוּ גן. ר וֹ צה ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶׁש אדם
אחר  ל מח זּ ר  לחריׁש ה יפה ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָׁש וֹ ר 
ׁש אם  בּ ע וֹ ל], ּמ וֹ  [לצמדוֹ  ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶׁש כּ מוֹ תוֹ 
ח לּ ׁש  ׁש וֹ ר  העל ּת חת להצמיד ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָבּ א
וכן  הבּ ריא, את מקלקל  הבּ ריא ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִם
חבר ּת ּה  ם למ לּ אוֹ ת נאה ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַמר גּ לית

לא  הלכה ואין היחידית. מן ֹ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְבּ זהב 
ׁש מע וֹ ן: כר בּ י ולא יהוּ דה ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְכּ ר בּ י 

בדברים.י א וֹ נאה  ּויּ קראׁש נּ אמר כ) ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

מיתוֹ כה ) את איׁש  תוֹ נוּ  ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִֹ◌ְולא
בּ אוֹ נאת  נאמר  זה ,מאלהי ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְויראת
מסוּ רה  ור תן ט וֹ בתן ׁש אין ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְדּ ברים
ׁש יּ וֹ ד מדבּ ר  ׁש ל  ללבּ וֹ  אלּ א ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְלהכּ יר 
לט וֹ בה: אם מתכּ וּ ן לר ה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִאם

בתיראלח. בן יהודה  כרבי ס "ל  הת "ק  שאולי  וכתב ת "ק , היינו לו שאמרו הקשה  המלא"ש 
בברייתא נח:)דקאמר  חיי (דף שהם מפני אונאה להם אין  במלחמה ומגן  וסייף  סוס  שגם 

לו  דאמרו  ותנא  התורה, מן מקרא להם  שאין משום  במתניתין להדיא להו קחשיב ולא  נפש,
וקרקעות. ושטרות עבדים  אלא אמרו  לא  ס "ל
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אפלּ וּ  בּ פרוֹ ת, ּפ רוֹ ת מרבין אין
צרי  ואין בּ חדׁש ים, לוֹ מר חדׁש ים  

הּת ירוּ  בּ יין בּ אמת, בּ יׁש נים. חדׁש ים
ׁש הוּ א מּפ ני ,בר קׁש ה לרב
יין ׁש מרי מרבין אין מׁש בּ יחוֹ .
מי  ׁש מריו. את  לוֹ  נוֹ תן אבל בּ יין,
ימכּ רנּ וּ  לא בּ יינוֹ , מים ׁש נּ תרב
הוֹ דיעוֹ , כּ ן אם אלּ א בחנוּ ת

יא      
       

    
    

     
    

לט    
      

   מ 
     

   
            מא 

            
            

             

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ פרוֹ ת.יא  ּפ רוֹ ת מערבין  ה בּ ית אין  בּ ל  ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌
אני פלוֹ ני שׂ דה  ּפ רוֹ ת  לחבר וֹ  ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָהא וֹ מר
אחר: שׂ דה  בּ פר וֹ ת  ירבם  לא , ל ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ֵמוֹ כר 

צרי  בּ יׁש נים .ואין חדׁש ים  לוֹ מר ּפ סק ָ◌ַ◌
חדׁש ים . ּמ הם ירב  לא  יׁש נים , לוֹ  ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִלמ כּ ר 
מן  יוֹ תר  קמח  וע וֹ שׂ ים  יבׁש ים  ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש היׁש נים 

ׁש ּמ ׁש בּ יח וֹ .החדׁש ים : מׁש בּ יח מּפ ני קׁש ה ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌

בּ וֹ  מרב   ר ּמ וֹ  ּפ סק לפיכ , הר ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶאת 
בּ וֹ  ירב  לא קׁש ה ּמ וֹ  ּפ סק אבל ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָקׁש ה ,

: הר יין.את ׁש מרי מ ערבין חבית אין ׁש ל ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
אחרת : חבית ׁש ל בּ יין אתז וֹ  לוֹ  נוֹ תן אבל ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

צמ וֹ :ׁש מריו. יין  בחנוּ ת.ׁש ל ימ כּ רנּ וּ  לא  ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌
ּפ רוּ טה : הוֹ דיע וֹ .ּפ רוּ טה  כּ ן  אם  א לּ א ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

מים  מהן, ואחד  אחד בּ וֹ :לכל מערבין ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌

ובגמראלט. אמרו . באמת היא הגירסא בגמרא ס .)במשנה מקום(דף  שכל נלמד  שמכאן איתא
בו לגמגם  ואין לדבריו טעם נתן  כאן כי היא, הלכה אמרו באמת זו (רש"י )דקתני גמרא ומחמת .

בתרומות הרע "ב מ"א )כתב מסיני,(פ"ב  למשה  הלכה היא כאילו אמרו באמת ששנינו היכן כל 
רואה החזן אמרו באמת שנינו דשבת קמא  בפרק  שהרי מסיני  למשה הלכה  דוקא לאו  אבל

הוא . ומדרבנן קורין התינוקות אחרמא .מאירי.מ.היכן יין מקלקלין זה  יין .(רש"י )ששמרי
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מציעא הזהב בבא ד פרק  סב

אף  אוֹ מר, יהוּ דה רבּ י אוֹ נאה. להן אין
וּ מרגּ לית, בּ המה ּת וֹ רה, ספר הּמ וֹ כר
אמרוּ  לא לוֹ , אמרוּ  אוֹ נאה. להם אין

אלּ וּ : את אלּ א

 ּכ וּ ממכּ ר, במקּ ח ׁש אוֹ נאה כּ ׁש ם
בּ כ ּמ ה  לוֹ  יאמר לא  בדברים. אוֹ נאה
היה  אם לקּ ח . רוֹ צה אינוֹ  והוּ א זה , חפץ 
משׂ י זכר ל וֹ  יאמר  לא ּת ׁש וּ בה, בל 

לא גּ רים, בן הוּ א אם הראׁש וֹ נים.
אבוֹ תי משׂ ה זכר לוֹ  ׁש נּ אמר יאמר , 

כב ) תלחצנּ וּ :(שמות  ולא  ת וֹ נה לא  וגר
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ּת וֹ רה. ספר הּמ וֹ כר ׁש אין אף לפי  ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌
לדמיה: וּ בהמה.קץ מּפ נימרגּ לית ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

לוֹ  ׁש יּ ׁש  מי  לזוּ גן. ר וֹ צה ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶׁש אדם
אחר  ל מח זּ ר  לחריׁש ה יפה ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָׁש וֹ ר 
ׁש אם  בּ ע וֹ ל], ּמ וֹ  [לצמדוֹ  ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶׁש כּ מוֹ תוֹ 
ח לּ ׁש  ׁש וֹ ר  העל ּת חת להצמיד ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָבּ א
וכן  הבּ ריא, את מקלקל  הבּ ריא ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִם
חבר ּת ּה  ם למ לּ אוֹ ת נאה ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַמר גּ לית

לא  הלכה ואין היחידית. מן ֹ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְבּ זהב 
ׁש מע וֹ ן: כר בּ י ולא יהוּ דה ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְכּ ר בּ י 

בדברים.י א וֹ נאה  ּויּ קראׁש נּ אמר כ) ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

מיתוֹ כה ) את איׁש  תוֹ נוּ  ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִֹ◌ְולא
בּ אוֹ נאת  נאמר  זה ,מאלהי ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְויראת
מסוּ רה  ור תן ט וֹ בתן ׁש אין ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְדּ ברים
ׁש יּ וֹ ד מדבּ ר  ׁש ל  ללבּ וֹ  אלּ א ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְלהכּ יר 
לט וֹ בה: אם מתכּ וּ ן לר ה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִאם

בתיראלח. בן יהודה  כרבי ס "ל  הת "ק  שאולי  וכתב ת "ק , היינו לו שאמרו הקשה  המלא"ש 
בברייתא נח:)דקאמר  חיי (דף שהם מפני אונאה להם אין  במלחמה ומגן  וסייף  סוס  שגם 

לו  דאמרו  ותנא  התורה, מן מקרא להם  שאין משום  במתניתין להדיא להו קחשיב ולא  נפש,
וקרקעות. ושטרות עבדים  אלא אמרו  לא  ס "ל
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אפלּ וּ  בּ פרוֹ ת, ּפ רוֹ ת מרבין אין
צרי  ואין בּ חדׁש ים, לוֹ מר חדׁש ים  

הּת ירוּ  בּ יין בּ אמת, בּ יׁש נים. חדׁש ים
ׁש הוּ א מּפ ני ,בר קׁש ה לרב
יין ׁש מרי מרבין אין מׁש בּ יחוֹ .
מי  ׁש מריו. את  לוֹ  נוֹ תן אבל בּ יין,
ימכּ רנּ וּ  לא בּ יינוֹ , מים ׁש נּ תרב
הוֹ דיעוֹ , כּ ן אם אלּ א בחנוּ ת
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ פרוֹ ת.יא  ּפ רוֹ ת מערבין  ה בּ ית אין  בּ ל  ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌
אני פלוֹ ני שׂ דה  ּפ רוֹ ת  לחבר וֹ  ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָהא וֹ מר
אחר: שׂ דה  בּ פר וֹ ת  ירבם  לא , ל ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ֵמוֹ כר 

צרי  בּ יׁש נים .ואין חדׁש ים  לוֹ מר ּפ סק ָ◌ַ◌
חדׁש ים . ּמ הם ירב  לא  יׁש נים , לוֹ  ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִלמ כּ ר 
מן  יוֹ תר  קמח  וע וֹ שׂ ים  יבׁש ים  ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש היׁש נים 

ׁש ּמ ׁש בּ יח וֹ .החדׁש ים : מׁש בּ יח מּפ ני קׁש ה ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌

בּ וֹ  מרב   ר ּמ וֹ  ּפ סק לפיכ , הר ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶאת 
בּ וֹ  ירב  לא קׁש ה ּמ וֹ  ּפ סק אבל ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָקׁש ה ,

: הר יין.את ׁש מרי מ ערבין חבית אין ׁש ל ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
אחרת : חבית ׁש ל בּ יין אתז וֹ  לוֹ  נוֹ תן אבל ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

צמ וֹ :ׁש מריו. יין  בחנוּ ת.ׁש ל ימ כּ רנּ וּ  לא  ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌
ּפ רוּ טה : הוֹ דיע וֹ .ּפ רוּ טה  כּ ן  אם  א לּ א ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

מים  מהן, ואחד  אחד בּ וֹ :לכל מערבין ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌

ובגמראלט. אמרו . באמת היא הגירסא בגמרא ס .)במשנה מקום(דף  שכל נלמד  שמכאן איתא
בו לגמגם  ואין לדבריו טעם נתן  כאן כי היא, הלכה אמרו באמת זו (רש"י )דקתני גמרא ומחמת .

בתרומות הרע "ב מ"א )כתב מסיני,(פ"ב  למשה  הלכה היא כאילו אמרו באמת ששנינו היכן כל 
רואה החזן אמרו באמת שנינו דשבת קמא  בפרק  שהרי מסיני  למשה הלכה  דוקא לאו  אבל

הוא . ומדרבנן קורין התינוקות אחרמא .מאירי.מ.היכן יין מקלקלין זה  יין .(רש"י )ששמרי
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ׁש אינוֹ  ׁש הוֹ דיעוֹ , ּפ י ל אף לת גּ ר ולא
ׁש נּ הגוּ  מקוֹ ם בּ וֹ . לרּמ וֹ ת אלּ א

יּט ילוּ : בּ יּ ין, מים להּט יל

 ֹלתו ונוֹ תן גּ רנוֹ ת מחמׁש  נוֹ טל הּת גּ ר
ונוֹ תן גּ ּת וֹ ת, מחמׁש  אחת. מגוּ רה
יהא  ׁש א וּ בלבד אחד. ּפ ּט ם  ֹלתו

יה  רבּ י לרב. לא מתכּ וּ ן אוֹ מר, וּ דה 
לּת ינוֹ קוֹ ת, ואגוֹ זין קליוֹ ת  החנוני יחלּ ק
אצלוֹ . לבא מרגּ ילן ׁש הוּ א מּפ ני
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

לתגּ ר . ּפ יולא ל  ואף  בּ יחד ימכּ רנּ וּ  לא ִֹ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌
ׁש אינוֹ  לפי  לרּמ וֹ ת ׁש הוֹ דיע וֹ , אלּ א לוֹ קחוֹ  ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌

בּ חנ וּ ת: מים וּ למכרוֹ  לה ּט יל ׁש נּ הגוּ  מקוֹ ם  ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌
ׁש נּ הגוּ בּ יּ ין. דּ כיון יּט יל. הגּ ּת וֹ ת  בּ ין  דּ וקא ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌

בּ חזקת  היּ ינ וֹ ת ׁש כּ ל טע וּ ת , כּ אן ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵאין
גּ רנוֹ ת .יבכּ ן : מחמ ׁש  נוֹ טל  ׁש ה כּ לה ּת גּ ר ֵ◌ֶ◌ַ◌ֹ

וּ מבּ ני בּ שׂ דוֹ תיו  גּ דלוּ  ׁש א בּ וֹ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְיוֹ דים
לוֹ קחים  כּ ן וּ בחזקת  ל וֹ קח, הרבּ ה  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָאדם 

ּת בוּ אה .מג וּ רה .מּמ נּ וּ : בּ וֹ  ׁש א וֹ גרין אוֹ צר ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
הּת בוּ אה . את בּ וֹ  ׁש דּ ׁש ים הוּ א  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶֹגּ רן,
בּ ׁש ת  בּת ים מבּ לי לקנוֹ ת  הּת גּ ר  ְודר◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌

ׁש לּ וֹ : לּמ גוּ רה  וּ להכניס  ּפ ּט ם .הגּ רן  ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
גּ דוֹ לה: לערבן.גּ יגית  ית כּ וּ ן ׁש א  וּ בלבד  ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

מּמ ק וֹ ם  הרב  לקנוֹ ת ק וֹ ל ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְלהוֹ ציא
וּ ׁש כניו  אחר, מּמ ק וֹ ם  בּ וֹ  וּ לרב  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְמׁש בּ ח

מא וֹ תוֹ  הּפ רוֹ ת  ׁש כּ ל מקוֹ ם:סב וּ רים  ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌

משובחים .מב. שכולם חושבים  והקונים 
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את יפחת ולא מּת ירין. וחכמים
לטוֹ ב. זכוּ ר אוֹ מרים, וחכמים הר.
אבּ א דּ ברי הגּ ריסין, את יבר לא
ׁש א  וּ מוֹ דים מּת ירין. וחכמים ׁש אוּ ל.
כגוֹ נב  אלּ א ׁש אינוֹ  מגוּ רה, ּפ י מל יבר
האדם  את לא מפרכּ סין אין הין. את

הכּ לים: את ולא הבּ המה את ולא
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הּׁשער. את יפחת בּ זוֹ ל .ולא  למכּ ר  ִ◌ְ◌ְֹ◌
וּ מקּפ ח אצלוֹ  לבא מר גּ יל  ׁש הוּ א ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִמּפ ני 

חבריו: לטוֹ ב.מזוֹ נוֹ ת ׁש ּמ ּת וֹ זכוּ ר ְ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌
וכן  בּ זוֹ ל. מ וֹ כרין פר וֹ ת אוֹ צרי   ָּכ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌

בּ רחים,גּ ריסין .הלכה: גּ ר וּ סוֹ ת ּפ וֹ לין ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
לׁש ּת ים: יבר.אחת הּפ סלת.לא  את ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌

מלה  הוּ א יפוֹ ת ׁש נּ ראוֹ ת  ֹׁש ּמ ּת ו ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְלפי 
ׁש נּ טל  הּפ סלת מ דּ מי הר בּ ה דּ מיהן ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶאת

מ ּת ירין .מהן: הלּ וֹ קחוחכמים ׁש יּ כ וֹ ל ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌

הּפ סלת  דמי כּ ּמ ה וּ להבחין ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִלראוֹ ת
וטוֹ ב בּ אחרים. ׁש יּ ׁש נן מאלּ וּ  ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ ברר ,
ׁש הן  אלּ וּ  ׁש ל  בּ דמיהן להל וֹ ת ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְל וֹ 
כּ חכמים: והלכה הּט רח. מ ּפ ני ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָֹ◌ְמבררים,

הּמ גוּ רה. ּפ י  מ על יבר למלה ׁש א  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
לא  ׁש בּ תוֹ כוֹ  הּפ סלת ואת יפוֹ ת, ֹ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלהראוֹ ת

העין .בּ רר : את כגוֹ נב א לּ א  ׁש אינוֹ  לפי  ָ◌ַ◌
וּ מי ּפ ין:מפרכּ סין .בּ בררתוֹ : לא מתּק נין ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌

האדם. ל ּמ כר :את הע וֹ מד  כּ נני  בד  ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

ובפתחי מג . רש"י . לשון  והוא בזול, מוכרין פירות אוצרי  כך שמתוך הרע"ב  לשון
ח)תשובה ס"ק  קנ"ו  אבל(סימן שרי, הכי משום  ורק השער , להורדת  שגורם שהיינו כתב

מרויחים . שהלקוחות  אע"פ החנונים שמקפח כיון אסור  כן  טעמי מד.לולא  רע"ב  עיין 
גונבמה.המחלוקת. שאין שאף  הדמיון, בכ"ף העין את כגונב מלשון  מדייק התוי"ט 

תבואה רואה שהעין מחמת מ"מ מלמעלה , אלא בירר  שלא  להם  שאומר  ממש, העין
ממש . גונב ולא  העין  את כגונב והיינו  פסולת , אין  למטה שגם  יחשוב לפעמים נקיה 

 י י ח ר ו ק מ

צל



מציעא הזהב בבא ד פרק  סד

ׁש אינוֹ  ׁש הוֹ דיעוֹ , ּפ י ל אף לת גּ ר ולא
ׁש נּ הגוּ  מקוֹ ם בּ וֹ . לרּמ וֹ ת אלּ א

יּט ילוּ : בּ יּ ין, מים להּט יל

 ֹלתו ונוֹ תן גּ רנוֹ ת מחמׁש  נוֹ טל הּת גּ ר
ונוֹ תן גּ ּת וֹ ת, מחמׁש  אחת. מגוּ רה
יהא  ׁש א וּ בלבד אחד. ּפ ּט ם  ֹלתו

יה  רבּ י לרב. לא מתכּ וּ ן אוֹ מר, וּ דה 
לּת ינוֹ קוֹ ת, ואגוֹ זין קליוֹ ת  החנוני יחלּ ק
אצלוֹ . לבא מרגּ ילן ׁש הוּ א מּפ ני

יב

      
     

    
     

           

     
    

    
    

     
    

      
      

    
             

       מב    
          

           

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

לתגּ ר . ּפ יולא ל  ואף  בּ יחד ימכּ רנּ וּ  לא ִֹ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌
ׁש אינוֹ  לפי  לרּמ וֹ ת ׁש הוֹ דיע וֹ , אלּ א לוֹ קחוֹ  ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌

בּ חנ וּ ת: מים וּ למכרוֹ  לה ּט יל ׁש נּ הגוּ  מקוֹ ם  ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌
ׁש נּ הגוּ בּ יּ ין. דּ כיון יּט יל. הגּ ּת וֹ ת  בּ ין  דּ וקא ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌

בּ חזקת  היּ ינ וֹ ת ׁש כּ ל טע וּ ת , כּ אן ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵאין
גּ רנוֹ ת .יבכּ ן : מחמ ׁש  נוֹ טל  ׁש ה כּ לה ּת גּ ר ֵ◌ֶ◌ַ◌ֹ

וּ מבּ ני בּ שׂ דוֹ תיו  גּ דלוּ  ׁש א בּ וֹ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְיוֹ דים
לוֹ קחים  כּ ן וּ בחזקת  ל וֹ קח, הרבּ ה  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָאדם 

ּת בוּ אה .מג וּ רה .מּמ נּ וּ : בּ וֹ  ׁש א וֹ גרין אוֹ צר ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
הּת בוּ אה . את בּ וֹ  ׁש דּ ׁש ים הוּ א  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶֹגּ רן,
בּ ׁש ת  בּת ים מבּ לי לקנוֹ ת  הּת גּ ר  ְודר◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌

ׁש לּ וֹ : לּמ גוּ רה  וּ להכניס  ּפ ּט ם .הגּ רן  ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
גּ דוֹ לה: לערבן.גּ יגית  ית כּ וּ ן ׁש א  וּ בלבד  ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

מּמ ק וֹ ם  הרב  לקנוֹ ת ק וֹ ל ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְלהוֹ ציא
וּ ׁש כניו  אחר, מּמ ק וֹ ם  בּ וֹ  וּ לרב  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְמׁש בּ ח

מא וֹ תוֹ  הּפ רוֹ ת  ׁש כּ ל מקוֹ ם:סב וּ רים  ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌

משובחים .מב. שכולם חושבים  והקונים 

 י י ח ר ו ק מ

מציעא הזהב בבא ד סה פרק 

את יפחת ולא מּת ירין. וחכמים
לטוֹ ב. זכוּ ר אוֹ מרים, וחכמים הר.
אבּ א דּ ברי הגּ ריסין, את יבר לא
ׁש א  וּ מוֹ דים מּת ירין. וחכמים ׁש אוּ ל.
כגוֹ נב  אלּ א ׁש אינוֹ  מגוּ רה, ּפ י מל יבר
האדם  את לא מפרכּ סין אין הין. את

הכּ לים: את ולא הבּ המה את ולא
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הּׁשער. את יפחת בּ זוֹ ל .ולא  למכּ ר  ִ◌ְ◌ְֹ◌
וּ מקּפ ח אצלוֹ  לבא מר גּ יל  ׁש הוּ א ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִמּפ ני 

חבריו: לטוֹ ב.מזוֹ נוֹ ת ׁש ּמ ּת וֹ זכוּ ר ְ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌
וכן  בּ זוֹ ל. מ וֹ כרין פר וֹ ת אוֹ צרי   ָּכ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌

בּ רחים,גּ ריסין .הלכה: גּ ר וּ סוֹ ת ּפ וֹ לין ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
לׁש ּת ים: יבר.אחת הּפ סלת.לא  את ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌

מלה  הוּ א יפוֹ ת ׁש נּ ראוֹ ת  ֹׁש ּמ ּת ו ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְלפי 
ׁש נּ טל  הּפ סלת מ דּ מי הר בּ ה דּ מיהן ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶאת

מ ּת ירין .מהן: הלּ וֹ קחוחכמים ׁש יּ כ וֹ ל ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌

הּפ סלת  דמי כּ ּמ ה וּ להבחין ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִלראוֹ ת
וטוֹ ב בּ אחרים. ׁש יּ ׁש נן מאלּ וּ  ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ ברר ,
ׁש הן  אלּ וּ  ׁש ל  בּ דמיהן להל וֹ ת ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְל וֹ 
כּ חכמים: והלכה הּט רח. מ ּפ ני ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָֹ◌ְמבררים,

הּמ גוּ רה. ּפ י  מ על יבר למלה ׁש א  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
לא  ׁש בּ תוֹ כוֹ  הּפ סלת ואת יפוֹ ת, ֹ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלהראוֹ ת

העין .בּ רר : את כגוֹ נב א לּ א  ׁש אינוֹ  לפי  ָ◌ַ◌
וּ מי ּפ ין:מפרכּ סין .בּ בררתוֹ : לא מתּק נין ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌

האדם. ל ּמ כר :את הע וֹ מד  כּ נני  בד  ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

ובפתחי מג . רש"י . לשון  והוא בזול, מוכרין פירות אוצרי  כך שמתוך הרע"ב  לשון
ח)תשובה ס"ק  קנ"ו  אבל(סימן שרי, הכי משום  ורק השער , להורדת  שגורם שהיינו כתב

מרויחים . שהלקוחות  אע"פ החנונים שמקפח כיון אסור  כן  טעמי מד.לולא  רע"ב  עיין 
גונבמה.המחלוקת. שאין שאף  הדמיון, בכ"ף העין את כגונב מלשון  מדייק התוי"ט 

תבואה רואה שהעין מחמת מ"מ מלמעלה , אלא בירר  שלא  להם  שאומר  ממש, העין
ממש . גונב ולא  העין  את כגונב והיינו  פסולת , אין  למטה שגם  יחשוב לפעמים נקיה 
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ל˘ון חיים

חזר‰ ו˘ינון

בעל פ‰ 

תשע"ט

בבא קמא ט-י
בבא מציעא א-ד



חהחובל קמאפרק  בבא כב

כּ לוּ ם. אמרּת  לא לוֹ , אמר
ּפ טוּ ר. ראי, ׁש אינוֹ  ּפ י ל אף בּ צמוֹ , החוֹ בל

חיּ בין. בּ וֹ , ׁש חבלוּ  אחרים
ּפ טוּ ר. ראי, ׁש אינוֹ  ּפ י ל אף נטיעוֹ תיו , והקּ וֹ צץ

חיּ בים: נטיעוֹ תיו , את ׁש קּ צצוּ  אחרים

מּמ נּ וּ , ׁש יּ בקּ ׁש  ד לוֹ  נמחל אין לוֹ , נוֹ תן ׁש הוּ א ּפ י ל אף 
אׁש נּ אמר הׁש ב וגוֹ 'ו עּת ה .ׁש ת 

אכזרי, הּמ וֹ חל יהא ׁש א וּ מנּ ין
האלהיםׁש נּ אמר אל  אברהם  ו יּ תּפ לּ ל  

וגוֹ ' אבימל את אלהים  .ו יּ רּפ א 
ח יּ ב . רגלי , את  ׁש בר ידי, את  קטע יני , את  סּמ א האוֹ מר

חיּ ב. לפטר, מנת  ל
חיּ ב. כּ דּ י, את  ׁש בר כּ סוּ תי, את  קרע 

ּפ טוּ ר. לפטר, מנת ל
חיּ ב, לפטר, מנת ל ּפ לוֹ ני, לאיׁש  כן שׂ ה

בּ ממוֹ נוֹ : בּ ין בּ גוּ פוֹ  בּ ין

ט  פרק 

כּ לים, ו שׂ אן צים, הגּ וֹ זל
בּ גדים, ושׂ אן צמר,

הגּ זלה. כּ ׁש ת  מׁש לּ ם
וּ גזזּה , טעוּ נה, רחל וילדה, מבּ רת, ּפ רה גּ זל

לגּ זז . העוֹ מדת  רחל  דּ מי לילד, העוֹ מדת  פרה  דּ מי מ ׁש לּ ם
וילדה, אצלוֹ  ונת בּ רה ּפ רה, גּ זל

וּ גזזּה , אצלוֹ  ונטנה רחל,
הגּ זלה. כּ ׁש ת  מׁש לּ ם

הגּ זלה: כּ ׁש ת מׁש לּ מין הגּ זלנים כּ ל הכּ לל, זה

ז

א 

לאכ. אל,

פ. אעפשר, הב,

ח. אשב,

פ. אעפשר, ונ,

ח: אשאנ,

אנלעשמ, אעפשנל,

.והאוש

ושיהא,

ואאהש

.ואאאו

ח. שאר, קאי, הסאע,

ח. עמל,

ח. שאכ, קאכ,

פ. עמל,

ח, עמל, עכלפ,

בבבב:

וכ, הע,

וב, צ,

מכה.

ו, רט, ו, גפמ,

דרהל. מדפהל,

ואו, גפ,

ואו, ר,

מכה.

כהמכה: זה,

ז 

א

עצי טהגוזל  קמאפרק כג בבא

והזקינוּ , בדים והזקינה, בּ המה גּ זל
הגּ זלה. כּ ׁש ת  מׁש לּ ם

מאיר לפניר בּ י  ּׁש ל הרי לוֹ , א וֹ מר בּ בדים  .א וֹ מר, 
והחמיץ , יין והרקיב וּ , ּפ רוֹ ת  ונס דּ ק ,  ּמטב גּ זל

הגּ זלה. כּ ׁש ת  מׁש לּ ם
ה ּפ סח , ליו ו בר חמץ  ונטמאת , ּת רוּ מה ונפסל,  ּמטב

ה ּמ זבּ ח , גּ בּ י מ ל ׁש נּ פסלה  א וֹ  ברה , ב ּה  ונ בדה  בּ המה 
לּס קל, יוֹ צאת  ׁש היתה אוֹ 
לפני   ּׁש ל הרי לוֹ , :אוֹ מר 

לׁש לּ ם. חיּ בין וקלקלוּ , לת קּ ן, לאּמ נין נתן
לׁש לּ ם. ח יּ ב  וקלקל, לת קּ ן , וּ מג דּ ל ּת בה  ׁש דּ ה , לחרׁש  נתן 

הכּ תל, את לסּת ר ליו ׁש קּ בּ ל והבּ נּ אי
לׁש לּ ם. חיּ ב ׁש הזּ יק, אוֹ  האבנים את  וׁש בּ ר
ּפ טוּ ר. אחר, מצּ ד ונפל זה מצּ ד סוֹ תר היה

חיּ ב: הּמ כּ ה, מחמת ואם

יוֹ רה, והקדּ יחת וֹ  לצבּ ע, צמר הנּ וֹ תן
צמרוֹ . דּ מי לוֹ  נוֹ תן

כאוּ ר, צבע וֹ 
היציאה, את  לוֹ  נוֹ תן היציאה, ל יוֹ תר הבח אם
הבח. את  לוֹ  נוֹ תן הבח, ל יתרה היציאה ואם

אדם, וּ צבעוֹ  ׁש חר, ׁש חר, וּ צבע וֹ  אדם, לוֹ   ּלצב
מאיר  צמרוֹ .רבּ י דּ מי לוֹ  נוֹ תן אוֹ מר, 
יהוּ דה  אוֹ מר,רבּ י  

היציאה, את  לוֹ  נוֹ תן היציאה, ל יתר הבח אם
הבח: את לוֹ  נוֹ תן הבח, ל יתרה היציאה ואם

לוֹ , ונׁש בּ ע פרוּ טה, ׁש וה חברוֹ  את הגּ וֹ זל
אפלּ וּ  אחריו  .למדייוֹ ליכנּ וּ  

ב

ג 

ד

ה 

עו, גבו,

מכה.

השל.רמ באל, א,
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מכה.
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אשמגה, בובע,

אשיל,

השל: אל,

חל. ו, נלל,
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חל. ואהאש,

פ. הסמזומא,

ח: ומה,

וי, הצל,

נלדצ.

צכ,

נלאה, אהיעה,

נלאה. והיעה,

וא, ש, וש, ללא,

נלדצ.רמ א,

א,רי

נלאה, אהיעה,

נלאה: והיעה,
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ק



חהחובל קמאפרק  בבא כב

כּ לוּ ם. אמרּת  לא לוֹ , אמר
ּפ טוּ ר. ראי, ׁש אינוֹ  ּפ י ל אף בּ צמוֹ , החוֹ בל

חיּ בין. בּ וֹ , ׁש חבלוּ  אחרים
ּפ טוּ ר. ראי, ׁש אינוֹ  ּפ י ל אף נטיעוֹ תיו , והקּ וֹ צץ

חיּ בים: נטיעוֹ תיו , את ׁש קּ צצוּ  אחרים

מּמ נּ וּ , ׁש יּ בקּ ׁש  ד לוֹ  נמחל אין לוֹ , נוֹ תן ׁש הוּ א ּפ י ל אף 
אׁש נּ אמר הׁש ב וגוֹ 'ו עּת ה .ׁש ת 

אכזרי, הּמ וֹ חל יהא ׁש א וּ מנּ ין
האלהיםׁש נּ אמר אל  אברהם  ו יּ תּפ לּ ל  

וגוֹ ' אבימל את אלהים  .ו יּ רּפ א 
ח יּ ב . רגלי , את  ׁש בר ידי, את  קטע יני , את  סּמ א האוֹ מר

חיּ ב. לפטר, מנת  ל
חיּ ב. כּ דּ י, את  ׁש בר כּ סוּ תי, את  קרע 

ּפ טוּ ר. לפטר, מנת ל
חיּ ב, לפטר, מנת ל ּפ לוֹ ני, לאיׁש  כן שׂ ה

בּ ממוֹ נוֹ : בּ ין בּ גוּ פוֹ  בּ ין

ט  פרק 

כּ לים, ו שׂ אן צים, הגּ וֹ זל
בּ גדים, ושׂ אן צמר,

הגּ זלה. כּ ׁש ת  מׁש לּ ם
וּ גזזּה , טעוּ נה, רחל וילדה, מבּ רת, ּפ רה גּ זל

לגּ זז . העוֹ מדת  רחל  דּ מי לילד, העוֹ מדת  פרה  דּ מי מ ׁש לּ ם
וילדה, אצלוֹ  ונת בּ רה ּפ רה, גּ זל

וּ גזזּה , אצלוֹ  ונטנה רחל,
הגּ זלה. כּ ׁש ת  מׁש לּ ם

הגּ זלה: כּ ׁש ת מׁש לּ מין הגּ זלנים כּ ל הכּ לל, זה

ז

א 
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עצי טהגוזל  קמאפרק כג בבא

והזקינוּ , בדים והזקינה, בּ המה גּ זל
הגּ זלה. כּ ׁש ת  מׁש לּ ם

מאיר לפניר בּ י  ּׁש ל הרי לוֹ , א וֹ מר בּ בדים  .א וֹ מר, 
והחמיץ , יין והרקיב וּ , ּפ רוֹ ת  ונס דּ ק ,  ּמטב גּ זל

הגּ זלה. כּ ׁש ת  מׁש לּ ם
ה ּפ סח , ליו ו בר חמץ  ונטמאת , ּת רוּ מה ונפסל,  ּמטב

ה ּמ זבּ ח , גּ בּ י מ ל ׁש נּ פסלה  א וֹ  ברה , ב ּה  ונ בדה  בּ המה 
לּס קל, יוֹ צאת  ׁש היתה אוֹ 
לפני   ּׁש ל הרי לוֹ , :אוֹ מר 

לׁש לּ ם. חיּ בין וקלקלוּ , לת קּ ן, לאּמ נין נתן
לׁש לּ ם. ח יּ ב  וקלקל, לת קּ ן , וּ מג דּ ל ּת בה  ׁש דּ ה , לחרׁש  נתן 

הכּ תל, את לסּת ר ליו ׁש קּ בּ ל והבּ נּ אי
לׁש לּ ם. חיּ ב ׁש הזּ יק, אוֹ  האבנים את  וׁש בּ ר
ּפ טוּ ר. אחר, מצּ ד ונפל זה מצּ ד סוֹ תר היה

חיּ ב: הּמ כּ ה, מחמת ואם

יוֹ רה, והקדּ יחת וֹ  לצבּ ע, צמר הנּ וֹ תן
צמרוֹ . דּ מי לוֹ  נוֹ תן

כאוּ ר, צבע וֹ 
היציאה, את  לוֹ  נוֹ תן היציאה, ל יוֹ תר הבח אם
הבח. את  לוֹ  נוֹ תן הבח, ל יתרה היציאה ואם

אדם, וּ צבעוֹ  ׁש חר, ׁש חר, וּ צבע וֹ  אדם, לוֹ   ּלצב
מאיר  צמרוֹ .רבּ י דּ מי לוֹ  נוֹ תן אוֹ מר, 
יהוּ דה  אוֹ מר,רבּ י  

היציאה, את  לוֹ  נוֹ תן היציאה, ל יתר הבח אם
הבח: את לוֹ  נוֹ תן הבח, ל יתרה היציאה ואם

לוֹ , ונׁש בּ ע פרוּ טה, ׁש וה חברוֹ  את הגּ וֹ זל
אפלּ וּ  אחריו  .למדייוֹ ליכנּ וּ  

ב
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ה 
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מכה.
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עצי טהגוזל  קמאפרק בבא כד

אבל  לׁש ל וּ חוֹ , ולא  לבנוֹ  לא  יּת ן דּ ין .לא בּ ית  לׁש ליח  נוֹ תן 
ליוֹ רׁש יו : יחזיר מת , ואם

החמׁש , את לוֹ  נתן ולא הקּ רן את לוֹ  נתן
החמׁש , ל לוֹ  מחל ולא הקּ רן ל לוֹ  מחל

ב קּ רן, פרוּ טה  מ וה מּפ חוֹ ת  חוּ ץ זה ו ל זה  ל  ל וֹ  מחל
צרי  אחריו.אינוֹ  ליל  

הקּ רן, את  לוֹ  נתן ולא החמׁש  את לוֹ  נתן
הקּ רן, ל לוֹ  מחל ולא החמׁש  ל לוֹ  מחל

בקּ רן, פרוּ טה מוה חוּ ץ זה ו ל זה ל לוֹ  מחל
אחריו :צרי  ליל  

החמׁש , ל לוֹ  ונׁש בּ ע הקּ רן את לוֹ  נתן
חמׁש , ל חמׁש  מׁש לּ ם זה הרי

פרוּ טה. מוה ּפ חוֹ ת הקּ רן ׁש יּ תמט ד
ׁש נּ אמר  בּ פקּ דוֹ ן, וכן

עמיתוֹ  את עׁש ק א וֹ  בגזל  א וֹ  יד  בתשׂ וּ מת א וֹ  בּ פּק דוֹ ן 
ׁש קר  על  ונׁש בּ ע  בּ ּה  וכחׁש  אבדה מצא  ,אוֹ  

ואׁש ם. וחמׁש  קרן מׁש לּ ם זה הרי
אמן, ואמר אני, מׁש בּ י אבד, לוֹ  אמר ּפ קדוֹ ני, היכן

קרן. מׁש לּ ם ׁש אכלוֹ , אוֹ תוֹ  מידים והדים
ואׁש ם: וחמׁש  קרן מׁש לּ ם מצמוֹ , הוֹ דה

אמן, ואמר אני, מׁש בּ י נגנב, לוֹ  אמר ּפ קדוֹ ני, היכן
כפל. ּת ׁש לוּ מי מׁש לּ ם ׁש גּ נבוֹ , אוֹ תוֹ  מידין והדים

ואׁש ם: וחמׁש  קרן מׁש לּ ם מצמוֹ , הוֹ דה

וּ מת , לוֹ , ונׁש בּ ע  אביו , את הגּ וֹ זל
לאחיו. אוֹ  לבניו  וחמׁש  קרן מׁש לּ ם זה הרי

לוֹ , ׁש אין אוֹ  רוֹ צה, אינוֹ  ואם
ונפרים: בּ אים חוֹ ב וּ בלי לוה

ו

ז

ח 

ט 

אנלבד. ליללול,

יל: ומ,

נלאהונלאה,

מלעהומלעה,

מלעזוזחממפב,

אצלא.
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ש וב,
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,אמאובועש

הזמקוו.

וא, מא, אלא, הפ,

מק. ומאש,

מקוו: המ,

וא, מא, אלנ, הפ,

מתכ. ומאש,

מקוו: המ,

ו, ול, האא,

הזמקולאל.

אשל, ואר,

לוחבו:
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ט

עצי טהגוזל  קמאפרק כה בבא

מלּ י, נהנה אּת ה אי קוֹ נם לבנוֹ , האוֹ מר
יירׁש נּ וּ . מת, אם

וּ במוֹ תוֹ , בּ חיּ יו 
לאחיו. אוֹ  לבניו  ויחזיר יירׁש נּ וּ , לא מת, אם

ונפרים: בּ אים חוֹ ב וּ בלי לוה, לוֹ , אין ואם

וּ מת , לוֹ , ונׁש בּ ע  הגּ ר את הגּ וֹ זל
לּמ זבּ ח, ואׁש ם לכּ הנים וחמׁש  קרן מׁש לּ ם זה הרי

האׁש נּ אמר להׁש יב גּ אל לאיׁש  אין  אליו ,ואם  ׁש ם  
לכּ הן,הא לה' הּמ וּ ׁש ב  ׁש ם  

א הכּ ּפ רים  איל  עליו .מ לּ בד בּ וֹ  יכּפ ר ׁש ר 
לבניו, ינּ תן ה כּ סף וּ מת, הא ׁש ם , ואת ה כּ סף  את  מ לה  היה 

לנדבה: דמיו  ויּפ ל וּ  ויּמ כר  ׁש יּ סּת אב , ד ירה והאׁש ם

וּ מת , מׁש מר, לאנׁש י הכּ סף נתן
מיּ דם, להוֹ ציא יכוֹ לין היּ וֹ רׁש ים אין

אׁש נּ אמר יהיה אי ׁש  לוֹ  ל כּ הן  י ּת ן .ׁש ר 
הכּ סף יצא.ליד עיה ואׁש םליהוֹ יריבנתן , 

,ליד עיה וכסףליהוֹ יריבאׁש ם 
בני יקריבוּ הוּ  האׁש ם, קיּ ם ,יד עיה אם 

אחר, אׁש ם ויביא יחזיר לא, ואם
יצא. אׁש מוֹ , הביא ׁש א ד גזלוֹ  ׁש הּמ ביא
יצא. לא גזלוֹ , הביא ׁש א ד אׁש מוֹ  הביא

מ כּ ב : החמ ׁש  אין החמׁש , את  נתן ולא  ה קּ רן את  נתן

י פרק

לפניהם, והנּ יח בּ ניו , את  וּ מאכיל הגּ וֹ זל
מלּ ׁש לּ ם. ּפ טוּ רין

לׁש לּ ם. חיּ בין אחריוּ ת, בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  דבר היה ואם

י
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א 
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עצי טהגוזל  קמאפרק בבא כד

אבל  לׁש ל וּ חוֹ , ולא  לבנוֹ  לא  יּת ן דּ ין .לא בּ ית  לׁש ליח  נוֹ תן 
ליוֹ רׁש יו : יחזיר מת , ואם

החמׁש , את לוֹ  נתן ולא הקּ רן את לוֹ  נתן
החמׁש , ל לוֹ  מחל ולא הקּ רן ל לוֹ  מחל

ב קּ רן, פרוּ טה  מ וה מּפ חוֹ ת  חוּ ץ זה ו ל זה  ל  ל וֹ  מחל
צרי  אחריו.אינוֹ  ליל  

הקּ רן, את  לוֹ  נתן ולא החמׁש  את לוֹ  נתן
הקּ רן, ל לוֹ  מחל ולא החמׁש  ל לוֹ  מחל

בקּ רן, פרוּ טה מוה חוּ ץ זה ו ל זה ל לוֹ  מחל
אחריו :צרי  ליל  

החמׁש , ל לוֹ  ונׁש בּ ע הקּ רן את לוֹ  נתן
חמׁש , ל חמׁש  מׁש לּ ם זה הרי

פרוּ טה. מוה ּפ חוֹ ת הקּ רן ׁש יּ תמט ד
ׁש נּ אמר  בּ פקּ דוֹ ן, וכן

עמיתוֹ  את עׁש ק א וֹ  בגזל  א וֹ  יד  בתשׂ וּ מת א וֹ  בּ פּק דוֹ ן 
ׁש קר  על  ונׁש בּ ע  בּ ּה  וכחׁש  אבדה מצא  ,אוֹ  

ואׁש ם. וחמׁש  קרן מׁש לּ ם זה הרי
אמן, ואמר אני, מׁש בּ י אבד, לוֹ  אמר ּפ קדוֹ ני, היכן

קרן. מׁש לּ ם ׁש אכלוֹ , אוֹ תוֹ  מידים והדים
ואׁש ם: וחמׁש  קרן מׁש לּ ם מצמוֹ , הוֹ דה

אמן, ואמר אני, מׁש בּ י נגנב, לוֹ  אמר ּפ קדוֹ ני, היכן
כפל. ּת ׁש לוּ מי מׁש לּ ם ׁש גּ נבוֹ , אוֹ תוֹ  מידין והדים

ואׁש ם: וחמׁש  קרן מׁש לּ ם מצמוֹ , הוֹ דה

וּ מת , לוֹ , ונׁש בּ ע  אביו , את הגּ וֹ זל
לאחיו. אוֹ  לבניו  וחמׁש  קרן מׁש לּ ם זה הרי

לוֹ , ׁש אין אוֹ  רוֹ צה, אינוֹ  ואם
ונפרים: בּ אים חוֹ ב וּ בלי לוה
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עצי טהגוזל  קמאפרק כה בבא

מלּ י, נהנה אּת ה אי קוֹ נם לבנוֹ , האוֹ מר
יירׁש נּ וּ . מת, אם

וּ במוֹ תוֹ , בּ חיּ יו 
לאחיו. אוֹ  לבניו  ויחזיר יירׁש נּ וּ , לא מת, אם

ונפרים: בּ אים חוֹ ב וּ בלי לוה, לוֹ , אין ואם

וּ מת , לוֹ , ונׁש בּ ע  הגּ ר את הגּ וֹ זל
לּמ זבּ ח, ואׁש ם לכּ הנים וחמׁש  קרן מׁש לּ ם זה הרי

האׁש נּ אמר להׁש יב גּ אל לאיׁש  אין  אליו ,ואם  ׁש ם  
לכּ הן,הא לה' הּמ וּ ׁש ב  ׁש ם  

א הכּ ּפ רים  איל  עליו .מ לּ בד בּ וֹ  יכּפ ר ׁש ר 
לבניו, ינּ תן ה כּ סף וּ מת, הא ׁש ם , ואת ה כּ סף  את  מ לה  היה 

לנדבה: דמיו  ויּפ ל וּ  ויּמ כר  ׁש יּ סּת אב , ד ירה והאׁש ם

וּ מת , מׁש מר, לאנׁש י הכּ סף נתן
מיּ דם, להוֹ ציא יכוֹ לין היּ וֹ רׁש ים אין

אׁש נּ אמר יהיה אי ׁש  לוֹ  ל כּ הן  י ּת ן .ׁש ר 
הכּ סף יצא.ליד עיה ואׁש םליהוֹ יריבנתן , 

,ליד עיה וכסףליהוֹ יריבאׁש ם 
בני יקריבוּ הוּ  האׁש ם, קיּ ם ,יד עיה אם 

אחר, אׁש ם ויביא יחזיר לא, ואם
יצא. אׁש מוֹ , הביא ׁש א ד גזלוֹ  ׁש הּמ ביא
יצא. לא גזלוֹ , הביא ׁש א ד אׁש מוֹ  הביא

מ כּ ב : החמ ׁש  אין החמׁש , את  נתן ולא  ה קּ רן את  נתן

י פרק

לפניהם, והנּ יח בּ ניו , את  וּ מאכיל הגּ וֹ זל
מלּ ׁש לּ ם. ּפ טוּ רין

לׁש לּ ם. חיּ בין אחריוּ ת, בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  דבר היה ואם
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ומאכיל י הגוזל  קמאפרק  בבא כו 

מ כּ יס  ולא  הּמ וֹ כסין, מּת בת לא ּפ וֹ רטין  גּ בּ אין,אין ׁש ל 
צדקה. מהם נוֹ טלין ואין

הוּ ק: מן אוֹ  בּ ית וֹ   ֹמּת ו הוּ א נוֹ טל אבל

אחר, חמוֹ ר לוֹ  ונתנוּ  חמוֹ רוֹ  את  מוֹ כסין נטלוּ 
אחרת , כסוּ ת לוֹ  ונתנוּ  כּ סוּ ת וֹ  את לסטים גּ זלוּ 
מהן. מתיאׁש ין ׁש הבּ לים מּפ ני ׁש לּ וֹ , אלּ וּ  הרי
הלּ סטים, מן אוֹ  הגּ יס מן אוֹ  הנּ הר מן הּמ צּ יל

ׁש לּ וֹ . אלּ וּ  הרי הבּ לים, נתיאׁש וּ  אם
דּ בוֹ רים, ׁש ל נחיל וכן

ׁש לּ וֹ . אלּ וּ  הרי הבּ לים, נתיאׁש וּ  אם
בּ רוֹ קה אמר בּ ן י וֹ חנן  ,רבּ י  

זה. נחיל יצא מכּ אן לוֹ מר, קטן אוֹ  אה נאמנת
נחילוֹ . את  להצּ יל חברוֹ  שׂ דה  ֹבּ תו  ּוּ מהל

הזּ יק. מה מׁש לּ ם הזּ יק, ואם
הדּ מים. את לּת ן מנת ל סוֹ כוֹ  את יקץ לא אבל

בּ רוֹ קה  בּ ן י וֹ חנן  רבּ י  ׁש ל בּ נוֹ  יׁש מעאל אוֹ מר,רבּ י  
הדּ מים: את  ונוֹ תן קוֹ צץ אף

בּ יר , גּ נבה ׁש ם לוֹ  ויצא אחר, בּ יד  וּ ספריו כּ ליו  הּמ כּ יר
ויּט ל. נתן, כּ ּמ ה לוֹ קח לוֹ  יבע 

הימנּ וּ , כּ ל לא לאו, ואם
הימנּ וּ : זה וּ לקחן לאחר מכרן אוֹ מר ׁש אני

דּ בׁש . ׁש ל בכדּ וֹ  בּ א וזה יין ׁש ל בחביתוֹ  בּ א זה
דּ בׁש , ׁש ל חבית נסדּ קה

לת וֹ כוֹ , הדּ בׁש  את והצּ יל יינוֹ  את  זה וׁש פ
שׂ כרוֹ . אלּ א לוֹ  אין

ׁש לּ י, דּ מי לי נוֹ תן ואּת ה  ּׁש ל את  אצּ יל אמר, ואם
לוֹ . לּת ן חיּ ב

ב

ג 

ד

ומשג, אפלמה,

ונמצ.

אנהמבאמה:

נמאחולחא,

גלאכולכא,

משממ. האש,

המהאמהאמה,

האש. אנה,

ונשד,

האש. אנה,

,ריבבא 

מינז. נאאקל,

ובשחלאנ.

ממש. וה,

אליאסעמלאה.
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אקואה:

ולשגב, הכובא,

ו. יללכנ,

לכה, ול,

שאמלוזה:

זבבשיובבשד.

נחשד,

וזאיואהל,

אלאש.

אאשונלדש, וא,

חלל.
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ומאכיל י הגוזל  קמאפרק  כז בבא

חברוֹ , וחמוֹ ר חמוֹ רוֹ  נהר ׁש טף
מאתים, חברוֹ  ו ׁש ל מנה יפה ׁש לּ וֹ 

חברוֹ , ׁש ל את והצּ יל ׁש לּ וֹ  את זה הנּ יח
שׂ כרוֹ . אלּ א לוֹ  אין

ׁש לּ י, את  לי  נוֹ תן  וא ּת ה   ּׁש ל את  אצּ יל אני לוֹ , אמר ואם 
לוֹ : לּת ן חיּ ב

מסיקין, וּ נטלוּ הוּ  מחברוֹ  שׂ דה הגּ וֹ זל
לפני   ּׁש ל הרי לוֹ  אוֹ מר היא, מדינה מכּ ת ,אם 

אחרת.ואם שׂ דה לוֹ  להמיד חיּ ב הגּ זלן, מחמת  
לפני   ּׁש ל הרי לוֹ , אוֹ מר נהר, :ׁש טפּה  

לוֹ . ׁש הפקיד אוֹ  הימנּ וּ , ׁש לּ וה אוֹ  חברוֹ , את הגּ וֹ זל
בּמ דבּ ר. לוֹ  יחזיר לא בּ יּ וּ ב,

בּמ דבּ ר: לוֹ  יחזיר בּ ּמ דבּ ר, לצאת מנת ל

גּ זלּת י  לחברוֹ , אצלי,האוֹ מר הפקדּת  הלויתני, , 
,ל החזרּת י לא אם ל החזרּת י אם יוֹ ד ואיני

לׁש לּ ם. חיּ ב
לוֹ , אמר אם אבל

גּ זל ּת י אם  יוֹ ד אצלי,איני הפקד ּת  אם הלויתני , אם  , 
מלּ ׁש לּ ם: ּפ טוּ ר

נגנב, אוֹ  וּ מת והחזירוֹ , הדר מן טלה הגּ וֹ נב
בּ אחריוּ ת וֹ . חיּ ב

בחזירתוֹ , ולא בגנבתוֹ  לא בלים ידעוּ  לא
ּפ טוּ ר: היא, וּ ׁש למה הצּ אן את וּ מנוּ 

וּ גדיים, וחלב צמר הרוֹ ים מן לוֹ קחים אין
וּ פרוֹ ת. צים פרוֹ ת  מוֹ מרי ולא
צמר כּ לי הנּ ׁש ים מן לוֹ קחין ,בּ יהוּ דה אבל 
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ומאכיל י הגוזל  קמאפרק  בבא כו 

מ כּ יס  ולא  הּמ וֹ כסין, מּת בת לא ּפ וֹ רטין  גּ בּ אין,אין ׁש ל 
צדקה. מהם נוֹ טלין ואין

הוּ ק: מן אוֹ  בּ ית וֹ   ֹמּת ו הוּ א נוֹ טל אבל

אחר, חמוֹ ר לוֹ  ונתנוּ  חמוֹ רוֹ  את  מוֹ כסין נטלוּ 
אחרת , כסוּ ת לוֹ  ונתנוּ  כּ סוּ ת וֹ  את לסטים גּ זלוּ 
מהן. מתיאׁש ין ׁש הבּ לים מּפ ני ׁש לּ וֹ , אלּ וּ  הרי
הלּ סטים, מן אוֹ  הגּ יס מן אוֹ  הנּ הר מן הּמ צּ יל

ׁש לּ וֹ . אלּ וּ  הרי הבּ לים, נתיאׁש וּ  אם
דּ בוֹ רים, ׁש ל נחיל וכן

ׁש לּ וֹ . אלּ וּ  הרי הבּ לים, נתיאׁש וּ  אם
בּ רוֹ קה אמר בּ ן י וֹ חנן  ,רבּ י  

זה. נחיל יצא מכּ אן לוֹ מר, קטן אוֹ  אה נאמנת
נחילוֹ . את  להצּ יל חברוֹ  שׂ דה  ֹבּ תו  ּוּ מהל

הזּ יק. מה מׁש לּ ם הזּ יק, ואם
הדּ מים. את לּת ן מנת ל סוֹ כוֹ  את יקץ לא אבל

בּ רוֹ קה  בּ ן י וֹ חנן  רבּ י  ׁש ל בּ נוֹ  יׁש מעאל אוֹ מר,רבּ י  
הדּ מים: את  ונוֹ תן קוֹ צץ אף

בּ יר , גּ נבה ׁש ם לוֹ  ויצא אחר, בּ יד  וּ ספריו כּ ליו  הּמ כּ יר
ויּט ל. נתן, כּ ּמ ה לוֹ קח לוֹ  יבע 

הימנּ וּ , כּ ל לא לאו, ואם
הימנּ וּ : זה וּ לקחן לאחר מכרן אוֹ מר ׁש אני

דּ בׁש . ׁש ל בכדּ וֹ  בּ א וזה יין ׁש ל בחביתוֹ  בּ א זה
דּ בׁש , ׁש ל חבית נסדּ קה

לת וֹ כוֹ , הדּ בׁש  את והצּ יל יינוֹ  את  זה וׁש פ
שׂ כרוֹ . אלּ א לוֹ  אין

ׁש לּ י, דּ מי לי נוֹ תן ואּת ה  ּׁש ל את  אצּ יל אמר, ואם
לוֹ . לּת ן חיּ ב

ב

ג 

ד

ומשג, אפלמה,

ונמצ.

אנהמבאמה:

נמאחולחא,

גלאכולכא,

משממ. האש,

המהאמהאמה,

האש. אנה,

ונשד,

האש. אנה,

,ריבבא 

מינז. נאאקל,

ובשחלאנ.

ממש. וה,

אליאסעמלאה.

א,ריבשריבב

אקואה:

ולשגב, הכובא,

ו. יללכנ,

לכה, ול,

שאמלוזה:

זבבשיובבשד.

נחשד,

וזאיואהל,

אלאש.

אאשונלדש, וא,

חלל.
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ומאכיל י הגוזל  קמאפרק  כז בבא

חברוֹ , וחמוֹ ר חמוֹ רוֹ  נהר ׁש טף
מאתים, חברוֹ  ו ׁש ל מנה יפה ׁש לּ וֹ 

חברוֹ , ׁש ל את והצּ יל ׁש לּ וֹ  את זה הנּ יח
שׂ כרוֹ . אלּ א לוֹ  אין

ׁש לּ י, את  לי  נוֹ תן  וא ּת ה   ּׁש ל את  אצּ יל אני לוֹ , אמר ואם 
לוֹ : לּת ן חיּ ב

מסיקין, וּ נטלוּ הוּ  מחברוֹ  שׂ דה הגּ וֹ זל
לפני   ּׁש ל הרי לוֹ  אוֹ מר היא, מדינה מכּ ת ,אם 

אחרת.ואם שׂ דה לוֹ  להמיד חיּ ב הגּ זלן, מחמת  
לפני   ּׁש ל הרי לוֹ , אוֹ מר נהר, :ׁש טפּה  

לוֹ . ׁש הפקיד אוֹ  הימנּ וּ , ׁש לּ וה אוֹ  חברוֹ , את הגּ וֹ זל
בּמ דבּ ר. לוֹ  יחזיר לא בּ יּ וּ ב,

בּמ דבּ ר: לוֹ  יחזיר בּ ּמ דבּ ר, לצאת מנת ל

גּ זלּת י  לחברוֹ , אצלי,האוֹ מר הפקדּת  הלויתני, , 
,ל החזרּת י לא אם ל החזרּת י אם יוֹ ד ואיני

לׁש לּ ם. חיּ ב
לוֹ , אמר אם אבל

גּ זל ּת י אם  יוֹ ד אצלי,איני הפקד ּת  אם הלויתני , אם  , 
מלּ ׁש לּ ם: ּפ טוּ ר

נגנב, אוֹ  וּ מת והחזירוֹ , הדר מן טלה הגּ וֹ נב
בּ אחריוּ ת וֹ . חיּ ב

בחזירתוֹ , ולא בגנבתוֹ  לא בלים ידעוּ  לא
ּפ טוּ ר: היא, וּ ׁש למה הצּ אן את וּ מנוּ 

וּ גדיים, וחלב צמר הרוֹ ים מן לוֹ קחים אין
וּ פרוֹ ת. צים פרוֹ ת  מוֹ מרי ולא
צמר כּ לי הנּ ׁש ים מן לוֹ קחין ,בּ יהוּ דה אבל 
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ומאכיל י הגוזל  קמאפרק  בבא כח

פׁש ּת ן ו גליםבּ גּ ליל וּ כלי .בּ ּׁשרוֹ ן, 
אסוּ ר. להטמין, ׁש אמרוּ  וכלּ ן

מקוֹ ם: מכּ ל ותרנגוֹ לים בּ יצים ולוֹ קחין

ׁש לּ וֹ . אלּ וּ  הרי מוֹ ציא, ׁש הכּ וֹ בס מוֹ כין
הבּ ית. בּ ל ׁש ל אלּ וּ  הרי מוֹ ציא, ו ׁש הּס וֹ רק

ׁש לּ וֹ . והן חוּ טין ׁש לׁש ה נוֹ טל הכּ וֹ בס
הבּ ית. בּ ל ׁש ל אלּ וּ  הרי מכּ ן, יתר

ׁש לּ וֹ . והן הכּ ל את  נוֹ טל הלּ בן, גּ בּ י ל החוֹ ר היה אם
בּ וֹ , לתּפ ר כּ די החוּ ט מן ׁש יּ ר החיּ ט

ׁש לׁש , ל ׁש לׁש  ׁש היא וּ מטלית 
ׁש  אלּ וּ  הבּ ית.הרי בּ ל ל 

ׁש לּ וֹ , אלּ וּ  הרי בּמ צד, מוֹ ציא החרׁש  מה
הבּ ית. בּ ל ׁש ל וּ בכּ יל,

הבּ ית , בּ ל אצל ע וֹ שׂ ה היה ואם
הבּ ית : בּ ל ׁש ל הנּ סרת אף

קּמ א בּ בּ א  מ ּס כת סליק

י

ובופ .ב,

א. ושל,

ובוממ:

האש. משמ,

האשבה. ומ,

הנשחוש.

האשבה. ימ,

נאהוש. אההעגה,

השמהכלב,

וששעש,

האשבה.

האש, משמב,

שבה. ו,

והעאבה,

אהשבה:

י

ומאכיל י הגוזל  מציעאפרק  כט בבא

מציעא  בא מכת
א פרק

בּ טלּ ית , אוֹ חזין ׁש נים
מצאתיה, אני אוֹ מר וזה מצאתיה אני אוֹ מר זה

ׁש לּ י, כּ לּ ּה  אוֹ מר וזה ׁש לּ י כּ לּ ּה  אוֹ מר זה
מחציּה , ּפ חוֹ ת  בּה  לוֹ  ׁש אין יבע זה

ויחלקוּ . מחציּה , ּפ חוֹ ת  בּה  לוֹ  ׁש אין יבע וזה
ׁש לּ י, חציּה  אוֹ מר וזה ׁש לּ י כּ לּ ּה  אוֹ מר זה

ׁש לּ י, כּ לּ ּה  האוֹ מר
חלקים, מלׁש ה ּפ חוֹ ת בּה  לוֹ  ׁש אין יבע 

ׁש לּ י, חציּה  והאוֹ מר
.מרבי ּפ חוֹ ת  בּה  לוֹ  ׁש אין יבע

:רבי נוֹ טל וזה חלקים, ׁש לׁש ה נוֹ טל זה

בהמה, גּ בּ י ל רוֹ כבין ׁש נים היוּ 
מנהיג , ואחד רוֹ כב אחד ׁש היה אוֹ 

ׁש לּ י, כּ לּ ּה  אוֹ מר וזה ׁש לּ י, כּ לּ ּה  אוֹ מר זה
מחציּה , ּפ חוֹ ת  בּה  לוֹ  ׁש אין יבע זה

ויחלקוּ . מחציּה , ּפ חוֹ ת  בּה  לוֹ  ׁש אין יבע וזה
דים, להן ׁש יּ ׁש  אוֹ  מוֹ דים ׁש הם בּ זמן

ׁש בוּ ה: בּ לא חוֹ לקים

הּמ ציאה, את  וראה בהמה גּ בּ י ל רוֹ כב היה
בּה . זכה ב ּה , זכיתי אני  ואמר נטלּה  לי, ּת נה לחברוֹ  ואמר

כּ ל וּ ם: אמר  לא ּת חלּ ה, בּה  זכיתי אני אמר לוֹ  מנּ תנּה  אם

בּ ּה , והחזיק אחר וּ בא ליה, ונפל הּמ ציאה את  ראה
בּה . זכה בּ ּה  ׁש החזיק זה
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ומאכיל י הגוזל  קמאפרק  בבא כח
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ׁש  אלּ וּ  הבּ ית.הרי בּ ל ל 
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ׁש לּ י, חציּה  והאוֹ מר
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הּמ ציאה, את  וראה בהמה גּ בּ י ל רוֹ כב היה
בּה . זכה ב ּה , זכיתי אני  ואמר נטלּה  לי, ּת נה לחברוֹ  ואמר

כּ ל וּ ם: אמר  לא ּת חלּ ה, בּה  זכיתי אני אמר לוֹ  מנּ תנּה  אם

בּ ּה , והחזיק אחר וּ בא ליה, ונפל הּמ ציאה את  ראה
בּה . זכה בּ ּה  ׁש החזיק זה
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אוחזי שניא מציעאפרק בבא ל 

מציאה, אחר רצין אוֹ תן ראה
פרחוּ , ׁש א גּ וֹ זלוֹ ת אחר ׁש בוּ ר, צבי אחר

לוֹ . זכתה שׂ די, לי זכתה ואמר
מפריחין, גוֹ זלוֹ ת  ׁש היוּ  אוֹ  כּ דרכּ וֹ , רץ צבי היה

כּ לוּ ם: אמר לא שׂ די, לי זכתה ואמר

הקּ טנּ ים, וּ בּת וֹ  בּ נוֹ  מציאת 
אׁש ּת וֹ , מציאת הכּ ננים, ו ׁש פחת וֹ  בדּ וֹ  מציאת 

ׁש לּ וֹ . אלּ וּ  הרי
הגּ דוֹ לים, וּ בּת וֹ  בּ נוֹ  מציאת 

הברים, ו ׁש פחת וֹ  בדּ וֹ  מציאת
כּ ת בּ ת ּה , נתן  ׁש א  ּפ י  ל אף  ׁש גּ רׁש ּה , א ׁש ּת וֹ  מציאת 

ׁש לּ הן: אלּ וּ  הרי

חוֹ ב, ׁש טרי מצא
יחזיר, לא נכסים, אחריוּ ת  בּ הן יׁש  אם

מהן, נפרין דּ ין ׁש בּ ית
יחזיר, נכסים, אחריוּ ת בּ הן אין

מהן, נפרין דּ ין בּ ית ׁש אין
מאיר דּ ברי אוֹ מרים,וחכמים.רבּ י 

מהן: נפר ין  דּ ין ׁש בּ ית  מ ּפ ני  יחזיר, לא  ּכ וּ בין   ּכ בּ ין

בדים, וׁש חרוּ רי נׁש ים, גּט י מצא
ו ׁש וֹ ברים, מּת נה דּ יתיקי,

יחזיר, לא זה הרי
לּת נם: ׁש א ליהם ונמל היוּ  כּ תוּ בים אוֹ מר ׁש אני

מזוֹ ן, ואגּ רוֹ ת ׁש וּ ם אגּ רוֹ ת מצא
דּ ין, בית משׂ ה וכל  ברוּ רין, וּ ׁש טרי  וּ מאוּ נין, חליצה  ׁש טרי

יחזיר. זה הרי
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אוחזי שניא מציעאפרק לאבבא

בדלסקמא, אוֹ  בחפיסה מצא
ׁש טרוֹ ת ,ּת כרי  ׁש ל אגדּ ה אוֹ  ׁש טרוֹ ת , ׁש ל  

יחזיר. זה הרי
בזה. זה קׁש וּ רין ׁש לׁש ה ׁש טרוֹ ת, ׁש ל אגדּ ה וכּמ ה

גּ מליאל  בּ ן  ׁש מע וֹ ן אוֹ מר,רבּ ן  
לוה, יחזיר מלׁש ה, הוה אחד

לּמ לוה. יחזיר מאחד, הוין ׁש לׁש ה
ּט יבוֹ , מה יוֹ ד ואינוֹ  ׁש טרוֹ תיו בּ ין ׁש טר מצא

ׁש יּ בא ד מנּ ח .אל יּ הוּ יהא 
יע סמּפ וֹ נוֹ ת, ּמ הן יׁש  בּ ּס מּפ וֹ נוֹ ת :אם מה שׂ ה 

ב  פרק 

להכריז. חיּ ב ואלּ וּ  ׁש לּ וֹ , מציאוֹ ת אלּ וּ 
מפזּ רוֹ ת , מעוֹ ת  מפזּ רין, פרוֹ ת  מצא ׁש לּ וֹ , מציאוֹ ת אלּ וּ 

נחּת וֹ ם, ׁש ל  כּ כּ רוֹ ת דבלה, וגּ וּ לי הרבּ ים , בּ רׁש וּ ת  כּ ריכ וֹ ת 
בּ שׂ ר, ׁש ל וחתיכוֹ ת דּ גים, ׁש ל מחרוֹ זוֹ ת

מּמ דינתן, הבּ אוֹ ת צמר וג זּ י
ארגּ מן, ׁש ל וּ לׁש וֹ נוֹ ת פׁש ּת ן, ואניצי

דּ ברי ׁש לּ וֹ , אלּ וּ  מאיר.הרי רבּ י 
יהוּ דה  להכריז.רבּ י  חיּ ב ׁש נּ וּ י, בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  כּ ל אוֹ מר, 

מעוֹ ת. וּ בת וֹ כוֹ  כּ כּ ר חרס, וּ בת וֹ כוֹ  גּ וּ ל מצא כּ יצד.
אלעזר  בּ ן  ׁש מע וֹ ן אוֹ מר,רבּ י  

להכריז: חיּ ב אינוֹ  אנּפ וֹ ריא כּ לי כּ ל

ׁש הוּ א, כּ מוֹ ת  כלי  א וֹ  בּ כלי  פרוֹ ת  מצא  להכריז, חיּ ב  ואל וּ 
ׁש הוּ א, כּ מוֹ ת  כיס אוֹ  בּ כיס מע וֹ ת 

זה, גּ ב  ל  זה מט בּ עוֹ ת  ׁש ל ׁש ה מעוֹ ת , צ בּ וּ רי פרוֹ ת , צ בּ וּ רי
הבּ ית , בּ ל ׁש ל וככּ רוֹ ת היּ חיד, בּ רׁש וּ ת כּ ריכוֹ ת
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מציאות באלו מציעאפרק בבא לב
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בּ הן. יגּ ע לא זה הרי
בּ וֹ , יגּ ע לא מכּס ה, אם בּ אׁש ּפ ה, כלי מצא

וּ מכריז. נוֹ טל מג לּ ה, אם
ׁש לּ וֹ . אלּ וּ  הרי יׁש ן, בכתל אוֹ  בגל מצא
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הבּ ית . בּ ל ׁש ל ולפנים, מחציוֹ  ׁש לּ וֹ , ולחוּ ץ , מחציוֹ 

לאחרים, משׂ כּ ירוֹ  היה אם
ׁש לּ וֹ : אלּ וּ  הרי הבּ ית,  ֹבתו אפלּ וּ 
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ו הכּ ּס א ללחני.בּ ין אלּ וּ  הרי ללחני, 

ּפ רוֹ ת , חברוֹ  לוֹ  ׁש לח אוֹ  מחברוֹ  ּפ רוֹ ת  הלּ וֹ קח
ׁש לּ וֹ . אלּ וּ  הרי מע וֹ ת , בהן וּ מצא

וּ מכריז: נוֹ טל צרוּ רין, היוּ  אם

אלּ ה. כּ ל בכלל היתה המלה אף
,ל לוֹ מר אליה, להקּ יׁש  יצאת. לּמ ה

ּת וֹ ב ים, לּה  וי ׁש  סימנים בּ ּה  ׁש יּ ׁש  מיחדת  מלה מה 
להכריז: חיּ ב  ת וֹ בים , לוֹ  ויׁש  סימנים בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  דּ בר כּ ל אף 

להכריז. חיּ ב מתי וד
דּ ברי ׁש כניו, בוֹ  ׁש יּ דע וּ  כּ די מאיר.ד רבּ י 
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מציאות באלו מציעאפרק לג בבא

יהוּ דה  רגלים,רבּ י  ׁש לׁש  אוֹ מר, 
ימים, ׁש בה האחרוֹ ן הרגל ואחר

אחד: יוֹ ם ויכריז  ׁש ל ׁש ה ויחזר  ׁש ל ׁש ה לבית וֹ   ׁש יּ ל כּ די

לוֹ . יּת ן לא סימניה, אמר ולא האבדה את  אמר
לוֹ , יּת ן לא סימניה, ׁש אמר ּפ י ל אף והרּמ אי,

אחיׁש נּ אמר דּ רׁש  אתוֹ עד , 
אחי את  ׁש ּת דרׁש  רּמ אי.ד  אינוֹ  אם  ה וּ א  רּמ אי אם   

ויאכל. ישׂ ה ואוֹ כל, ׁש ע וֹ שׂ ה דּ בר כּ ל
יּמ כר, ואוֹ כל, עוֹ שׂ ה ׁש אין ודבר

לוֹ ׁש נּ אמר לוֹ .והׁש בתוֹ  ּת ׁש יבנּ וּ  היא ראה , 
בדּ מים. יּ הא מה

טרפוֹ ן בּ הן,רבּ י  יׁש ּת ּמ ׁש  אוֹ מר, 
בּ אחריוּ תן. חיּ ב אבדוּ  אם לפיכ

עקיבא בּ הן,רבּ י  יׁש ּת ּמ ׁש  לא אוֹ מר, 
בּ אחר  חיּ ב אינוֹ  אבדוּ  אם יוּ תן:לפיכ 

יוֹ ם. לׁש לׁש ים אחת בהן קוֹ רא ספרים, מצא
גּ וֹ ללן. לקרוֹ ת, יוֹ ד אינוֹ  ואם

ּמ וֹ . אחר יקרא ולא בּ ּת ח לּ ה , בּ הן ילמד  לא אבל 
יוֹ ם. לׁש לׁש ים אחת מנרּה  כסוּ ת , מצא

לכבוֹ דוֹ . לא אבל לצרכּ ּה , וׁש וֹ טחּה 
לצרכּ ן, בּ הן מׁש ּת ּמ ׁש  נחׁש ת, וּ כלי כסף כּ לי

לׁש חקן. לא אבל
ׁש יּ בא  ד בּ הן יגּ ע לא זכ וּ כית , וּ כלי זהב .אליּ הוּ כּ לי  

לּט ל, דּ רכּ וֹ  ׁש אין דּ בר וכל קּפ ה, אוֹ  שׂ ק מצא
יּט ל: לא זה הרי
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,בּ דּ ר רוֹ ין פרה אוֹ  חמוֹ ר מצא

ז

ח 

ט 

שר,רי א,

וההשי,

כשלשושויא:

ליל. אאהואס,

ליל, אעפשס, ו,

,עדאאש

עשאאארהאאר.

יו. כדשו,

י, ושעו,

רהתל.ולש ,

מיב.

יב,רט א,

לאאחב.

ליב,רע א,

לאאאחב:

קבאלי. מס,

ג. ואיל,

ויאע. אליבב,

מאלי. מכ,

אלל. ול,

מבל, ככונ,

אלל.

ליבעש .אכזוז,

ודשדל, משאק,

הזלי:

אהא,

מחאפרב,

ז 

ח 

ט

קק



מציאות באלו מציעאפרק בבא לב

האּמ ן, מבּ ית  הלּ קוּ חוֹ ת  צמר וגזּ י
ׁש מן, וכדּ י יין כּ דּ י

להכריז: חיּ ב אלּ וּ  הרי

מקרין, גּ וֹ זלוֹ ת הגּ דר אחר אוֹ  הגּ ּפ ה אחר מצא
ׁש בּ דוֹ ת , בׁש בילין אוֹ 

בּ הן. יגּ ע לא זה הרי
בּ וֹ , יגּ ע לא מכּס ה, אם בּ אׁש ּפ ה, כלי מצא

וּ מכריז. נוֹ טל מג לּ ה, אם
ׁש לּ וֹ . אלּ וּ  הרי יׁש ן, בכתל אוֹ  בגל מצא

חדׁש , בכתל מצא
הבּ ית . בּ ל ׁש ל ולפנים, מחציוֹ  ׁש לּ וֹ , ולחוּ ץ , מחציוֹ 

לאחרים, משׂ כּ ירוֹ  היה אם
ׁש לּ וֹ : אלּ וּ  הרי הבּ ית,  ֹבתו אפלּ וּ 

ׁש לּ וֹ . אלּ וּ  הרי בחנוּ ת , מצא
חנוני. ׁש ל ולחנוני, הּת בה בּ ין

ׁש לּ וֹ . אלּ וּ  הרי ׁש לחני, לפני
ו הכּ ּס א ללחני.בּ ין אלּ וּ  הרי ללחני, 

ּפ רוֹ ת , חברוֹ  לוֹ  ׁש לח אוֹ  מחברוֹ  ּפ רוֹ ת  הלּ וֹ קח
ׁש לּ וֹ . אלּ וּ  הרי מע וֹ ת , בהן וּ מצא

וּ מכריז: נוֹ טל צרוּ רין, היוּ  אם

אלּ ה. כּ ל בכלל היתה המלה אף
,ל לוֹ מר אליה, להקּ יׁש  יצאת. לּמ ה

ּת וֹ ב ים, לּה  וי ׁש  סימנים בּ ּה  ׁש יּ ׁש  מיחדת  מלה מה 
להכריז: חיּ ב  ת וֹ בים , לוֹ  ויׁש  סימנים בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  דּ בר כּ ל אף 

להכריז. חיּ ב מתי וד
דּ ברי ׁש כניו, בוֹ  ׁש יּ דע וּ  כּ די מאיר.ד רבּ י 

ג 

ד

ה 

ו

וצהמה,

כיוש,

האחל:

מאהאאהגמ,

אבש,

הזליב.

ליב, אמ, מכב,

נו. אמ,

האש. מבאבי,

מבח,

שבה. מו, ש, מו,

אהמל,

האש: אבה,

האש. מב,

שח. בהו,

האש. לש,

האל. בהו,

הפמאשלחפ,

האש. ובמ,

נו: אהצ,

אההבכא.

לל, לא, לי.

משמשבסולת,

חל: אכדשבסולת,

ומחל.

ד רמ.עכשבש,

ג

ד 

ה

ו

מציאות באלו מציעאפרק לג בבא

יהוּ דה  רגלים,רבּ י  ׁש לׁש  אוֹ מר, 
ימים, ׁש בה האחרוֹ ן הרגל ואחר

אחד: יוֹ ם ויכריז  ׁש ל ׁש ה ויחזר  ׁש ל ׁש ה לבית וֹ   ׁש יּ ל כּ די

לוֹ . יּת ן לא סימניה, אמר ולא האבדה את  אמר
לוֹ , יּת ן לא סימניה, ׁש אמר ּפ י ל אף והרּמ אי,

אחיׁש נּ אמר דּ רׁש  אתוֹ עד , 
אחי את  ׁש ּת דרׁש  רּמ אי.ד  אינוֹ  אם  ה וּ א  רּמ אי אם   

ויאכל. ישׂ ה ואוֹ כל, ׁש ע וֹ שׂ ה דּ בר כּ ל
יּמ כר, ואוֹ כל, עוֹ שׂ ה ׁש אין ודבר

לוֹ ׁש נּ אמר לוֹ .והׁש בתוֹ  ּת ׁש יבנּ וּ  היא ראה , 
בדּ מים. יּ הא מה

טרפוֹ ן בּ הן,רבּ י  יׁש ּת ּמ ׁש  אוֹ מר, 
בּ אחריוּ תן. חיּ ב אבדוּ  אם לפיכ

עקיבא בּ הן,רבּ י  יׁש ּת ּמ ׁש  לא אוֹ מר, 
בּ אחר  חיּ ב אינוֹ  אבדוּ  אם יוּ תן:לפיכ 

יוֹ ם. לׁש לׁש ים אחת בהן קוֹ רא ספרים, מצא
גּ וֹ ללן. לקרוֹ ת, יוֹ ד אינוֹ  ואם

ּמ וֹ . אחר יקרא ולא בּ ּת ח לּ ה , בּ הן ילמד  לא אבל 
יוֹ ם. לׁש לׁש ים אחת מנרּה  כסוּ ת , מצא

לכבוֹ דוֹ . לא אבל לצרכּ ּה , וׁש וֹ טחּה 
לצרכּ ן, בּ הן מׁש ּת ּמ ׁש  נחׁש ת, וּ כלי כסף כּ לי

לׁש חקן. לא אבל
ׁש יּ בא  ד בּ הן יגּ ע לא זכ וּ כית , וּ כלי זהב .אליּ הוּ כּ לי  

לּט ל, דּ רכּ וֹ  ׁש אין דּ בר וכל קּפ ה, אוֹ  שׂ ק מצא
יּט ל: לא זה הרי

אבדה, היא איזוֹ 
,בּ דּ ר רוֹ ין פרה אוֹ  חמוֹ ר מצא

ז

ח 

ט 

שר,רי א,

וההשי,

כשלשושויא:

ליל. אאהואס,

ליל, אעפשס, ו,

,עדאאש

עשאאארהאאר.

יו. כדשו,

י, ושעו,

רהתל.ולש ,

מיב.

יב,רט א,

לאאחב.

ליב,רע א,

לאאאחב:

קבאלי. מס,

ג. ואיל,

ויאע. אליבב,

מאלי. מכ,

אלל. ול,

מבל, ככונ,

אלל.

ליבעש .אכזוז,

ודשדל, משאק,

הזלי:

אהא,

מחאפרב,

ז 

ח 

ט

קקק



מציאות באלו מציעאפרק בבא לד

אבדה. זוֹ  אין
הכּ רמים, בּ ין רצה ּפ רה הפוּ כין, וכליו  חמוֹ ר

אבדה. זוֹ  הרי
וּ ברחה, החזירּה  וּ ברחה, החזירּה 

להחזירּה , חיּ ב פמים, וחמה ארבּ ה אפילוּ 
ּת ׁש יבםׁש נּ אמר .הׁש ב 

סלע , לי ּת ן לוֹ  יאמר לא מּס לע, בטל היה
בּ טל. כּ פוֹ ל שׂ כרוֹ  לוֹ  נוֹ תן אלּ א

דּ ין. בית בּ פני מתנה דּ ין, בּ ית  ׁש ם יׁש  אם
קוֹ דם: ׁש לּ וֹ  יתנה, מי בּ פני דּ ין, בּ ית  ׁש ם אין אם

בּ ּה . חיּ ב  הרבּ ים, בּ רׁש וּ ת  בּ ּה . חיּ ב  אינוֹ  בּ רפת , מצאּה 
לּה . יּט ּמ א לא הקּ ברוֹ ת, בית היתה ואם

ּת חזיר, אל לוֹ , ׁש אמר אוֹ  הּט ּמ א, אביו , לוֹ  אמר אם
לוֹ . יׁש מע  לא

חיּ ב, פמים, וחמה ארבּ ה אפ לּ וּ  וטן, ּפ רק וטן , ּפ רק 
ּת עזבׁש נּ אמר .עזב 

ולי  הוֹ איל ואמר, לוֹ  ויׁש ב מצוה,הל  
רצוֹ נ  ּפ טוּ ר,אם ּפ רק, לפרק  
.עּמ וֹ ׁש נּ אמר, 

חוֹ ל  אוֹ  זקן היה חיּ ב.אם ה, 
לטען. לא אבל לפרק, הּת וֹ רה מן מצוה

ׁש מעוֹ ן לטען.רבּ י  אף אוֹ מר, 
הגּ לילי י וֹ סי אוֹ מר,רבּ י  

לוֹ , זקוּ ק אין מאוֹ , ל יתר ליו  היה אם
מ ּׂשא וֹ ׁש נּ אמר, בּ וֹ :ּת חת למד ׁש יּ כוֹ ל מאוֹ י , 

קוֹ דמת. אבדת וֹ  אביו , ואבדת  אבדתוֹ 
קוֹ דמת. ׁש לּ וֹ  רבּ וֹ , ואבדת  אבדתוֹ 

י

יא 

אזא.

פרבה, חוה,

הזא.
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פ, ארלפ,

.עש,

ח. אהזאח,

אלל. ממהל,
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משלב:תמש, ,

אק. אוא,

שק. אור,

י

יא

מציאות באלו מציעאפרק לה בבא

קוֹ דמת , רבּ וֹ  ׁש ל רבּ וֹ , ואבדת אביו  אבדת 
הזּ ה, לע וֹ לם הביאוֹ  ׁש אביו 

הבּ א. הע וֹ לם לחיּ י מביאוֹ  חכמה ׁש לּ ּמ דוֹ  ורבּ וֹ 
קוֹ דמת. אביו ׁש ל חכם, אביו ואם

מאוֹ י, נוֹ שׂ אין ורבּ וֹ  אביו  היה
אביו. ׁש ל את  מניח  ּכ ואחר רבּ וֹ . ׁש ל את מניח

הבי, בּ בית ורבּ וֹ  אביו  היה
אביו. את  ּפ וֹ דה  ּכ ואחר רבּ וֹ , את  ּפ וֹ דה

חכם, אביו  היה ואם
רבּ וֹ : את ּפ וֹ דה  ּכ ואחר אביו, את ּפ וֹ דה

ג  פרק

כלים, אוֹ  בּ המה חברוֹ  אצל הּמ פקיד
ׁש אבדוּ , אוֹ  ונגנבוּ 

לבע , רצה ולא ׁש לּ ם
ויוֹ צא, נׁש בּ ע  חנּ ם ׁש וֹ מר אמרוּ  ׁש הרי

כפל. ּת ׁש לוּ מי מׁש לּ ם הגּ נּ ב, נמצא
וחמה. ארבּ ה ּת ׁש לוּ מי מׁש לּ ם וּ מכר, טבח

אצלוֹ . ׁש הּפ קּ דוֹ ן למי מׁש לּ ם, למי
לׁש לּ ם, רצה ולא נׁש בּ ע 

כפל, ּת ׁש לוּ מי מׁש לּ ם הגּ נּ ב, נמצא
וחמה. ארבּ ה ּת ׁש לוּ מי מׁש לּ ם וּ מכר, טבח

הּפ קּ דוֹ ן: לבל מׁש לּ ם, למי

לאחר, והׁש אילּה  מחברוֹ  ּפ רה הוֹ כר
כדרכּ ה, וּ מתה

לוֹ כר. יׁש לּ ם  והוֹ אל  כדרכּ ה, ׁש ּמ תה  ה וֹ כר יבע
יוֹ סיאמר ,רבּ י  

א 

ב

שרק, אאור,

שהלה,

ושחמלהה.

שאק. ואח,

האונמ,

וכמאשא. מאשר.

האובה,
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שורל,
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מציאות באלו מציעאפרק בבא לד

אבדה. זוֹ  אין
הכּ רמים, בּ ין רצה ּפ רה הפוּ כין, וכליו  חמוֹ ר

אבדה. זוֹ  הרי
וּ ברחה, החזירּה  וּ ברחה, החזירּה 

להחזירּה , חיּ ב פמים, וחמה ארבּ ה אפילוּ 
ּת ׁש יבםׁש נּ אמר .הׁש ב 

סלע , לי ּת ן לוֹ  יאמר לא מּס לע, בטל היה
בּ טל. כּ פוֹ ל שׂ כרוֹ  לוֹ  נוֹ תן אלּ א

דּ ין. בית בּ פני מתנה דּ ין, בּ ית  ׁש ם יׁש  אם
קוֹ דם: ׁש לּ וֹ  יתנה, מי בּ פני דּ ין, בּ ית  ׁש ם אין אם

בּ ּה . חיּ ב  הרבּ ים, בּ רׁש וּ ת  בּ ּה . חיּ ב  אינוֹ  בּ רפת , מצאּה 
לּה . יּט ּמ א לא הקּ ברוֹ ת, בית היתה ואם

ּת חזיר, אל לוֹ , ׁש אמר אוֹ  הּט ּמ א, אביו , לוֹ  אמר אם
לוֹ . יׁש מע  לא

חיּ ב, פמים, וחמה ארבּ ה אפ לּ וּ  וטן, ּפ רק וטן , ּפ רק 
ּת עזבׁש נּ אמר .עזב 

ולי  הוֹ איל ואמר, לוֹ  ויׁש ב מצוה,הל  
רצוֹ נ  ּפ טוּ ר,אם ּפ רק, לפרק  
.עּמ וֹ ׁש נּ אמר, 

חוֹ ל  אוֹ  זקן היה חיּ ב.אם ה, 
לטען. לא אבל לפרק, הּת וֹ רה מן מצוה

ׁש מעוֹ ן לטען.רבּ י  אף אוֹ מר, 
הגּ לילי י וֹ סי אוֹ מר,רבּ י  

לוֹ , זקוּ ק אין מאוֹ , ל יתר ליו  היה אם
מ ּׂשא וֹ ׁש נּ אמר, בּ וֹ :ּת חת למד ׁש יּ כוֹ ל מאוֹ י , 

קוֹ דמת. אבדת וֹ  אביו , ואבדת  אבדתוֹ 
קוֹ דמת. ׁש לּ וֹ  רבּ וֹ , ואבדת  אבדתוֹ 
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אזא.

פרבה, חוה,
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מציאות באלו מציעאפרק לה בבא

קוֹ דמת , רבּ וֹ  ׁש ל רבּ וֹ , ואבדת אביו  אבדת 
הזּ ה, לע וֹ לם הביאוֹ  ׁש אביו 

הבּ א. הע וֹ לם לחיּ י מביאוֹ  חכמה ׁש לּ ּמ דוֹ  ורבּ וֹ 
קוֹ דמת. אביו ׁש ל חכם, אביו ואם

מאוֹ י, נוֹ שׂ אין ורבּ וֹ  אביו  היה
אביו. ׁש ל את  מניח  ּכ ואחר רבּ וֹ . ׁש ל את מניח

הבי, בּ בית ורבּ וֹ  אביו  היה
אביו. את  ּפ וֹ דה  ּכ ואחר רבּ וֹ , את  ּפ וֹ דה

חכם, אביו  היה ואם
רבּ וֹ : את ּפ וֹ דה  ּכ ואחר אביו, את ּפ וֹ דה

ג  פרק

כלים, אוֹ  בּ המה חברוֹ  אצל הּמ פקיד
ׁש אבדוּ , אוֹ  ונגנבוּ 

לבע , רצה ולא ׁש לּ ם
ויוֹ צא, נׁש בּ ע  חנּ ם ׁש וֹ מר אמרוּ  ׁש הרי

כפל. ּת ׁש לוּ מי מׁש לּ ם הגּ נּ ב, נמצא
וחמה. ארבּ ה ּת ׁש לוּ מי מׁש לּ ם וּ מכר, טבח

אצלוֹ . ׁש הּפ קּ דוֹ ן למי מׁש לּ ם, למי
לׁש לּ ם, רצה ולא נׁש בּ ע 

כפל, ּת ׁש לוּ מי מׁש לּ ם הגּ נּ ב, נמצא
וחמה. ארבּ ה ּת ׁש לוּ מי מׁש לּ ם וּ מכר, טבח

הּפ קּ דוֹ ן: לבל מׁש לּ ם, למי

לאחר, והׁש אילּה  מחברוֹ  ּפ רה הוֹ כר
כדרכּ ה, וּ מתה

לוֹ כר. יׁש לּ ם  והוֹ אל  כדרכּ ה, ׁש ּמ תה  ה וֹ כר יבע
יוֹ סיאמר ,רבּ י  
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גהמפקיד מציעאפרק בבא לו 

חברוֹ , ׁש ל בּ פרת וֹ  סחוֹ רה עוֹ שׂ ה הלּ ה כּ יצד
לבּ לים: ּפ רה תחזר אלּ א

מנה, מכּ ם לאחד גּ זלּת י לׁש נים, אמר
מכּ ם, איזה יוֹ ד ואיני

מנה, לי הפקיד מכּ ם אחד ׁש ל אביו אוֹ ,
הוּ א, איזה יוֹ ד ואיני

צמוֹ : מּפ י ׁש הוֹ דה מנה, ולזה מנה לזה נוֹ תן

מאתים, וזה מנה זה אחד, אצל ׁש הפקידוּ  ׁש נים
מאתים, ׁש לּ י אוֹ מר וזה מאתים ׁש לּ י אוֹ מר זה

מנה, ולזה מנה לזה נוֹ תן
ׁש יּ בא ד מנּ ח יהא .אל יּ הוּ והאר 

יוֹ סיאמר הרּמ אי.רבּ י  הפסיד מה כּ ן אם , 
ׁש יּ בא ד מנּ ח יהא הכּ ל :אל יּ הוּ אלּ א 

זוּ ז, אלף יפה ואחד מנה יפה אחד כלים, ׁש ני וכן
ׁש לּ י, יפה אוֹ מר וזה ׁש לּ י יפה אוֹ מר זה

מהן, לאחד הקּ טן את  נוֹ תן
לני, קטן דּ מי נוֹ תן הגּ דוֹ ל  ֹוּ מּת ו

ׁש יּ בא ד מנּ ח יהא .אל יּ הוּ והאר 
יוֹ סיאמר הרּמ אי.רבּ י  הפסיד מה כּ ן אם , 

ׁש יּ בא ד מנּ ח יהא הכּ ל :אל יּ הוּ אלּ א 

ח אצל  ּפ ר וֹ ת  בּ הן .ה ּמ פקיד יגּ ע לא אבוּ דין הן אפלּ וּ  ברוֹ , 
גּ מליאל  בּ ן  ׁש מע וֹ ן אוֹ מר,רבּ ן  

לבּ לים: אבדה כמׁש יב  ׁש ה וּ א  מּפ ני דּ ין, בית  בּ פני מ וֹ כרן

חסר וֹ נוֹ ת . לוֹ  יוֹ ציא זה  הרי חבר וֹ , אצל ּפ ר וֹ ת  הּמ פקיד
לכוֹ ר, קבּ ין חצאי ּת ׁש ה וּ לארז, לחּט ין

לכוֹ ר, קבּ ין ּת ׁש ה וּ לדחן, לשׂ ערין

ג 

ד

ה 

ו

ז

כהעסבשח,
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גהמפקיד מציעאפרק לז בבא

לכוֹ ר. סאין ׁש לׁש  ּפ ׁש ּת ן, וּ לזרע  לכסמין
הזּ מן. לפי הכּ ל הּמ דּ ה, לפי הכּ ל

נוּ ריאמר בּ ן  יוֹ חנן לכבּ רין,רבּ י להן אכּפ ת  מה וכי , 
מקּ מא. וּ בין מהרבּ ה בּ ין אוֹ כלוֹ ת והלא

בּ לבד. אחד לכוֹ ר אלּ א חסרוֹ נוֹ ת  לוֹ  מוֹ ציא אינוֹ  אלּ א
יהוּ דה  מרבּ ה,רבּ י  מדּ ה היתה אם אוֹ מר, 

ׁש ּמ וֹ תירוֹ ת : מּפ ני חסרוֹ נוֹ ת , לוֹ  מוֹ ציא אינוֹ 

ליין. ׁש תוּ ת לוֹ  יוֹ ציא
יהוּ דה  חמׁש .רבּ י  אוֹ מר, 

למאה, ׁש מן לגּ ין ׁש לׁש ת  לוֹ  יוֹ ציא
בּ לע. וּ מחצה לג  ׁש מרים, וּ מחצה לג

ׁש מרים. לוֹ  מוֹ ציא אינוֹ  מזקּ ק, ׁש מן היה אם
בּ לע. לוֹ  מוֹ ציא אינוֹ  יׁש נים, קנקנּ ים היוּ  אם

יהוּ דה  אוֹ מר,רבּ י  
הנה, ימוֹ ת כּ ל לחברוֹ  מזקּ ק ׁש מן הּמ וֹ כר אף
למאה: ׁש מרים וּ מחצה לג  ליו מקבּ ל זה הרי

חברוֹ , אצל חבית  הּמ פקיד
מקוֹ ם, הבּ לים לּה  יחדוּ  ולא

ונׁש בּ רה, וטלטלּה 
ּפ טוּ ר. לצרכּ ּה , חיּ ב, לצרכּ וֹ , נׁש בּ רה, ידוֹ   ֹמּת ו אם

ּפ טוּ ר. לצרכּ ּה , בּ ין לצרכּ וֹ  בּ ין נׁש בּ רה, מהנּ יחּה  אם
ונׁש בּ רה, וטלטלּה  מקוֹ ם, הבּ לים לּה  יחדוּ 

ּפ טוּ ר : לצר כּ ּה , ח יּ ב, לצרכּ וֹ , מהנּ יחּה , וּ בין ידוֹ   ֹמ ּת ו בּ ין 

חברוֹ , אצל מע וֹ ת  הּמ פקיד
לאחוֹ ריו , והפׁש ילן צררן

כראוּ י, ׁש א בּ פניהם  ונל הקּ טנּ ים , וּ לב ּת וֹ  לבנוֹ  ׁש ּמ סרן א וֹ 
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גהמפקיד מציעאפרק בבא לו 

חברוֹ , ׁש ל בּ פרת וֹ  סחוֹ רה עוֹ שׂ ה הלּ ה כּ יצד
לבּ לים: ּפ רה תחזר אלּ א

מנה, מכּ ם לאחד גּ זלּת י לׁש נים, אמר
מכּ ם, איזה יוֹ ד ואיני

מנה, לי הפקיד מכּ ם אחד ׁש ל אביו אוֹ ,
הוּ א, איזה יוֹ ד ואיני

צמוֹ : מּפ י ׁש הוֹ דה מנה, ולזה מנה לזה נוֹ תן

מאתים, וזה מנה זה אחד, אצל ׁש הפקידוּ  ׁש נים
מאתים, ׁש לּ י אוֹ מר וזה מאתים ׁש לּ י אוֹ מר זה

מנה, ולזה מנה לזה נוֹ תן
ׁש יּ בא ד מנּ ח יהא .אל יּ הוּ והאר 

יוֹ סיאמר הרּמ אי.רבּ י  הפסיד מה כּ ן אם , 
ׁש יּ בא ד מנּ ח יהא הכּ ל :אל יּ הוּ אלּ א 

זוּ ז, אלף יפה ואחד מנה יפה אחד כלים, ׁש ני וכן
ׁש לּ י, יפה אוֹ מר וזה ׁש לּ י יפה אוֹ מר זה

מהן, לאחד הקּ טן את  נוֹ תן
לני, קטן דּ מי נוֹ תן הגּ דוֹ ל  ֹוּ מּת ו

ׁש יּ בא ד מנּ ח יהא .אל יּ הוּ והאר 
יוֹ סיאמר הרּמ אי.רבּ י  הפסיד מה כּ ן אם , 

ׁש יּ בא ד מנּ ח יהא הכּ ל :אל יּ הוּ אלּ א 

ח אצל  ּפ ר וֹ ת  בּ הן .ה ּמ פקיד יגּ ע לא אבוּ דין הן אפלּ וּ  ברוֹ , 
גּ מליאל  בּ ן  ׁש מע וֹ ן אוֹ מר,רבּ ן  

לבּ לים: אבדה כמׁש יב  ׁש ה וּ א  מּפ ני דּ ין, בית  בּ פני מ וֹ כרן

חסר וֹ נוֹ ת . לוֹ  יוֹ ציא זה  הרי חבר וֹ , אצל ּפ ר וֹ ת  הּמ פקיד
לכוֹ ר, קבּ ין חצאי ּת ׁש ה וּ לארז, לחּט ין

לכוֹ ר, קבּ ין ּת ׁש ה וּ לדחן, לשׂ ערין
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גהמפקיד מציעאפרק לז בבא

לכוֹ ר. סאין ׁש לׁש  ּפ ׁש ּת ן, וּ לזרע  לכסמין
הזּ מן. לפי הכּ ל הּמ דּ ה, לפי הכּ ל

נוּ ריאמר בּ ן  יוֹ חנן לכבּ רין,רבּ י להן אכּפ ת  מה וכי , 
מקּ מא. וּ בין מהרבּ ה בּ ין אוֹ כלוֹ ת והלא

בּ לבד. אחד לכוֹ ר אלּ א חסרוֹ נוֹ ת  לוֹ  מוֹ ציא אינוֹ  אלּ א
יהוּ דה  מרבּ ה,רבּ י  מדּ ה היתה אם אוֹ מר, 

ׁש ּמ וֹ תירוֹ ת : מּפ ני חסרוֹ נוֹ ת , לוֹ  מוֹ ציא אינוֹ 

ליין. ׁש תוּ ת לוֹ  יוֹ ציא
יהוּ דה  חמׁש .רבּ י  אוֹ מר, 

למאה, ׁש מן לגּ ין ׁש לׁש ת  לוֹ  יוֹ ציא
בּ לע. וּ מחצה לג  ׁש מרים, וּ מחצה לג

ׁש מרים. לוֹ  מוֹ ציא אינוֹ  מזקּ ק, ׁש מן היה אם
בּ לע. לוֹ  מוֹ ציא אינוֹ  יׁש נים, קנקנּ ים היוּ  אם

יהוּ דה  אוֹ מר,רבּ י  
הנה, ימוֹ ת כּ ל לחברוֹ  מזקּ ק ׁש מן הּמ וֹ כר אף
למאה: ׁש מרים וּ מחצה לג  ליו מקבּ ל זה הרי

חברוֹ , אצל חבית  הּמ פקיד
מקוֹ ם, הבּ לים לּה  יחדוּ  ולא

ונׁש בּ רה, וטלטלּה 
ּפ טוּ ר. לצרכּ ּה , חיּ ב, לצרכּ וֹ , נׁש בּ רה, ידוֹ   ֹמּת ו אם

ּפ טוּ ר. לצרכּ ּה , בּ ין לצרכּ וֹ  בּ ין נׁש בּ רה, מהנּ יחּה  אם
ונׁש בּ רה, וטלטלּה  מקוֹ ם, הבּ לים לּה  יחדוּ 

ּפ טוּ ר : לצר כּ ּה , ח יּ ב, לצרכּ וֹ , מהנּ יחּה , וּ בין ידוֹ   ֹמ ּת ו בּ ין 

חברוֹ , אצל מע וֹ ת  הּמ פקיד
לאחוֹ ריו , והפׁש ילן צררן

כראוּ י, ׁש א בּ פניהם  ונל הקּ טנּ ים , וּ לב ּת וֹ  לבנוֹ  ׁש ּמ סרן א וֹ 
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גהמפקיד מציעאפרק בבא לח

הוֹ מרים. כּ דר ׁש מר ׁש א חיּ ב,
ּפ טוּ ר: הוֹ מרים, כּ דר ׁש מר ואם

ׁש לחני, אצל מע וֹ ת  הּמ פקיד
בּ הם, יׁש ּת ּמ ׁש  לא צרוּ רין, אם

בּ אחריוּ תן, חיּ ב אינוֹ  אבדוּ  אם לפיכ
בּ אחריוּ תן . חיּ ב  אבדוּ  אם לפיכ בּ הן, יׁש ּת ּמ ׁש  מּת רין,

בּ הן, יׁש ּת ּמ ׁש  לא מּת רים  וּ בין צרוּ רין בּ ין ה בּ ית , בּ ל אצל
בּ אחריוּ תן. חיּ ב אינוֹ  אבדוּ  אם לפיכ

דּ ברי הבּ ית, כּ בל מאיר.חנוני רבּ י 
יהוּ דה  כּ לחני:רבּ י  חנוני אוֹ מר, 

בּ פקּ דוֹ ן, יד הוֹ לח
ׁש ּמ אי וּ ביתר.בּ ית בחסר ילקה אוֹ מרים, 
הלּ ל  הוֹ צאה.וּ בית כּ ׁש ת  אוֹ מרים, 

עקיבא הּת ביה.רבּ י  כּ ׁש ת אוֹ מר, 
בּ פקּ ד וֹ ן , יד  לׁש לח ׁש ּמ אי הח וֹ ׁש ב ח יּ ב .בּ ית אוֹ מרים, 

הלּ ל  יד,וּ בית בּ וֹ  ׁש יּ ׁש לח ד חיּ ב אינוֹ  אוֹ מרים, 
רעהוּ ׁש נּ אמר בּ מלאכת יד וֹ  ׁש לח לא .אם  

ונׁש בּ רה, רביית, הימ נּ ה ונטל החבית  את  הּט ה כּ יצד.
רביית. אלּ א מׁש לּ ם אינוֹ 

כלּ ּה : דּ מי מ ׁש לּ ם ונׁש בּ רה, רבי ית , הימנּ ה ונטל  הגבּ יה ּה 

ד פרק 

הכּ סף, את  קוֹ נה הזּ הב
הזּ הב. את  קוֹ נה אינוֹ  והכּ סף

הכּ סף, את  קוֹ נה הנּ חׁש ת 
הנּ חׁש ת. את קוֹ נה אינוֹ  והכּ סף

היּ פוֹ ת , את  קוֹ נוֹ ת  הרע וֹ ת  מעוֹ ת
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דהזהב מציעאפרק לט בבא

הרעוֹ ת. את  קוֹ נוֹ ת  אינן והיּ פוֹ ת 
, ּהּמ טב את קוֹ נה אסימוֹ ן

אסימוֹ ן. את  קוֹ נה אינוֹ   ּוהּמ טב
, ּהּמ טב את קוֹ נים מּט לטלין

הּמ ּט לטלין. את קוֹ נה אינוֹ   ּוהּמ טב
זה: את  זה קוֹ נין הּמ ּט לטלין כּ ל הכּ לל, זה

מע וֹ ת , לוֹ  נתן ולא פרוֹ ת  הימנּ וּ   מׁש כּ יצד.
בּ וֹ . לחזר יכוֹ ל אינוֹ 

פרוֹ ת , הימנּ וּ   מׁש ולא מעוֹ ת לוֹ  נתן
אמרוּ , אבל בּ וֹ . לחזר יכוֹ ל

הּפ לּ גה, וּ מדּ וֹ ר הּמ בּ וּ ל דוֹ ר מאנׁש י ׁש ּפ רע מי
בּ דבּ וּ רוֹ . ע וֹ מד ׁש אינוֹ  מּמ י להּפ רע תיד הוּ א

ׁש מעוֹ ן  הליוֹ נה :ר בּ י ל יד וֹ  בּ יד וֹ , ׁש ה כּ סף  כּ ל א וֹ מר, 

לּס לע, כסף  וארבּ ה  מ שׂ רים  כסף  ארבּ ה הא וֹ נאה,
לּמ קּ ח. ׁש תוּ ת

לקרוֹ ב וֹ . אוֹ  לתגּ ר  ׁש יּ ראה כּ די ד להחזיר . מ ּת ר מתי ד
בּ לוֹ דהוֹ רה  טרפוֹ ן ל ּס לע,ר בּ י כסף  ׁש מנה  האוֹ נאה  , 

ת ושׂ מחוּ  לּמ קּ ח, .ל וֹ דגּ ריׁש ליׁש  
להחזיר. מּת ר היּ וֹ ם כּ ל להם, אמר

לנוּ  ינּ יח לוֹ , טרפוֹ ןאמרוּ  בּ מקוֹ מנוּ ,רבּ י  
לדברי :חכמיםוחזרוּ  

אוֹ נאה. להן יׁש  הּמ וֹ כר, ואחד הלּ וֹ קח אחד
לת גּ ר. אוֹ נאה  ּכ להדיוֹ ט, ׁש אוֹ נאה כּ ׁש ם

יהוּ דה  לת גּ ר.רבּ י  אוֹ נאה אין אוֹ מר, 
הליוֹ נה, ל ידוֹ  ליו , ׁש הּט ל מי

אוֹ ניתני: מה לי תן אוֹ  מע וֹ תי, לי ּת ן אוֹ מר רצה,
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גהמפקיד מציעאפרק בבא לח

הוֹ מרים. כּ דר ׁש מר ׁש א חיּ ב,
ּפ טוּ ר: הוֹ מרים, כּ דר ׁש מר ואם

ׁש לחני, אצל מע וֹ ת  הּמ פקיד
בּ הם, יׁש ּת ּמ ׁש  לא צרוּ רין, אם

בּ אחריוּ תן, חיּ ב אינוֹ  אבדוּ  אם לפיכ
בּ אחריוּ תן . חיּ ב  אבדוּ  אם לפיכ בּ הן, יׁש ּת ּמ ׁש  מּת רין,

בּ הן, יׁש ּת ּמ ׁש  לא מּת רים  וּ בין צרוּ רין בּ ין ה בּ ית , בּ ל אצל
בּ אחריוּ תן. חיּ ב אינוֹ  אבדוּ  אם לפיכ

דּ ברי הבּ ית, כּ בל מאיר.חנוני רבּ י 
יהוּ דה  כּ לחני:רבּ י  חנוני אוֹ מר, 

בּ פקּ דוֹ ן, יד הוֹ לח
ׁש ּמ אי וּ ביתר.בּ ית בחסר ילקה אוֹ מרים, 
הלּ ל  הוֹ צאה.וּ בית כּ ׁש ת  אוֹ מרים, 

עקיבא הּת ביה.רבּ י  כּ ׁש ת אוֹ מר, 
בּ פקּ ד וֹ ן , יד  לׁש לח ׁש ּמ אי הח וֹ ׁש ב ח יּ ב .בּ ית אוֹ מרים, 

הלּ ל  יד,וּ בית בּ וֹ  ׁש יּ ׁש לח ד חיּ ב אינוֹ  אוֹ מרים, 
רעהוּ ׁש נּ אמר בּ מלאכת יד וֹ  ׁש לח לא .אם  

ונׁש בּ רה, רביית, הימ נּ ה ונטל החבית  את  הּט ה כּ יצד.
רביית. אלּ א מׁש לּ ם אינוֹ 

כלּ ּה : דּ מי מ ׁש לּ ם ונׁש בּ רה, רבי ית , הימנּ ה ונטל  הגבּ יה ּה 

ד פרק 

הכּ סף, את  קוֹ נה הזּ הב
הזּ הב. את  קוֹ נה אינוֹ  והכּ סף

הכּ סף, את  קוֹ נה הנּ חׁש ת 
הנּ חׁש ת. את קוֹ נה אינוֹ  והכּ סף

היּ פוֹ ת , את  קוֹ נוֹ ת  הרע וֹ ת  מעוֹ ת

יא 

יב

א 

ששכה. ח,

פ: ושכה,

המאש,

ליב, אצ,

לאאאחב,

לאאחב. יב, מ,

בצומליב, אבה,

לאאאחב.

ד רמ.חכה,

חכ:רי א,

היב,

יבו.בש א,

כה.וה א,

כה.רע א,

ח.בשהליב, א,

אחעשבי,וה א,

.אלשיברש

ו, האהוהר, כ.
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דהזהב מציעאפרק לט בבא

הרעוֹ ת. את  קוֹ נוֹ ת  אינן והיּ פוֹ ת 
, ּהּמ טב את קוֹ נה אסימוֹ ן

אסימוֹ ן. את  קוֹ נה אינוֹ   ּוהּמ טב
, ּהּמ טב את קוֹ נים מּט לטלין

הּמ ּט לטלין. את קוֹ נה אינוֹ   ּוהּמ טב
זה: את  זה קוֹ נין הּמ ּט לטלין כּ ל הכּ לל, זה

מע וֹ ת , לוֹ  נתן ולא פרוֹ ת  הימנּ וּ   מׁש כּ יצד.
בּ וֹ . לחזר יכוֹ ל אינוֹ 
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דהזהב מציעאפרק בבא מ

אוֹ נאה. בּה  יהא ולא חסרה הּס לע  תהא כּ ּמ ה
מאיר  לדינר.רבּ י אּס ר אּס רין, ארבּ ה אוֹ מר, 
יהוּ דה  לדינר.רבּ י  ּפ נדּ יוֹ ן פנדּ יוֹ נוֹ ת, ארבּ ה אוֹ מר, 
ׁש מעוֹ ן  לדינר :רבּ י פנדּ יוֹ נוֹ ת  ׁש ני  פנ דּ יוֹ נוֹ ת , ׁש מנה א וֹ מר , 

להחזיר, מּת ר מתי ד
לׁש לחני, ׁש יּ ראה כּ די ד בּ כּ רכּ ים,

ׁש בּ תוֹ ת. רבי ד וּ בכּ פרים,
מכּ ירּה , היה אם

הימנּ וּ , מקבּ לּה  חדׁש  שׂ ר ׁש נים לאחר אפלּ וּ 
תרעמת. אלּ א ליו לוֹ  ואין

רה: נפׁש  אלּ א ׁש אינוֹ  חוֹ ׁש ׁש , ואינוֹ  ׁש ני למ שׂ ר ונוֹ תנּה 

כסף, ׁש ּת י והּט נה כסף, ארבּ ה האוֹ נאה
פרוּ טה. ׁש וה וההוֹ דאה

הן. ּפ רוּ טוֹ ת חמׁש 
פרוּ טה, ׁש וה ההוֹ דאה

פרוּ טה, בּ ׁש וה מתקדּ ׁש ת  והאה
מל, ההקדּ ׁש  מן פרוּ טה בׁש וה והנּ הנה

להכריז,והּמ וֹ צ  חיּ ב פרוּ טה ׁש וה א 
לוֹ , ונׁש בּ ע פרוּ טה ׁש וה חברוֹ  את והגּ וֹ זל

למדי: אפלּ וּ  אחריו  יוֹ ליכנּ וּ 

הן. חמׁש ין חמה
משׂ ר, וּ תרוּ מת  ּת רוּ מה, האוֹ כל

והבּ כּ וּ רים  והחלּ ה, דּ מאי, ׁש ל משׂ ר וּ תרוּ מת
חמׁש .מוֹ סי  ף 

מוֹ סי  ׁש לּ וֹ , ׁש ני וּ משׂ ר רבי נטע חמׁש .והּפ וֹ דה ף 
מוֹ סי  הקדּ ׁש וֹ , את  חמׁש .הּפ וֹ דה ף 
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מוֹ סי  ההקדּ ׁש , מן פרוּ טה בׁש וה חמׁש .הנּ הנה ף 
מוֹ סי  לוֹ , ונׁש בּ ע פרוּ טה ׁש וה חברוֹ  את חמׁש :והגּ וֹ זל ף 

אוֹ נאה. להם ׁש אין דברים אלּ וּ 
וההקדּ ׁש וֹ ת. והקּ רקעוֹ ת, והטרוֹ ת , הבדים,

וחמה, ארבּ ה ת ׁש לוּ מי ולא כפל ת ׁש לוּ מי לא להן אין
מׁש לּ ם. אינוֹ  שׂ כר ונוֹ שׂ א נׁש בּ ע, אינוֹ  חנּ ם ׁש וֹ מר

ׁש מעוֹ ן אוֹ מר,רבּ י  
אוֹ נאה, להן יׁש  בּ אחריוּ תן, חיּ ב ׁש הוּ א קדׁש ים

אוֹ נאה. להן אין בּ אחריוּ תן, חיּ ב וׁש אינוֹ 
יהוּ דה  ּת וֹ רה,רבּ י  ספר הּמ וֹ כר אף אוֹ מר, 

אוֹ נאה. להם אין וּ מרגּ לית , בּ המה
אלּ וּ : את אלּ א אמרוּ  לא לוֹ , אמרוּ 

בדברים. אוֹ נאה  ּכ וּ ממכּ ר, במקּ ח ׁש אוֹ נאה כּ ׁש ם
לקּ ח. רוֹ צה אינוֹ  והוּ א זה, חפץ בּ כּמ ה לוֹ  יאמר לא

ּת ׁש וּ בה, בל היה אם
משׂ י  זכר לוֹ  יאמר הראׁש וֹ נים.לא  

אבוֹ תי  משׂ ה זכר לוֹ  יאמר לא גּ רים, בן הוּ א ,אם 
תלחצ נּ וּ ׁש נּ אמר ולא תוֹ נה לא  :וגר 

בּ חדׁש ים, חדׁש ים אפלּ וּ  בּ פרוֹ ת, ּפ רוֹ ת מרבין אין
צרי  בּ יׁש ואין חדׁש ים לוֹ מר .נים 

,בר קׁש ה לרב הּת ירוּ  בּ יין בּ אמת,
מׁש בּ יחוֹ . ׁש הוּ א מּפ ני

ׁש מריו. את לוֹ  נוֹ תן אבל בּ יין, יין ׁש מרי מרבין אין
בּ יינוֹ , מים ׁש נּ תרב מי

הוֹ דיעוֹ , כּ ן אם אלּ א בחנוּ ת ימכּ רנּ וּ  לא
בּ וֹ . לרּמ וֹ ת  אלּ א ׁש אינוֹ  ׁש הוֹ דיעוֹ , ּפ י ל אף לתגּ ר ולא

יּט ילוּ : בּ יּ ין, מים להּט יל ׁש נּ הג וּ  מקוֹ ם
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דהזהב מציעאפרק בבא מב

אחת. מגוּ רה  ֹלת ו ונוֹ תן גּ רנוֹ ת מחמׁש  נוֹ טל הּת גּ ר
אחד. ּפ ּט ם  ֹלתו ונוֹ תן גּ ּת וֹ ת , מחמׁש 

לרב. מתכּ וּ ן יהא ׁש א וּ בלבד
יהוּ דה  אוֹ מר,רבּ י  

לּת ינוֹ קוֹ ת , ואגוֹ זין קליוֹ ת  החנוני יחלּ ק לא
אצלוֹ . לבא מרגּ ילן ׁש הוּ א מּפ ני

מּת ירין.וחכמים 
הר. את יפחת ולא

לטוֹ ב.וחכמים זכוּ ר אוֹ מרים, 
דּ ברי ה גּ ריסין, את יבר וחכמיםלא  ׁש אוּ ל. מּת ירין .א בּ א 

מגוּ רה, ּפ י מל יבר ׁש א וּ מוֹ דים
הין. את  כגוֹ נב אלּ א ׁש אינוֹ 
האדם  את  לא מפרכּ סין אין

הכּ לים: את  ולא הבּ המה את  ולא

ה פרק
תרבּ ית. ואיזהוּ   נׁש איזהוּ 

דינרין, בּ חמה סלע  הּמ לוה . נׁש איזהוּ 
בּ ׁש לׁש , חּט ין סאתים

. נוֹ ׁש ׁש הוּ א מּפ ני
בּ פרוֹ ת. הּמ רבּ ה תרבּ ית , ואיזהוּ 

הר , וכן ה כּ וֹ ר, זהב  בּ דינר חּט ין הימנּ וּ  לקח  כּ יצד .
דּ ינרין, בּ ׁש לׁש ים חּט ין מדוּ 

יין . בּ הן ול קּ ח למכרן רוֹ צה ׁש אני חּט י, לי ּת ן  ל וֹ  אמר
חּט י  הרי לוֹ  בּ ׁש לׁש ים,אמר לי שׂ וּ יוֹ ת   

לוֹ :ו אין ויין יין, בּ הן אצלי ל הרי 

חנּ ם, בּ חצרוֹ  ידוּ ר לא חברוֹ , את  הּמ לוה
רבּ ית. ׁש הוּ א מּפ ני בּ פחוֹ ת , מּמ נּ וּ  ישׂ כּ ר ולא

יב

א 

ב

הנמגולמא.

ולפא. מג,

ל.ושימ

א,רי

ליהקול,

משמלא.

מ.ו

ויאה.

זל.ו א,

ד וליאה, מ.אש.

ושימפמ,

שאכאה.

אמלאה

ואהואה:

אנות.

הסבד, אנ.

סחב,

משנ.

הב. ות,

וה, להחבזה, כ.

עחבד,

שרלובי. אלתלח,

אלהחעעב,

ואל: ולאבי,

ליבח, האח,

משר. וימב,

יב 

א

ב 

קק
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אם מברכים בזימון המברך אומר:

ן( עְנְטׁשְ ַרּבֹוַתי ְנָבֵרְך: )ַרּבֹוַתי ִמיר ֶוועֶלען ּבֶ

ה ְוַעד עֹוָלם: ם ֲאדָֹני ְמֹבָרְך ֵמַעּתָ המסובים עונים: ְיִהי ׁשֵ

לֹו: ֶ ָאַכְלנּו ִמּשׁ ָנן ְוַרּבֹוַתי ְנָבֵרך )בעשרה: ֱאלֵֹהינּו( ׁשֶ ְרׁשּות ָמָרָנן ְוַרּבָ המברך אומר: ּבִ

לֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו:  ֶ ָאַכְלנּו ִמּשׁ רּוְך )בעשרה: ֱאלֵֹהינּו( ׁשֶ המסובים עונים: ּבָ

מֹו: רּוְך הּוא ּוָברּוך ׁשְ ּבָ

ה ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ַהָזּן ֶאת ָהעֹוָלם  רּוְך ַאָתּ ָבּ
ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים. הּוא נֹוֵתן ֶלֶחם  ֵחן ְבּ טּובֹו ְבּ ּלֹו. ְבּ ֻכּ
לֹא  ִמיד  ָתּ דֹול  ַהָגּ ּוְבטּובֹו  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  י  ִכּ ָשֹר.  ָבּ ְלָכל 
מֹו  ְשׁ ֲעבּור  ַבּ ָוֶעד.  ְלעֹוָלם  ָמזֹון  ָלנּו  ֶיְחַסר  ְוַאל  ָלנּו  ָחַסר 
ּוֵמִכין  ל  ַלֹכּ ּוֵמִטיב  ל  ַלֹכּ ּוְמַפְרֵנס  ָזן  ֵאל  י הּוא  ִכּ דֹול.  ַהָגּ
ָיֶדָך  ֶאת  ּפֹוֵתַח  ָאמּור  ּכָ ָרא.  ָבּ ר  ֲאֶשׁ ִרּיֹוָתיו  ְבּ ְלָכל  ָמזֹון 
ל: ה ְיֹהָוה. ַהָזּן ֶאת ַהֹכּ רּוְך ַאָתּ יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון: ָבּ ּבִ ּוַמׂשְ

בחול אומרים

ָזְכֵרנּו  ְבּ ִכינּו,  ָבּ ם  ַגּ ְבנּו  ָיַשׁ ם  ֶבל ָשׁ ָבּ ַנֲהרֹות   úַע
ִלינּו  ָתּ תֹוָכּה,  ְבּ ֲעָרִבים  ַעל  ִצּיֹון.  ֶאת 
יר  ִשׁ ְבֵרי  ִדּ ׁשֹוֵבינּו  ֵאלּונּו  ְשׁ ם  ָשׁ י  ִכּ רֹוֵתינּו.  נֹּ ִכּ
ֵאיְך  ִצּיֹון.  יר  ׁ ִמִשּ ָלנּו  ירּו  ִשׁ ִשְֹמָחה,  ְותֹוָלֵלינּו 
ִאם  ֵנָכר.  ַאְדַמת  ַעל  ְיהָֹוה,  יר  ִשׁ ֶאת  יר  ָנִשׁ
ְלׁשֹוִני  ק  ְדַבּ ִתּ ְיִמיִני.  ח  ַכּ ְשׁ ִתּ ֹם,  ִלָ ְירּוָשׁ ֵחְך  ָכּ ֶאְשׁ
ֶאת  ַאֲעֶלה  לֹא  ִאם  ֵרִכי,  ֶאְזְכּ לֹא  ִאם  י  ְלִחִכּ
ִלְבֵני  ְיהָֹוה  ְזכֹר  ִשְֹמָחִתי.  רֹאׁש  ַעל  ֹם  ִלַ ְירּוָשׁ
לָ ִם, ָהֹאְמִרים ָערּו ָערּו ַעד  ֱאדֹום ֵאת יֹום ְירּוָשׁ
ם  ֶלּ ַשׁ ְיּ ֶשׁ ֵרי  דּוָדה, ַאְשׁ ׁ ֶבל ַהְשּ ָבּ ת  ַבּ ּה.  ָבּ ַהְיסֹוד 
ץ  יֹּאֵחז ְוִנֵפּ ֵרי ֶשׁ ָגַמְלְתּ ָלנּו. ַאְשׁ מּוֵלְך ֶשׁ ָלְך ֶאת ְגּ

ַלע. ֶאת עָֹלַלִיְך ֶאל ַהָסּ

בשבת אומרים

ְיהָֹוה  ׁשּוב  ְבּ ֲעלֹות.  ַהַמּ יר  ִשׁ
ָהִיינּו  ִצּיֹון  יַבת  ִשׁ ֶאת 
ינּו  ֵלא ְשֹחֹוק ִפּ ֹחְלִמים. ָאז ִיָמּ ְכּ
ה. ָאז יֹאְמרּו ַבּגֹוִים  ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָנּ
ה.  יל ְיהָֹוה ַלֲעשֹֹות ִעם ֵאֶלּ ִהְגִדּ
נּו.  ִעָמּ ַלֲעשֹֹות  ְיהָֹוה  יל  ִהְגִדּ
ָהִיינּו ְשֵֹמִחים. ׁשּוָבה ְיהָֹוה ֶאת 
ֶגב.  ֶנּ ַבּ ֲאִפיִקים  ַכּ ִביֵתנּו  ְשׁ
ה ִיְקצֹרּו.  ִרָנּ ִדְמָעה ְבּ ַהזְֹּרִעים ְבּ
ְך  ֶמֶשׁ נֵֹשֹא  ּוָבכֹה  ֵיֵלְך  ָהלֹוְך 
נֵֹשֹא  ה.  ְבִרָנּ ָיבֹא  א  בֹּ ַהָזַּרע. 

ָתיו. ֲאֻלֹמּ
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ִהְנַחְלָתּ ַלֲאבֹוֵתינּו ֶאֶרץ ֶחְמָדה טֹוָבה  ָך ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו. ַעל ֶשׁ ְלּ נֹוֶדה 
הֹוֵצאָתנּו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים. ּוְפִדיָתנּו  ּוְרָחָבה. ְוַעל ֶשׁ

נּו.  ְדָתּ ַמּ ִלּ ְבָשֵֹרנּו. ְוַעל ּתֹוָרְתָך ֶשׁ ָחַתְמָתּ ִבּ ִריְתָך ֶשׁ ית ֲעָבִדים. ְוַעל ְבּ ִמֵבּ

ֲאִכיַלת  ְוַעל  נּו.  חֹוַנְנָתּ ֶשׁ ָוֶחֶסד  ֵחן  ים  ַחִיּ ְוַעל  נּו.  הֹוַדְעָתּ ֶשׁ יָך  ֻחֶקּ ְוַעל 

ָעה: ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ָשׁ ִמיד. ְבּ ה ָזן ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו ָתּ ַאָתּ ָמזֹון ָשׁ

)בחנוכה ופורים אומרים כאן ועל הניסים, ואם שכח אזי כשיגיע אצל הרחמן יאמר:

ָיִמים  ָעָשֹה ִנִסים ַלֲאבֹוֵתינּו, ַבּ מֹו ֶשׁ ָהַרֲחָמן, הּוא ַיֲעֶשֹה ָלנּו ִנִסים ְוִנְפָלאֹות, ְכּ
ְזַמן ַהֶזה: בימי וכו':( ָהֵהם ִבּ

בחנוכה ובפורים אומרים זה:

ְוַעל  ׁשּועֹות  ַהְתּ ְוַעל  בּורֹות  ַהְגּ ְוַעל  ְרָקן  ַהֻפּ ְוַעל  ים  ִסּ ַהִנּ ַעל 
ָעִשֹיָת ַלֲאבֹוֵתינּו  ְלָחמֹות. ֶשׁ ָחמֹות ְוַעל ַהִמּ ְפָלאֹות ְוַעל ַהֶנּ ַהִנּ

ְזַּמן ַהֶזּה: ִמים ָהֵהם ַבּ ָיּ ַבּ

דֹול  ָגּ ֵהן  כֹּ יֹוָחָנן  ן  ֶבּ ְתָיהּו  ַמִתּ יֵמי  ִבּ לחנוכה: 

ָעה  ָעְמָדה ַמְלכּות ָיָון ָהְרָשׁ ֶשׁ מֹוַנִאי ּוָבָניו. ְכּ ַחְשׁ

יָחם ּתֹוָרֶתָך ּוְלַהֲעִביָרם  ִכּ ָך ִיְשָֹרֵאל. ְלַהְשׁ ַעל ַעְמּ

ָעַמְדָתּ  ים.  ָהַרִבּ ַרֲחֶמיָך  ְבּ ה  ְוַאָתּ ְרצֹוֶנָך.  י  ֵמֻחֵקּ

ֶאת  ְנָתּ  ַדּ ִריָבם.  ֶאת  ַרְבָתּ  ָצָרָתם.  ֵעת  ְבּ ָלֶהם 

ַיד  ְבּ ִגּבֹוִרים  ָמַסְרָתּ  ִנְקָמָתם.  ֶאת  ָנַקְמָתּ  יָנם.  ִדּ

ַיד  ְבּ ּוְטֵמִאים  ים.  ְמַעִטּ ַיד  ְבּ ים  ְוַרִבּ ים.  ִשׁ ַחָלּ

ַיד  ְבּ ְוֵזִדים  יִקים.  ַצִדּ ַיד  ְבּ ִעים  ּוְרָשׁ ְטהֹוִרים. 

ְוָקדֹוׁש  דֹול  ָגּ ם  ֵשׁ ָעִשֹיָת  ּוְלָך  תֹוָרֶתָך.  עֹוְסֵקי 

ׁשּוָעה ְגדֹוָלה  ָך ִיְשָֹרֵאל ָעִשֹיָת ְתּ עֹוָלֶמָך. ּוְלַעְמּ ְבּ

ִלְדִביר  ָבֶניָך  אּו  ָבּ ן  ֵכּ ְוַאַחר  ַהֶזּה.  ַהּיֹום  ְכּ ּוֻפְרָקן 

ָך.  ֶשׁ ִמְקָדּ ֶאת  ְוִטֲהרּו  ֵהיָכֶלָך.  ֶאת  ּוִפּנּו  יֶתָך.  ֵבּ

מֹוַנת  ְוָקְבעּו ְשׁ ָך.  ָקְדֶשׁ ַחְצרֹות  ְבּ ְוִהְדִליקּו ֵנרֹות 

דֹול: ְמָך ַהָגּ ל ְלִשׁ ה ֵאּלּו. ְלהֹודֹות ּוְלַהֵלּ ְיֵמי ֲחֻנָכּ

ר  ַכי ְוֶאְסֵתּ יֵמי ָמְרְדּ לפורים: ִבּ

ָעַמד  ֶשׁ ְכּ יָרה.  ַהִבּ ן  ׁשּוַשׁ ְבּ

ׁש  ֵקּ ִבּ ע.  ָהָרָשׁ ָהָמן  ֲעֵליֶהם 

ד  ּוְלַאֵבּ ַלֲהרֹג  ִמיד  ְלַהְשׁ

ַער  ִמַנּ ַהְיּהּוִדים.  ל  ָכּ ֶאת 

יֹום  ְבּ ים.  ְוָנִשׁ ַטף  ָזֵקן.  ְוַעד 

ָעָשֹר  ה  לָֹשׁ ְשׁ ִבּ ֶאָחד. 

הּוא  ָעָשֹר  ֵנים  ְשׁ ְלֹחֶדׁש 

ָלבֹוז.  ָלָלם  ּוְשׁ ֲאָדר  ֹחֶדׁש 

ים  ָהַרִבּ ַרֲחֶמיָך  ְבּ ה  ְוַאָתּ

ֵהַפְרָתּ ֶאת ֲעָצתֹו. ְוִקְלַקְלָתּ 

בֹוָת ּלֹו  ְבּתֹו. ַוֲהֵשׁ ֶאת ַמֲחַשׁ

אֹותֹו  ְוָתלּו  רֹאׁשֹו.  ְבּ מּולֹו  ְגּ

ָניו ַעל ָהֵעץ: ְוֶאת ָבּ

סדר ברכת המזון
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ל ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ֲאַנְחנּו מֹוִדים ָלְך ּוְמָבְרִכים אֹוָתְך.  ְוַעל ַהֹכּ
תּוב.  ָכּ ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד. ַכּ ִפי ָכל ַחי ָתּ ְמָך ְבּ ַרְך ִשׁ ִיְתָבּ
ָבה  ְוָאַכְלָתּ ְוָשָֹבְעָתּ ּוֵבַרְכָתּ ֶאת ְיֹהָוה ֱאלֶֹהיָך ַעל ָהָאֶרץ ַהטֹּ

זֹון. ה ְיֹהָוה. ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהָמּ רּוְך ַאָתּ ר ָנַתן ָלְך. ָבּ ֲאֶשׁ

ַלִים ִעיֶרָך. ְוַעל  ָך. ְוַעל ְירּוָשׁ ַרֶחם ָנא ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ַעל ִיְשָֹרֵאל ַעֶמּ
ִית  יֶחָך. ְוַעל ַהַבּ ִוד ְמִשׁ ית ָדּ בֹוֶדָך. ְוַעל ַמְלכּות ֵבּ ן ְכּ ַכּ ִצּיֹון ִמְשׁ

זּוֵננּו  ְרֵענּו  ָאִבינּו.  ֱאלֵֹהינּו.  ָעָליו.  ְמָך  ִשׁ ְקָרא  ִנּ ֶשׁ דֹוׁש  ְוַהָקּ דֹול  ַהָגּ

ל  ִמָכּ ְמֵהָרה  ֱאלֵֹהינּו  ְיהָֹוה  ָלנּו  ְוַהְרַוח  ְוַהְרִויֵחנּו.  ֵלנּו  ְוַכְלְכּ ְרְנֵסנּו  ַפּ

ָשֹר ָוָדם  ַנת ָבּ ְצִריֵכנּו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו לֹא ִליֵדי ַמְתּ ָצרֹוֵתינּו. ְוָנא ַאל ַתּ

ה  דֹוָשׁ ַהְקּ תּוָחה.  ַהְפּ ֵלָאה.  ַהְמּ ְלָיְדָך  ִאם  י  ִכּ ַהְלָוָאָתם.  ִליֵדי  ְולֹא 

ֵלם ְלעֹוָלם ָוֶעד: א ֵנבֹוׁש ְולֹא ִנָכּ לֹּ ְוָהְרָחָבה. ֶשׁ

ִביִעי  ׁ ַהְשּ יֹום  ּוְבִמְצַות  ִמְצֹוֶתיָך  ְבּ ֱאלֵֹהינּו  ְיהָֹוה  ְוַהֲחִליֵצנּו  ְרֵצה  אומרים:  בשבת 

ּבֹו  ת  ָבּ ִלְשׁ ְלָפֶניָך  הּוא  ְוָקדֹוׁש  דֹול  ָגּ ֶזה  יֹום  י  ִכּ ַהֶזּה  דֹוׁש  ְוַהָקּ דֹול  ַהָגּ ת  ָבּ ׁ ַהַשּ

ֵהא  לֹא ְתּ ִמְצַות ְרצֹוֶנָך ּוִבְרצֹוְנָך ָהִניַח ָלנּו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶשׁ ַאֲהָבה ְכּ ְוָלנּוַח ּבֹו ְבּ

ִעיֶרָך  ִצּיֹון  ֶנָחַמת  ְבּ ֱאלֵֹהינּו  ְיהָֹוה  ְוַהְרֵאנּו  ְמנּוָחֵתנּו  יֹום  ְבּ ַוֲאָנָחה  ְוָיגֹון  ָצָרה 

ָחמֹות: ַעל ַהְיׁשּועֹות ּוַבַעל ַהֶנּ ה הּוא ַבּ י ַאָתּ ָך ִכּ ַלִים ִעיר ָקְדֶשׁ ּוְבִבְנַין ְירּוָשׁ

בראש חדש וביום טוב ובחול המועד אומרים:

ִזְכרֹוֵננּו  ְוִיָזֵּכר  ֵקד  ְוִיָפּ ַמע  ׁ ְוִיָשּ ְוֵיָרֶצה  ְוֵיָרֶאה  יַע  ְוַיִגּ ְוָיבֹוא  ַיֲעֶלה  ֲאבֹוֵתינּו  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו 

ָך ְוִזְכרֹון  ַלִים ִעיר ָקְדֶשׁ ִוד ַעְבֶדָך ְוִזְכרֹון ְירּוָשׁ ן ָדּ יַח ֶבּ ּוִפְקדֹוֵננּו ְוִזְּכרֹון ֲאבֹוֵתינּו ְוִזְּכרֹון ָמִשׁ

יֹום: לֹום ְבּ ים ּוְלָשׁ ית ִיְשָֹרֵאל ְלָפֶניָך ִלְפֵליָטה ְלטֹוָבה ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ְלַחִיּ ָך ֵבּ ל ַעְמּ ָכּ

ְיׁשּוָעה  ּוִבְדַבר  ים.  ְלַחִיּ בֹו  יֵענּו  ְוהֹוִשׁ ִלְבָרָכה  בֹו  ּוָפְקֵדנּו  ְלטֹוָבה  ּבֹו  ֱאלֵֹהינּו  ְיהָֹוה  ָזְכֵרנּו   

ה: י ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאָתּ י ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו ִכּ יֵענּו ִכּ נּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוִשׁ ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחֵנּ
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רּוְך  ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ָבּ ֶדׁש ִבּ ַלִים ִעיר ַהקֹּ ּוְבֵנה ְירּוָשׁ
ָלִים: ָאֵמן: ה ְיֹהָוה. ּבֹוֵנה ְבַרֲחָמיו ְירּוָשׁ ַאָתּ

נּו.  ַמְלֵכּ ָאִבינּו.  ָהֵאל.  ָהעֹוָלם.  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיהָֹוה  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ
נּו ְקדֹוׁש ַיֲעקֹב. רֹוֵענּו  יֵרנּו. ּבֹוְרֵאנּו. ּגֹוֲאֵלנּו. יֹוְצֵרנּו. ְקדֹוֵשׁ ַאִדּ

הּוא  ָויֹום  יֹום  ָכל  ְבּ ֶשׁ ל.  ַלכֹּ ִטיב  ְוַהֵמּ ַהּטֹוב  ֶלְך  ַהֶמּ ִיְשָֹרֵאל.  רֹוֵעה 

הּוא  גֹוְמֵלנּו  הּוא  ְגָמָלנּו  הּוא  ָלנּו.  ֵייִטיב  הּוא  ֵמִטיב  הּוא  ֵהִטיב 

ָרָכה  ָלה ְוַהְצָלָחה. ְבּ ִיְגְמֵלנּו ָלַעד ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ּוְלֶרַוח. ַהָצּ

לֹום ְוָכל טֹוב.  ים ְוָשׁ ָלה. ְוַרֲחִמים ְוַחִיּ ְרָנָסה ְוַכְלָכּ ִויׁשּוָעה. ֶנָחָמה. ַפּ

ֵרנּו. אמן: ל טּוב ְלעֹוָלם ַאל ְיַחְסּ ּוִמָכּ

ַמִים  ׁ ָשּ ַרְך ַבּ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְמלְֹך ָעֵלינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ָהַרֲחָמן הּוא ִיְתָבּ
נּו  ָבּ ַאר  ְוִיְתָפּ ּדֹוִרים.  ְלדֹור  ח  ַבּ ַתּ ִיְשׁ ָהַרֲחָמן הּוא  ּוָבָאֶרץ: 

ָהַרֲחָמן  עֹוָלִמים:  ּוְלעֹוְלֵמי  ָלַעד  נּו  ָבּ ר  ְוִיְתַהַדּ ְנָצִחים.  ּוְלֵנַצח  ָלַעד 

אֵרנּו ַצָוּ ֵמַעל  ֻעֵלנּו  ר  בֹּ ִיְשׁ הּוא  ָהַרֲחָמן  ָכבֹוד:  ְבּ ְיַפְרְנֵסנּו   הּוא 

ָרָכה  ְבּ ָלנּו  ַלח  ִיְשׁ הּוא  ָהַרֲחָמן  ְלַאְרֵצנּו:  קֹוְמִמּיּות  יֹוִליֵכנּו  ְוהּוא 

ַלח  ָאַכְלנּו ָעָליו: ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשׁ ְלָחן ֶזה ֶשׁ ִית ַהֶזּה ְוַעל ֻשׁ ַבּ ה ַבּ ְמֻרָבּ

טֹובֹות  שֹֹורֹות  ְבּ ָלנּו  ר  ִויַבֶשּ ַלּטֹוב  ָזכּור  ִביא  ַהָנּ ֵאִלָיּהּו  ֶאת  ָלנּו 

ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות:

י  )ִאִמּ ְוֶאת  ַהֶזּה  ִית  ַהַבּ ַעל  ַבּ מֹוִרי(  )ָאִבי  ֶאת  ְיָבֵרְך  הּוא  ָהַרֲחָמן 
יָתם ְוֶאת ַזְרָעם  ִית ַהֶזּה. אֹוָתם ְוֶאת ֵבּ ֲעַלת ַהַבּ מֹוָרִתי( ַבּ

ר ָלֶהם. )ואם סמוך על שלחן עצמו יאמר: ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך  ל ֲאֶשׁ ְוֶאת ָכּ

ר  ל ֲאֶשׁ ר ִלי(, אֹוָתנּו ְוֶאת ָכּ ל ֲאֶשׁ י ְוֶאת ַזְרִעי ְוֶאת ָכּ ִתּ אֹוִתי ְוֶאת ִאְשׁ

ל.  ל. כֹּ ל. ִמכֹּ כֹּ ְרכּו ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב, ַבּ ְתָבּ ִנּ מֹו ֶשׁ ָלנּו. ְכּ

ֵלָמה. ְונֹאַמר ָאֵמן: ְבָרָכה ְשׁ נּו ַיַחד ִבּ ָלּ ן ְיָבֵרְך אֹוָתנּו ֻכּ ֵכּ
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ֵהא  ְתּ ֶשׁ ְזכּות  ְוָעֵלינּו  ֲעֵליֶהם  דּו  ְיַלְמּ רֹום  ָמּ ַבּ
ֵמֵאת  ְבָרָכה  א  ְוִנָשּ לֹום.  ָשׁ ֶמֶרת  ְלִמְשׁ

ֵענּו. ְוִנְמָצא ֵחן ְוֵשֶֹכל טֹוב  ְיֹהָוה. ּוְצָדָקה ֵמֱאלֵֹהי ִיְשׁ

ֵעיֵני ֱאלִֹהים ְוָאָדם: ְבּ

י ָהעֹוָלִמים:  ת ּוְמנּוָחה ְלַחֵיּ ָבּ ּלֹו ַשׁ ֻכּ לשבת: ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו יֹום ֶשׁ

ׁש ָעֵלינּו ֶאת ַהֹחֶדׁש ַהֶזּה ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה: לראש חדש: ָהַרֲחָמן הּוא ְיַחֵדּ

ּלֹו טֹוב: ֻכּ ליום טוב: ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו יֹום ֶשׁ

ָנה ַהזֹּאת ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה: ׁ ׁש ָעֵלינּו ֶאת ַהָשּ לראש השנה: ָהַרֲחָמן הּוא ְיַחֵדּ

ִוד ַהּנֹוֶפֶלת: ת ָדּ לסוכות: ָהַרֲחָמן הּוא ָיִקים ָלנּו ֶאת ֻסַכּ

א: י ָהעֹוָלם ַהָבּ יַח ּוְלַחֵיּ נּו ִלימֹות ַהָמִשׁ ָהַרֲחָמן הּוא ְיַזֵכּ

יל )ביום שיש בו מוסף אומר: ִמְגּדֹול( ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו ְועֶֹשֹה ֶחֶסד  בחול: ַמְגִדּ

יחֹו ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם: ִלְמִשׁ

ל  ָכּ ְוַעל  ָעֵלינּו  לֹום  ָשׁ ַיֲעֶשֹה  הּוא  ְמרֹוָמיו  ִבּ לֹום  ָשׁ עֶֹשֹה 
ִיְשָֹרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן:

ָרׁשּו  ִפיִרים  ְכּ ִליֵרָאיו:  ַמְחסֹור  ֵאין  י  ִכּ יו  ְקדֹוָשׁ ְיהָֹוה  ֶאת  ְיראּו 
י  י ְיהָֹוה לֹא ַיְחְסרּו ָכל טֹוב: הֹודּו ַליהָֹוה ִכּ ְוָרֵעבּו ְודֹוְרֵשׁ

ָרצֹון:  ַחי  ְלָכל  יַע  ּוַמְשִֹבּ ָיֶדָך  ֶאת  ּפֹוֵתַח  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  י  ִכּ טֹוב 

יהָֹוה ְוָהָיה ְיהָֹוה ִמְבַטחֹו: ַנַער ָהִייִתי  ר ִיְבַטח ַבּ ֶבר ֲאֶשׁ רּוְך ַהֶגּ ָבּ

עֹז  ְיהָֹוה  ָלֶחם:  ׁש  ְמַבֶקּ ְוַזְרעֹו  ֶנֱעָזב  יק  ַצִדּ ָרִאיִתי  ְולֹא  י  ָזַקְנִתּ ַגם 

לֹום: ׁ ן ְיהָֹוה ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבָשּ ְלַעּמֹו ִיֵתּ
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ברכה מעין שלוש
ה ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַעל: רּוְך ַאָתּ ָבּ

ָרִציָת ְוִהְנַחְלָתּ ַלֲאבֹוֵתינּו  ה טֹוָבה ּוְרָחָבה ֶשׁ ֶדה ְוַעל ֶאֶרץ ֶחְמָדּ ׂ נּוַבת ַהָשּ ְוַעל ְתּ
ָך ְוַעל  ָרֵאל ַעֶמּ ּבֹוַע ִמּטּוָבּה, ַרֵחם )ָנא( ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ַעל ִיְשׂ ְרָיּה ְוִלְשׂ ֶלֱאכֹל ִמִפּ
ַלִים  ֶחָך ְוַעל ֵהיָכֶלָך, ּוְבֵנה ְירּוָשׁ בֹוֶדָך ְוַעל ִמְזְבּ ן ְכּ ַכּ ַלִים ִעיֶרָך ְוַעל ִצּיֹון ִמְשׁ ְירּוָשׁ
ּה  ְרָיּ ִמִפּ ְונֹאַכל  ִבְנָיָנּה  ְבּ ֵחנּו  ְמּ ְוַשׂ ְלתֹוָכּה  ְוַהֲעֵלנּו  ָיֵמינּו  ְבּ ְמֵהָרה  ִבּ ֶדׁש  ַהקֹּ ִעיר 

ה ּוְבָטֳהָרה: ׁ ְקֻדָשּ ע ִמּטּוָבּה ּוְנָבֶרְכָך ָעֶליָה ִבּ ַבּ ְוִנְשׂ

יֹום רֹאׁש ַהֹחֶדׁש ַהֶזּה: ת ַהֶזּה:   בר"ח: ְוָזְכֵרנּו ְלטֹוָבה ְבּ ָבּ ׁ יֹום ַהַשּ בשבת: ּוְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ְבּ

יֹום ַחג )פלוני( ַהֶזּה: ְמֵחנּו ְבּ רֹון ַהֶזּה:   ביו"ט: ְוַשׂ יֹום ַהִזָּכּ בר"ה: ְוָזְכֵרנּו ְלטֹוָבה ְבּ

ל ְונֹוֶדה ְלָך ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל: ה ְיהָוה טֹוב ּוֵמִטיב ַלֹכּ י ַאָתּ ִכּ

ה ְיהָוה ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל רּוְך ַאָתּ ָבּ

 אם אכל מזונות יאמר:

ָלה ְלָכּ ְחָיה ְוַעל ַהַכּ ַהִמּ
 אם שתה יין יאמר:

ֶפן ִרי ַהֶגּ ֶפן ְוַעל ְפּ ַהֶגּ
 אם אכל פירות מז' מינים יאמר:

ִרי ָהֵעץ ָהֵעץ ְוַעל ְפּ

 על מיני מזונות:

ָלה. ְלָכּ ְחָיה ְוַעל ַהַכּ ַהִמּ
 על יין:

ֶפן. ִרי ַהֶגּ ְפּ
 על פירות מז' מינים:

רֹות. ַהֵפּ

 על מיני מזונות:

ָלה: ְלָכּ ְחָיה ְוַעל ַהַכּ ַהִמּ
על יין:

ִרי  ֶפן: )בא"י ְוַעל ְפּ ִרי ַהֶגּ ְפּ
ַגְפָנּה(:

 על פירות מז' מינים:

רֹות: )בא"י ְוַעל  ַהֵפּ
רֹוֶתיָה(: ֵפּ

תפילת הדרך
לֹום ְוַתְצִעיֵדנּו  ּתֹוִליֵכנּו ְלׁשָ ָפֶניָך ְיהָֹוה ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ׁשֶ ָרצֹון ִמּלְ ְיִהי 
ְמָחה  ּוְלׂשִ ים  ְלַחּיִ ֶחְפֵצנּו  ִלְמחֹוז  יֵענּו  ְוַתּגִ לֹום.  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לֹום  ְלׁשָ
אֹוֵיב  ל  ּכָ ף  ִמּכַ יֵלנּו  ְוַתּצִ לֹום(  ְלׁשָ ְוַתֲחִזיֵרנּו  יאמר  היום  באותו  חוזר  )ואם  לֹום.  ּוְלׁשָ
ׁשֹות ּוָבאֹות  ְתַרּגְ ל ִמיֵני ֻפְרָעִנּיֹות ַהּמִ ֶרְך, ּוִמּכָ ּדֶ ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ
ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵננּו  ְוִתּתְ ָיֵדינּו.  ה  ַמֲעׂשֵ ָכל  ּבְ ְוַהְצָלָחה  ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ ָלעֹוָלם 
קֹול  ַמע  ְוִתׁשְ טֹוִבים  ֲחָסִדים  ְוִתְגְמֵלנּו  רֵאינּו.  ָכל  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים 

ה: ה ְוַתֲחנּון ָאּתָ ִפּלָ י ֵאל ׁשֵמַע ּתְ ֲחנּוֵנינּו. ּכִ ּתַ

ִפָלה: ה ְיֹהָוה, ׁשֹוֵמַע ּתְ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ואומר ג"פ: 

ר ָרָאם ַמֲחֵנה  ֲאׁשֶ עּו בֹו ַמְלֲאֵכי ֱאלִהים: ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ּכַ ְפּגְ ְוַיֲעקֹב ָהַלְך ְלַדְרּכֹו ַוּיִ
קֹום ַההּוא ַמֲחָנִים: ם ַהּמָ ְקָרא ׁשֵ ֱאלִהים ֶזה ַוּיִ
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א

מחזור טומחזור ידמחזור יגמשנהפרקמסכת
ד תמוז תש"צו תשרי תשפ"הו שבט תשע"טא-בה

ה תמוז תש"צז תשרי תשפ"הז שבט תשע"טג-דה

ו תמוז תש"צח תשרי תשפ"הח שבט תשע"טה-וה

ז תמוז תש"צט תשרי תשפ"הט שבט תשע"טז-חה

ח תמוז תש"צי תשרי תשפ"הי שבט תשע"טט-יה

ט תמוז תש"ציא תשרי תשפ"היא שבט תשע"טיא-אה-ו

י תמוז תש"ציב תשרי תשפ"היב שבט תשע"טב-גו

יא תמוז תש"ציג תשרי תשפ"היג שבט תשע"טד-הו

יב תמוז תש"ציד תשרי תשפ"היד שבט תשע"טו-זו

יג תמוז תש"צטו תשרי תשפ"הטו שבט תשע"טח-או-ז

יד תמוז תש"צטז תשרי תשפ"הטז שבט תשע"טב-גז

טו תמוז תש"ציז תשרי תשפ"היז שבט תשע"טד-הז

טז תמוז תש"ציח תשרי תשפ"היח שבט תשע"טו-זז

יז תמוז תש"ציט תשרי תשפ"היט שבט תשע"טח-טז

יח תמוז תש"צכ תשרי תשפ"הכ שבט תשע"טי-יאז

יט תמוז תש"צכא תשרי תשפ"הכא שבט תשע"טא-בח

כ תמוז תש"צכב תשרי תשפ"הכב שבט תשע"טג-דח

כא תמוז תש"צכג תשרי תשפ"הכג שבט תשע"טה-וח

כב תמוז תש"צכד תשרי תשפ"הכד שבט תשע"טז-חח

כג תמוז תש"צכה תשרי תשפ"הכה שבט תשע"טט-אח-ט

כד תמוז תש"צכו תשרי תשפ"הכו שבט תשע"טב-גט

כה תמוז תש"צכז תשרי תשפ"הכז שבט תשע"טד-הט

כו תמוז תש"צכח תשרי תשפ"הכח שבט תשע"טו-זט

כז תמוז תש"צכט תשרי תשפ"הכט שבט תשע"טח-טט

כח תמוז תש"צל תשרי תשפ"הל שבט תשע"טי-יאט

כט תמוז תש"צא חשון תשפ"הא אדר א' תשע"טיב-יגט

א אב תש"צב חשון תשפ"הב אדר א' תשע"טא-בי

ב אב תש"צג חשון תשפ"הג אדר א' תשע"טג-די

ג אב תש"צד חשון תשפ"הד אדר א' תשע"טה-וי

מציעא ה-י
בבא 

הסכמות מופיעות במסכת ברכות



ב

לפני הלימוד:

של  עשה  מצות  לקיים  זו(  )משנה  אלו  משניות  לומד  הריני 
לעילוי  זה  לימוד  שיהא  רצון  ויהי  תורה  תלמוד 

נשמת פב"פ.

אחר הלימוד:

הובא בספר זכרון יהודה בקבלה מהגאון מו"ה דוד דייטש זצ"ל

יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שתהא לימוד משניות שלמדתי 
משנה  כי  לנשמתו / לנשמתה  זכות  )פב"פ(  נשמת  בשביל 

רמים  לתענוגים  ותזכה  מעלה  מעלה  שתעלה  נשמה  אותיות 

ולהנות מזיו השכינה ושתהא צרורה בצרור החיים עם נשמת 

עם  המתים  בתחיית  ולהחיותה  עדן  שבגן  וצדקניות  צדיקים 

אמן. ברחמים  ישראל  מתי  שאר  כל 

תפילה קצרה:

 בספר צבי לצדיק )מהגה"ק יהושע צבי מיכל שפירא זצ"ל מירושלים עיה"ק(
כתב )בסוף מכתב ד'( שיש אומרים אחר הלימוד רק נוסח קצר זה:

פלוני' בן  פלוני  נשמת  על  ירחם  'המרחם 

 וכתב שיש יותר תועלת באמירה קצר, דדבר קצר קל יותר לומר בכוונת הלב,
ובנוסח הזה יש בו ג"כ שמות הקודש.



ג

לימוד המשניות מסוגל לבטל היצר הרע )מדבר קדמות לחיד"א( 6

המהרהר במשנה בשעת אכילתו נחשבת כקרבנות וזבחים )מגיד מישרים( 6

מי שפגם בנשמה יכול לתקנו ע"י לימוד משניות )ראשית חכמה( 6

לימוד משניות סגולה לאריכות ימים והוא תיקון גדול )תקנת השבין( 6

קבלה בידי שמי שבקי במשניות אינו רואה פני גיהנום )ר' שעפטיל( 6

אין ישראל נגאלין אלא בזכות משניות )ויקרא רבה ז' ג'( 6

בלא משניות אי אפשר להיות בקי בתורה )תורת חמ"ד( 6

על לימוד משניות הוא מאמר תנא דבי אליהו כל השונה הלכות  6

בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא )משנת חכמים המעלה הי"ג(

בשעת 6 מלאכים  עליו  שומרים  משניות  הרהור  מתוך   הנרדם 

שנתו )מגיד מישרים(

סגולת המשניות להרוג היצר הרע ולהכניעו )אמרי פנחס( 6

לימוד המשניות מציל ומגין על כל בני ביתו )אור לישרים( 6

אשר בן יעקב מציל מגיהנום את מי שלומד משניות )מדרש תלפיות( 6

סגולה לפרנסה ללמוד משניות, שמשנ"ה בגימטריא פרנס"ה )אמרי פנחס( 6



 נש מציעא איזהו בבא ה פרק סו 

 נש איזהו  ה פרק

א  משנה

ריבית איסור חומר

 בי לעני מלוה  בי ריבית , באיסור ליזהר צרי מאוד  מאוד 
חומר ומפני הכתוב, הזהיר ואזהרות  לאוי שכמה  לעשיר. מלוה
בריבית  המלוה וכל הפרק. בסו כמבואר הלוה ג הזהיר העו
בתחיית   ק ואינו מצרי וביציאת  ישראל  באלקי כופר כאילו

וכלי מתומטטי נכסיו הזה בעול וא שועה"רהמתי (תוכ"ד 

ריבית) הלכות .ריש

קצוצה  ריבית   דאורייתא ריבית

בו יש לו שהלוה  מחמת בפרעונו לו  מוסי שהוא דבר כל
דאורייתא . ריבית  משו

דאורייתא . הוי עלמא לכולי  הלואה  בשעת  הריבית  לו קצ  א
ריבית  לו קצ חובו כשתבע זמ ואחר סת לו הלוה א
דאורייתא אסור  א הפוסקי נחלקו , זמ לו  שהרחיב  משו
דאורייתא . ריבית  הוי דאעפ"כ  הפוסקי רוב  והסכמת ,דרבנ או

קצוצה . ריבית  נקראת  דאורייתא ריבית  כל 

ריבית אבק  דרבנ רבית

כדכתיב הלואה דר אלא  ריבית אסור אינו התורה  שמות מ)

כד ) גזרוכב וחכמי ,נ עליו  ימ ת לא  גו ' לוה ס א

שמרויח  כל פירוש  נטר, אגר  שהוא כל  דריבית  כללא  ואמרו 
שבא בי הלואה  דר לו  שבא  בי מעותיו , המתנת  בשביל 
נקראת  דרבנ ריבית מלאכה. או שכירות  או וממכר מקח   דר

ריבית. אבק 

בריבית , אחד  שבאצד עמו והתנה לחבירו המלוה כגו
אחד צד אלא אינו וזה  עבורו, יסלק למל מס  לסלק  שיצטר
 יצטר לא וא ריבית  יהיה מס לסלק  יצטר שא בריבית,

נחלק בזה, כיוצא כל   וכ כלל , ריבית  כא אי הפוסקילסלק ו
ריבית  אבק  או קצוצה ריבית  הוי אא.

.כס דינרי  4 = סלע .כס דינרי  25  זהב דינר

קל.א. כלל  ריש  אדם  חכמת ע"פ  זו הקדמה כל

 י י ח ר ו ק מ

 נש מציעא איזהו בבא ה סז פרק

. נׁש איזהוּ  תרבּ ית. ואיזהוּ   נׁש איזהוּ 
סאתים  דינרין, בּ חמה סלע הּמ לוה
ואיזהוּ  . נוֹ ׁש ׁש הוּ א מּפ ני  בּ ׁש לׁש , חּט ין
לקח  כּ יצד. בּ פרוֹ ת. הּמ רבּ ה תרבּ ית ,
ה ר, וכן ה כּ וֹ ר, זהב בּ דינר חּט ין  הימנּ וּ 

א      
     

  ב  
    

     
   

      
            

        ג  
        ד   

             
          ה 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

נ ׁש .א מנּ י ּה איזהוּ  דּ ׁש קל  . נוֹ ׁש ׁש הוּ א ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌
ליּה : יהיב  דלא בּ פר וֹ ת.מאי  הּמ ר בּ ה ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌

בּ הלואת  וּ בין בּ ּפ רוֹ ת. לצמוֹ  שׂ כר ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַה ּמ רבּ ה
ׁש הרי ר בּ ית . הוי  ּפ רוֹ ת  בּ הלואת וּ בין ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶכּ סף
דּ רבּ נן רבּ ית דּ בסיפא , אלּ א  ממוֹ נוֹ . ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִמתרבּ ה

וּ ממכּ ר : מּק ח   דּ ר ׁש הוּ א דּ ינר קמפר ׁש , ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
כסף:זהב. דינרי וחמה וכן שׂ רים ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌

לוֹ הּׁשער. והּת ר  בּ יר . נמ כּ רין הי וּ   ּכ ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ַ◌
זה  לוֹ  לּת ן מנת ל  כׁש יו מע וֹ ת ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָלתת
כּ ׁש ע וּ ר  ה לּ לוּ  בּ דּ מים ה נה  ימ וֹ ת  כּ ל ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִחּט ין
לוֹ  אין ׁש כׁש יו ּפ י  ל  ואף ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְמע וֹ תיו
ּפ וֹ סקין, הר  יצא בּ פרקין דּ תנן ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִחּט ין,
ויכ וֹ ל  לזה, יׁש  לזה ׁש אין ּפ י ל  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַאף
הלּ ל וּ : בּ ּמ ע וֹ ת ּת ה לקנוֹ תם הזּ ה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַהּמ וֹ כר 

לז)כתיבב . כה  כספך(ויקרא  את  והפירוש , אכלך. תתן  לא  ובמרבית  בנשך לו תתן לא  כספך את 
אוכל הלוואת  ובין כסף הלוואת  ובין אכלך. תתן לא  ובמרבית  בנשך ובמרבית , בנשך לו  תתן לא 
משום  ומרבית  לו, נתן שלא  מה  הלוה  מן ולוקח  שנושך  ע"ש  נשך מרבית , ונקראות  נשך נקראות 

לאוין שני על עליו לעבור כדי אלא  הכתוב חלקן ולא  לעצמו, שכר מרבה  סא .)שהמלוה  .(דף
הבאה  והיא  דרבנן  וריבית  הלוואה  דרך  הבאה  והיא  תורה  של  ריבית  לפרש  שרוצה  התנא  אמנם 
קורא  דרבנן ולרבית  ברישא  דכתיב נשך קורא  תורה  ולרבית  בשמות , חלקן וממכר, מקח  דרך

אוכלג ..(תוי "ט )תרבית  ריבית  ובין כסף ריבת  בין מכנה  שהתורה  הקודמת  בהערה  נתבאר כבר
מכנה  שהתנא  אלא  למלוה , נכסים  ומרבה  הלוה  נושך ריבית  כל  כי  תרבית , ובלשון נשך בלשון 

תרבית . בשם  דרבנן וריבית  נשך בשם  דאורייתא  דרךד .ריבית  שהיא  משום  דרבנן שהיא  טעם 
כבר. שנתבאר כמו פירות , ידי על שהיא  מחמת  ולא  וממכר, מותרה .מקח  הכסף ולכן עלליתן

 י י ח ר ו ק מ

ד



 נש מציעא איזהו בבא ה פרק סו 

 נש איזהו  ה פרק

א  משנה

ריבית איסור חומר

 בי לעני מלוה  בי ריבית , באיסור ליזהר צרי מאוד  מאוד 
חומר ומפני הכתוב, הזהיר ואזהרות  לאוי שכמה  לעשיר. מלוה
בריבית  המלוה וכל הפרק. בסו כמבואר הלוה ג הזהיר העו
בתחיית   ק ואינו מצרי וביציאת  ישראל  באלקי כופר כאילו

וכלי מתומטטי נכסיו הזה בעול וא שועה"רהמתי (תוכ"ד 

ריבית) הלכות .ריש

קצוצה  ריבית   דאורייתא ריבית

בו יש לו שהלוה  מחמת בפרעונו לו  מוסי שהוא דבר כל
דאורייתא . ריבית  משו

דאורייתא . הוי עלמא לכולי  הלואה  בשעת  הריבית  לו קצ  א
ריבית  לו קצ חובו כשתבע זמ ואחר סת לו הלוה א
דאורייתא אסור  א הפוסקי נחלקו , זמ לו  שהרחיב  משו
דאורייתא . ריבית  הוי דאעפ"כ  הפוסקי רוב  והסכמת ,דרבנ או

קצוצה . ריבית  נקראת  דאורייתא ריבית  כל 

ריבית אבק  דרבנ רבית

כדכתיב הלואה דר אלא  ריבית אסור אינו התורה  שמות מ)

כד ) גזרוכב וחכמי ,נ עליו  ימ ת לא  גו ' לוה ס א

שמרויח  כל פירוש  נטר, אגר  שהוא כל  דריבית  כללא  ואמרו 
שבא בי הלואה  דר לו  שבא  בי מעותיו , המתנת  בשביל 
נקראת  דרבנ ריבית מלאכה. או שכירות  או וממכר מקח   דר

ריבית. אבק 

בריבית , אחד  שבאצד עמו והתנה לחבירו המלוה כגו
אחד צד אלא אינו וזה  עבורו, יסלק למל מס  לסלק  שיצטר
 יצטר לא וא ריבית  יהיה מס לסלק  יצטר שא בריבית,

נחלק בזה, כיוצא כל   וכ כלל , ריבית  כא אי הפוסקילסלק ו
ריבית  אבק  או קצוצה ריבית  הוי אא.

.כס דינרי  4 = סלע .כס דינרי  25  זהב דינר

קל.א. כלל  ריש  אדם  חכמת ע"פ  זו הקדמה כל

 י י ח ר ו ק מ

 נש מציעא איזהו בבא ה סז פרק

. נׁש איזהוּ  תרבּ ית. ואיזהוּ   נׁש איזהוּ 
סאתים  דינרין, בּ חמה סלע הּמ לוה
ואיזהוּ  . נוֹ ׁש ׁש הוּ א מּפ ני  בּ ׁש לׁש , חּט ין
לקח  כּ יצד. בּ פרוֹ ת. הּמ רבּ ה תרבּ ית ,
ה ר, וכן ה כּ וֹ ר, זהב בּ דינר חּט ין  הימנּ וּ 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

נ ׁש .א מנּ י ּה איזהוּ  דּ ׁש קל  . נוֹ ׁש ׁש הוּ א ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌
ליּה : יהיב  דלא בּ פר וֹ ת.מאי  הּמ ר בּ ה ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌

בּ הלואת  וּ בין בּ ּפ רוֹ ת. לצמוֹ  שׂ כר ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַה ּמ רבּ ה
ׁש הרי ר בּ ית . הוי  ּפ רוֹ ת  בּ הלואת וּ בין ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶכּ סף
דּ רבּ נן רבּ ית דּ בסיפא , אלּ א  ממוֹ נוֹ . ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִמתרבּ ה

וּ ממכּ ר : מּק ח   דּ ר ׁש הוּ א דּ ינר קמפר ׁש , ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
כסף:זהב. דינרי וחמה וכן שׂ רים ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌

לוֹ הּׁשער. והּת ר  בּ יר . נמ כּ רין הי וּ   ּכ ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ַ◌
זה  לוֹ  לּת ן מנת ל  כׁש יו מע וֹ ת ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָלתת
כּ ׁש ע וּ ר  ה לּ לוּ  בּ דּ מים ה נה  ימ וֹ ת  כּ ל ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִחּט ין
לוֹ  אין ׁש כׁש יו ּפ י  ל  ואף ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְמע וֹ תיו
ּפ וֹ סקין, הר  יצא בּ פרקין דּ תנן ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִחּט ין,
ויכ וֹ ל  לזה, יׁש  לזה ׁש אין ּפ י ל  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַאף
הלּ ל וּ : בּ ּמ ע וֹ ת ּת ה לקנוֹ תם הזּ ה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַהּמ וֹ כר 

לז)כתיבב . כה  כספך(ויקרא  את  והפירוש , אכלך. תתן  לא  ובמרבית  בנשך לו תתן לא  כספך את 
אוכל הלוואת  ובין כסף הלוואת  ובין אכלך. תתן לא  ובמרבית  בנשך ובמרבית , בנשך לו  תתן לא 
משום  ומרבית  לו, נתן שלא  מה  הלוה  מן ולוקח  שנושך  ע"ש  נשך מרבית , ונקראות  נשך נקראות 

לאוין שני על עליו לעבור כדי אלא  הכתוב חלקן ולא  לעצמו, שכר מרבה  סא .)שהמלוה  .(דף
הבאה  והיא  דרבנן  וריבית  הלוואה  דרך  הבאה  והיא  תורה  של  ריבית  לפרש  שרוצה  התנא  אמנם 
קורא  דרבנן ולרבית  ברישא  דכתיב נשך קורא  תורה  ולרבית  בשמות , חלקן וממכר, מקח  דרך

אוכלג ..(תוי "ט )תרבית  ריבית  ובין כסף ריבת  בין מכנה  שהתורה  הקודמת  בהערה  נתבאר כבר
מכנה  שהתנא  אלא  למלוה , נכסים  ומרבה  הלוה  נושך ריבית  כל  כי  תרבית , ובלשון נשך בלשון 

תרבית . בשם  דרבנן וריבית  נשך בשם  דאורייתא  דרךד .ריבית  שהיא  משום  דרבנן שהיא  טעם 
כבר. שנתבאר כמו פירות , ידי על שהיא  מחמת  ולא  וממכר, מותרה .מקח  הכסף ולכן עלליתן
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 נש מציעא איזהו בבא ה פרק סח

לוֹ  אמר דּ ינרין, בּ ׁש לׁש ים חּט ין מדוּ 
ולקּ ח  למכרן רוֹ צה ׁש אני חּט י, לי ּת ן

חּט י  הרי לוֹ  אמר יין. שׂ וּ יוֹ ת בּ הן  
יין, בּ הן אצלי ל והרי בּ ׁש לׁש ים, לי

לוֹ : אין ויין
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

לי  ּת ן  לוֹ  אמר דּ ינרין  בּ ׁש ל ׁש ים  חּט ין  עמדוּ 
אבל חּט י . חּט ין. ל וֹ  נתן אם מ ּת ר  וזה ְ◌ֶ◌◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌

ׁש ּמ א  אסוּ ר , יין, בּ הן ל וֹ  לתת ּפ סק ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִאם
ל  ואף יין. ל וֹ  ואין הוֹ איל  היּ ין, ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִיוֹ קיר 
כׁש יו  ׁש ל  היּ ין כּ ׁש ר  ּמ וֹ  ׁש ּפ וֹ סק ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִּפ י
לוֹ  נוֹ תן ואינוֹ  הוֹ איל הר , יצא ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוּ כבר 

יין  לקנוֹ ת הוּ א יכוֹ ל  לוֹ מר  ׁש נּ וּ כל  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָדּ מים
ליו  לשׂ וֹ ת בּ א אלּ א ׁש ּק בּ ל  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַבּ דּ מים
יין, החוֹ ב  ל  ולפסק חוֹ ב  החּט ין ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְדּ מי
יין, ליּה  הוה דּ אי ל וֹ . אין יין אם ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָאסוּ ר 
לפסק  ׁש בּ א לזה מכׁש יו ל וֹ  קנוּ י ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲהוי
איקר : בּ ר ׁש וּ תי ּה  איקר  וכי יין, הח וֹ ב  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַל 

לקמן  כדתנן  למוכר , חיטין  שאין אע"פ זה ז')תנאי  אע "פ(משנה  פוסקין השער  שיצא  כיון
כאילו  נחשבו ולכן שקיבל, במעות  בשוק הפירות  ליקח יכול  שהמוכר  לזה, יש  לזה שאין
יתן  אם ריבית  חשש וליכא עלו ברשותו מחירם  יעלו ואם הלוקח לרשות  מיד נכנסים החיטים

עיי "ש . ברע"ב, וכמבואר  יקרים, יותר  שהם  בשעה  החיטים שכיון ו .לו מותר . יין  לו יש  אם
מעכשו, לו  קנוי יהיה והיין יין החוב על לפסוק יכול דינרין בשלשים חיטין לו חייב שהוא 

נתייקר . הלוקח  ברשות יתייקר  כך אחר  ורמב "םואם רש"י ה "ד )(דעת  פ"ז אצל (מכירה  חוב לו  שיש שמי

עתה הדמים שנתן כמי זה  הרי המוכר, ונתרצה  אצלך, לי שיש  בחוב יין של  חבית  לי מכור לו  ואמר  חבירו 

עליו  קאי יין, עליהם לתת והסכים דינרים  שלשים המוכר חייב שכאן וכיון שפרע , מי מקבל  בו  החוזר וכל

הראב "ד הלוקח. של ברשותו  כבר  היין כאלו  הוה  שפרע למי שקנה  וכיון בו  יחזור  אם שפרע  חולק(שם )במי

אינו  מהני שכאן וטעם כלל , הקנין חל לא  במלוה  הקונה  ה"ה  מקודשת אינה  במלוה שהמקדש שכמו  וס "ל

כקנין) נחשב  שיהא  לומר  והקילו  דרבנן ריבית  שהוא  משום קיבלאלא לא וגם יין , לו שאין  כיון אבל .
ונמצא השוק, מן יין  לקנות ובידו  לזה יש  לזה שאין  אע"פ לומר  שנוכל  הלוקח מן  כסף  עכשו
מוסיף נמצא היוקר  שער  לפי יין לו  כשישלם  נתייקר , הלוקח של ברשותיה לא  היין  יתייקר  אם

וממכר  מקח  דרך  שבא כיון דרבנן  ריבית  אלא  זה  אין  אמנם ריבית . והוה  מעותיו  .(תוי"ט )על 

 י י ח ר ו ק מ

 נש מציעא איזהו בבא ה סט פרק

בּ חצרוֹ  ידוּ ר לא חברוֹ , את  הּמ לוה
מּפ ני  בּ פחוֹ ת, מּמ נּ וּ  ישׂ כּ ר ולא חנּ ם,
ואין  הכר, ל מרבּ ין רבּ ית. ׁש הוּ א
השׂ כּ יר כּ יצד. הּמ כר. ל מרבּ ין
אם לוֹ , ואמר חצרוֹ , את לוֹ 
הוּ א הרי לי, נוֹ תן אּת ה מכׁש יו
ׁש ל  ואם לׁש נה, סלים בּ שׂ ר ל
מּת ר. לחדׁש , בּ סלע בּ חדׁש , חדׁש 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הּׂשכר.ב על ה מרבּ ין  מ ּת נת בּ שׂ כר  ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
הכיר וּ ת: הּמ כר.מע וֹ ת על מרבּ ין  ואין  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

מוּ ם  וט מא, הּמ ּק ח. המּת נת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִבּ שׂ כר 
לב ּס וֹ ף, אלּ א מׁש ּת לּ מת אינּה  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִדּ שׂ כיר וּ ת
דּ הווּ  בּ חד ׁש  סלע  מנּ י ּה  ׁש קיל כּ י   ִּהל כ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌
שׂ כר  זה אין סל ים שׂ רה ׁש ּת ים ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְלהוּ 
לׁש לּ ם  נתח יּ ב  לא ׁש הרי מע וֹ ת, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהמּת נת
דאמר  והאי  החדׁש , סוֹ ף ד שׂ כיר וּ ת ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְל וֹ 

 ּׁש ל היא הרי  לי ּת ּת ן כ ׁש יו אם ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵלי ּה 
לי ּה  מקדּ ים הוה אי סל ים, ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ שׂ ר 
וּ מוֹ גר  הכיר וּ ת מדּ מי  ליּה  מחיל  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲהוה
מכר , גּ בּ י  אבל מויּה . בּ פח וֹ ת ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵלי ּה 
וכי הּמ ע וֹ ת, ל ּת ן דּ ינוֹ  הּמ ּק ח  ּמ ׁשִמ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌
היא  הרי  ּת ּת ן מכׁש יו אם לי ּה  ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָאמר 
מ ּט פי וכי דּ מיה, הן הן זוּ ז, בּ אלף  ְל◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
הוּ א: מע וֹ ת המּת נת שׂ כר  ל גּ רן, ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲליהוּ 

מחמתז. הוא פחות  שמשלם מה  ולכן חדש, כל  בסוף אלא לשלם לו אין הדין  מן  כי
כל הוא הריבית  שכלל  הפרק  בהקדמת  הובא  וכבר  המעות, הקדמת עבור  גביה  שמוזיל
הוזלה יש  וכאן  המעות, המתנת  שכר  מחמת שהוא  הוספה כל כלומר  נטר , אגר  שהוא 

איסור  אין ובזה  המעות , המתנת מחמת הוספה ולא המעות הקדמת ועיי"ש)מחמת .(רע"ב,

 י י ח ר ו ק מ

ו



 נש מציעא איזהו בבא ה פרק סח

לוֹ  אמר דּ ינרין, בּ ׁש לׁש ים חּט ין מדוּ 
ולקּ ח  למכרן רוֹ צה ׁש אני חּט י, לי ּת ן

חּט י  הרי לוֹ  אמר יין. שׂ וּ יוֹ ת בּ הן  
יין, בּ הן אצלי ל והרי בּ ׁש לׁש ים, לי

לוֹ : אין ויין
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

לי  ּת ן  לוֹ  אמר דּ ינרין  בּ ׁש ל ׁש ים  חּט ין  עמדוּ 
אבל חּט י . חּט ין. ל וֹ  נתן אם מ ּת ר  וזה ְ◌ֶ◌◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌

ׁש ּמ א  אסוּ ר , יין, בּ הן ל וֹ  לתת ּפ סק ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִאם
ל  ואף יין. ל וֹ  ואין הוֹ איל  היּ ין, ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִיוֹ קיר 
כׁש יו  ׁש ל  היּ ין כּ ׁש ר  ּמ וֹ  ׁש ּפ וֹ סק ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִּפ י
לוֹ  נוֹ תן ואינוֹ  הוֹ איל הר , יצא ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוּ כבר 

יין  לקנוֹ ת הוּ א יכוֹ ל  לוֹ מר  ׁש נּ וּ כל  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָדּ מים
ליו  לשׂ וֹ ת בּ א אלּ א ׁש ּק בּ ל  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַבּ דּ מים
יין, החוֹ ב  ל  ולפסק חוֹ ב  החּט ין ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְדּ מי
יין, ליּה  הוה דּ אי ל וֹ . אין יין אם ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָאסוּ ר 
לפסק  ׁש בּ א לזה מכׁש יו ל וֹ  קנוּ י ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲהוי
איקר : בּ ר ׁש וּ תי ּה  איקר  וכי יין, הח וֹ ב  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַל 

לקמן  כדתנן  למוכר , חיטין  שאין אע"פ זה ז')תנאי  אע "פ(משנה  פוסקין השער  שיצא  כיון
כאילו  נחשבו ולכן שקיבל, במעות  בשוק הפירות  ליקח יכול  שהמוכר  לזה, יש  לזה שאין
יתן  אם ריבית  חשש וליכא עלו ברשותו מחירם  יעלו ואם הלוקח לרשות  מיד נכנסים החיטים

עיי "ש . ברע"ב, וכמבואר  יקרים, יותר  שהם  בשעה  החיטים שכיון ו .לו מותר . יין  לו יש  אם
מעכשו, לו  קנוי יהיה והיין יין החוב על לפסוק יכול דינרין בשלשים חיטין לו חייב שהוא 

נתייקר . הלוקח  ברשות יתייקר  כך אחר  ורמב "םואם רש"י ה "ד )(דעת  פ"ז אצל (מכירה  חוב לו  שיש שמי

עתה הדמים שנתן כמי זה  הרי המוכר, ונתרצה  אצלך, לי שיש  בחוב יין של  חבית  לי מכור לו  ואמר  חבירו 

עליו  קאי יין, עליהם לתת והסכים דינרים  שלשים המוכר חייב שכאן וכיון שפרע , מי מקבל  בו  החוזר וכל

הראב "ד הלוקח. של ברשותו  כבר  היין כאלו  הוה  שפרע למי שקנה  וכיון בו  יחזור  אם שפרע  חולק(שם )במי

אינו  מהני שכאן וטעם כלל , הקנין חל לא  במלוה  הקונה  ה"ה  מקודשת אינה  במלוה שהמקדש שכמו  וס "ל

כקנין) נחשב  שיהא  לומר  והקילו  דרבנן ריבית  שהוא  משום קיבלאלא לא וגם יין , לו שאין  כיון אבל .
ונמצא השוק, מן יין  לקנות ובידו  לזה יש  לזה שאין  אע"פ לומר  שנוכל  הלוקח מן  כסף  עכשו
מוסיף נמצא היוקר  שער  לפי יין לו  כשישלם  נתייקר , הלוקח של ברשותיה לא  היין  יתייקר  אם

וממכר  מקח  דרך  שבא כיון דרבנן  ריבית  אלא  זה  אין  אמנם ריבית . והוה  מעותיו  .(תוי"ט )על 

 י י ח ר ו ק מ

 נש מציעא איזהו בבא ה סט פרק

בּ חצרוֹ  ידוּ ר לא חברוֹ , את  הּמ לוה
מּפ ני  בּ פחוֹ ת, מּמ נּ וּ  ישׂ כּ ר ולא חנּ ם,
ואין  הכר, ל מרבּ ין רבּ ית. ׁש הוּ א
השׂ כּ יר כּ יצד. הּמ כר. ל מרבּ ין
אם לוֹ , ואמר חצרוֹ , את לוֹ 
הוּ א הרי לי, נוֹ תן אּת ה מכׁש יו
ׁש ל  ואם לׁש נה, סלים בּ שׂ ר ל
מּת ר. לחדׁש , בּ סלע בּ חדׁש , חדׁש 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הּׂשכר.ב על ה מרבּ ין  מ ּת נת בּ שׂ כר  ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
הכיר וּ ת: הּמ כר.מע וֹ ת על מרבּ ין  ואין  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

מוּ ם  וט מא, הּמ ּק ח. המּת נת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִבּ שׂ כר 
לב ּס וֹ ף, אלּ א מׁש ּת לּ מת אינּה  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִדּ שׂ כיר וּ ת
דּ הווּ  בּ חד ׁש  סלע  מנּ י ּה  ׁש קיל כּ י   ִּהל כ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌
שׂ כר  זה אין סל ים שׂ רה ׁש ּת ים ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְלהוּ 
לׁש לּ ם  נתח יּ ב  לא ׁש הרי מע וֹ ת, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהמּת נת
דאמר  והאי  החדׁש , סוֹ ף ד שׂ כיר וּ ת ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְל וֹ 

 ּׁש ל היא הרי  לי ּת ּת ן כ ׁש יו אם ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵלי ּה 
לי ּה  מקדּ ים הוה אי סל ים, ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ שׂ ר 
וּ מוֹ גר  הכיר וּ ת מדּ מי  ליּה  מחיל  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲהוה
מכר , גּ בּ י  אבל מויּה . בּ פח וֹ ת ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵלי ּה 
וכי הּמ ע וֹ ת, ל ּת ן דּ ינוֹ  הּמ ּק ח  ּמ ׁשִמ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌
היא  הרי  ּת ּת ן מכׁש יו אם לי ּה  ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָאמר 
מ ּט פי וכי דּ מיה, הן הן זוּ ז, בּ אלף  ְל◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
הוּ א: מע וֹ ת המּת נת שׂ כר  ל גּ רן, ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲליהוּ 

מחמתז. הוא פחות  שמשלם מה  ולכן חדש, כל  בסוף אלא לשלם לו אין הדין  מן  כי
כל הוא הריבית  שכלל  הפרק  בהקדמת  הובא  וכבר  המעות, הקדמת עבור  גביה  שמוזיל
הוזלה יש  וכאן  המעות, המתנת  שכר  מחמת שהוא  הוספה כל כלומר  נטר , אגר  שהוא 

איסור  אין ובזה  המעות , המתנת מחמת הוספה ולא המעות הקדמת ועיי"ש)מחמת .(רע"ב,

 י י ח ר ו ק מ

ז



 נש מציעא איזהו בבא ה פרק ע

אם  לוֹ , ואמר שׂ דהוּ , את  לוֹ  מכר
 ּׁש ל היא הרי לי, נוֹ תן אּת ה מכׁש יו
שׂ ר  בּ ׁש נים לגּ רן, אם זוּ ז, בּ אלף

אסוּ ר: מנה,

מקצת  לוֹ  ונתן הדה, את לוֹ  מכר
ׁש ּת רצה אימתי לוֹ  ואמר דּ מים,
אסוּ ר. , ּׁש ל את  וטל מעוֹ ת הבא
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וכוּ '. הּׂשדה את  לוֹ  הדּ יןמכר  והוּ א ְ◌ַ◌ִ◌
יוֹ תר ל וֹ  מכר אם סחוֹ רה, וכל ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִמּט לטלין 
והוי  אסוּ ר, מעוֹ ת, המּת נת בּ שׂ כר ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִמויּה 
רבּ ית  אבק וכל  מדּ בריהם. רבּ ית ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲאבק 
רבּ ית  דּ אלּ וּ  בּ ד יּ נים. יוֹ צאה אינּה  נתן ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִאם

בּ דיּ נים: יוֹ צאה דאוֹ ריתא הבא גקצוּ צה ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌
אסוּ ר .  ּׁש ל את  וטל  מוֹ תרמע וֹ ת  הבא ָ◌ֵ◌ַ◌

אסוּ ר , ּׁש ל שׂ דה וטל לי ׁש ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָמעוֹ ת
ל לּ וֹ קח מוֹ כר לוֹ  ׁש אמר וּ כג וֹ ן כּ ן. ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַלשׂ וֹ ת 
מכׁש יו , קנה ה ּמ עוֹ ת מ וֹ תר מיתית ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְלכי

מ וֹ כר יאכל ׁש אם כּ ן, לשׂ וֹ ת אסוּ ר  ְלפיכ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַֹ◌ֵ◌
הּמ עוֹ ת  זה  לכ ׁש יּ ביא  , ּכ  ֹבּ ת ו ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַהּפ רוֹ ת
וזה  הּמ כר, מיּ וֹ ם ל וֹ  קנ וּ יה זוֹ  שׂ דה ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנמצא
ואם  מעוֹ תיו. המּת נת בּ שׂ כר הּפ רוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵאוֹ כל 
יביא  לא  ׁש ּמ א מכ ׁש יו, ּפ רוֹ ת ל וֹ קח ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַֹיאכל
ּק בּ ל מה זה ל וֹ  ויחזיר הּמ עוֹ ת ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַמוֹ תר
דּ הא  לוֹ , קנוּ יה  שׂ דה  היתה  ׁש א  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונמצא 
לא  והא לי ּה , אמר  מכ ׁש יו קני  מיתית ֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְלכי
בלמא  כּ מלוה הראׁש וֹ נוֹ ת וּ מעוֹ ת  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַאיתי,

אוֹ כל וזה מוֹ כר, אצל בּ שׂ כר וֹ :הי וּ  ּפ ר וֹ ת ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌

מעותיח. לי  ותתן מתבואתך  רגיל(רש "י)שתמכור  שאז הגורן  שעת  התנא נקט שלכן ור "ל .
מעות. לו מצוי ומהט.שיהיה זוז אלף  הוא מחירו  ונמצא  הקנין , משעת לשלם  המקח  שדין

המעות . המתנת שכר  הוא בקרקע שמוסיף אבל הרגיל, קנין  נקט  משיכה, משעת הרע"ב שכתב  (מה 

וחזקה  שטר כסף  אלא שייך מ"ה)לא פ"א  בקידושין  כמבואר י..)(כמבואר  מעכשו באמר  איירי משנתנו 
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אי  אם לוֹ , ואמר שׂ דהוּ , ל הלוהוּ 
ׁש נים  ׁש לׁש  וד מכּ אן לי נוֹ תן אּת ה
היה  וכ ׁש לּ וֹ . היא הרי ׁש לּ י, היא הרי
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ׁש לּ וֹ . היא  קניהרי ליּה  דּ אמר  וּ כגוֹ ן  ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
מכּ אן  ל אביא  לא אם  ד מכׁש יו  ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌

א לּ א  היא  אסמכ ּת א  דּ לאו  ׁש נים , ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ָׁש לׁש 
החזיק גּ מ וּ ר  מכר  מנת  ׁש ל  גּ מ וּ ר , ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִקנין 
אוֹ זיל  וא וֹ זילוּ  הלּ לוּ  בּ דּ מים מכׁש יו ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָבּ ּה 
לוֹ  יחזיר  ׁש אם  ליו  קבּ ל  וזה  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַגּ בּ יּה ,

וה ּפ רוֹ ת  יק בּ לם . ׁש נים  ׁש לׁש  ד  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְמעוֹ תיו 
ה וה  יחזיר  אם ׁש ליׁש , בּ יד מנּ חים  ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִיהיוּ 
יּת ן  ׁש נים  ׁש ל ׁש  ד לּמ לוה  ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְמעוֹ תיו 
ה ּפ רוֹ ת  יּת ן לאו  ואם לוה , ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַה ּפ רוֹ ת 
מ ת  ל וֹ  קנוּ יה ה דה  ׁש היתה  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַלּמ לוה ,

ה דה  דּ מי הלואה  וא וֹ ת ּה  היתה:הלואה , ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌

המעות הלוקח  יביא אם כי  הפירות לאכול אסור  מוכר  ולכן  בפנים, שפירשנו  וכמו ברע "ב 
לאכול אסור  והלוקח המעות . יתרת המתנת בשביל הלוקח  של פירותיו אכל  המוכר  נמצא 
היו  המוכר  ביד  שהיו המעות ונמצא המכר , ויתבטל מעות  יביא לא  בסוף  שמא הפירות ,
ההלוואה בשכר  אכלם  והלוקח למוכר  שייכים  היו שאכל  והפירות הלוקח  מן אצלו  בהלוואה

עיי"ש) שיחזיקם (רע "ב, שליש  ליד  הפירות  נותנים  אם  אלא כזה תנאי לעשות היתר  אין  ולכן .
למוכר . יתנם  המכר  יתבטל ואם  ללוקח  יתנם  המכר  ייגמר  מוכר ואם מעכשו , קני אמר לא  (אם 

הם קיבל כבר שהמוכר המעות יביא, לא בין בסוף המעות יביא  בין כי אסור. ולוקח הפירות  לאכול מותר

נטר ) אגר זה הרי אוכלם ואם  ללוקח שייכים  אינם והפירות הלוואה בתורת ואע "פיא..בינתיים
ואין  קנה  מ "מ  מנה, רק  לו והלוה מאתיים שוה שהשדה  כגון שלוה, ממה  יותר  שוה  שהשדה

הש "ס  מסיק  כן  מעכשו, לו שאמר  כיון אסמכתא  קו :)כאן במ"ש(דף הרע "ב כוונת וזהו .
שלו ) היא  הרי השדה(בד"ה קונה פורע אינו שאם  וכיון כו '. גמור  קנין אלא  היא אסמכתא  דלא

הלוואה . היה שלא שנמצא כיון ריבית חשש  אין  גם  אמר מעכשו  בלא  שאף  רע "א עיין (אמנם 

הטעם) עי"ש ריבית , חשש כאן אין אם יב..מעכשו  כי  ריבית, חשש  יש  פירות אוכל  המלוה אם 
אבל מעותיו. בשכר  הלוה  של  פירותיו  ואכל הלוואה שהיתה נמצא מעותיו  לו  יחזיר  בסוף 
ושפיר  הם שלו הרי מעותיו  יחזיר  בסוף אם  כי ריבית, חשש  כאן אין הפירות , יאכל  הלוה  אם

ריבית חשש  אין המלוה  של השדה  ונמצא  מעותיו יחזיר  לא  ואם קיבל אכל, המעות  (שהרי
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אם  לוֹ , ואמר שׂ דהוּ , את  לוֹ  מכר
 ּׁש ל היא הרי לי, נוֹ תן אּת ה מכׁש יו
שׂ ר  בּ ׁש נים לגּ רן, אם זוּ ז, בּ אלף

אסוּ ר: מנה,

מקצת  לוֹ  ונתן הדה, את לוֹ  מכר
ׁש ּת רצה אימתי לוֹ  ואמר דּ מים,
אסוּ ר. , ּׁש ל את  וטל מעוֹ ת הבא
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וכוּ '. הּׂשדה את  לוֹ  הדּ יןמכר  והוּ א ְ◌ַ◌ִ◌
יוֹ תר ל וֹ  מכר אם סחוֹ רה, וכל ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִמּט לטלין 
והוי  אסוּ ר, מעוֹ ת, המּת נת בּ שׂ כר ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִמויּה 
רבּ ית  אבק וכל  מדּ בריהם. רבּ ית ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲאבק 
רבּ ית  דּ אלּ וּ  בּ ד יּ נים. יוֹ צאה אינּה  נתן ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִאם

בּ דיּ נים: יוֹ צאה דאוֹ ריתא הבא גקצוּ צה ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌
אסוּ ר .  ּׁש ל את  וטל  מוֹ תרמע וֹ ת  הבא ָ◌ֵ◌ַ◌

אסוּ ר , ּׁש ל שׂ דה וטל לי ׁש ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָמעוֹ ת
ל לּ וֹ קח מוֹ כר לוֹ  ׁש אמר וּ כג וֹ ן כּ ן. ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַלשׂ וֹ ת 
מכׁש יו , קנה ה ּמ עוֹ ת מ וֹ תר מיתית ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְלכי

מ וֹ כר יאכל ׁש אם כּ ן, לשׂ וֹ ת אסוּ ר  ְלפיכ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַֹ◌ֵ◌
הּמ עוֹ ת  זה  לכ ׁש יּ ביא  , ּכ  ֹבּ ת ו ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַהּפ רוֹ ת
וזה  הּמ כר, מיּ וֹ ם ל וֹ  קנ וּ יה זוֹ  שׂ דה ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנמצא
ואם  מעוֹ תיו. המּת נת בּ שׂ כר הּפ רוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵאוֹ כל 
יביא  לא  ׁש ּמ א מכ ׁש יו, ּפ רוֹ ת ל וֹ קח ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַֹיאכל
ּק בּ ל מה זה ל וֹ  ויחזיר הּמ עוֹ ת ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַמוֹ תר
דּ הא  לוֹ , קנוּ יה  שׂ דה  היתה  ׁש א  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונמצא 
לא  והא לי ּה , אמר  מכ ׁש יו קני  מיתית ֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְלכי
בלמא  כּ מלוה הראׁש וֹ נוֹ ת וּ מעוֹ ת  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַאיתי,

אוֹ כל וזה מוֹ כר, אצל בּ שׂ כר וֹ :הי וּ  ּפ ר וֹ ת ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌

מעותיח. לי  ותתן מתבואתך  רגיל(רש "י)שתמכור  שאז הגורן  שעת  התנא נקט שלכן ור "ל .
מעות. לו מצוי ומהט.שיהיה זוז אלף  הוא מחירו  ונמצא  הקנין , משעת לשלם  המקח  שדין

המעות . המתנת שכר  הוא בקרקע שמוסיף אבל הרגיל, קנין  נקט  משיכה, משעת הרע"ב שכתב  (מה 

וחזקה  שטר כסף  אלא שייך מ"ה)לא פ"א  בקידושין  כמבואר י..)(כמבואר  מעכשו באמר  איירי משנתנו 

 י י ח ר ו ק מ

 נש מציעא איזהו בבא ה עאפרק

אי  אם לוֹ , ואמר שׂ דהוּ , ל הלוהוּ 
ׁש נים  ׁש לׁש  וד מכּ אן לי נוֹ תן אּת ה
היה  וכ ׁש לּ וֹ . היא הרי ׁש לּ י, היא הרי
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש לּ וֹ . היא  קניהרי ליּה  דּ אמר  וּ כגוֹ ן  ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
מכּ אן  ל אביא  לא אם  ד מכׁש יו  ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌

א לּ א  היא  אסמכ ּת א  דּ לאו  ׁש נים , ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ָׁש לׁש 
החזיק גּ מ וּ ר  מכר  מנת  ׁש ל  גּ מ וּ ר , ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִקנין 
אוֹ זיל  וא וֹ זילוּ  הלּ לוּ  בּ דּ מים מכׁש יו ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָבּ ּה 
לוֹ  יחזיר  ׁש אם  ליו  קבּ ל  וזה  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַגּ בּ יּה ,

וה ּפ רוֹ ת  יק בּ לם . ׁש נים  ׁש לׁש  ד  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְמעוֹ תיו 
ה וה  יחזיר  אם ׁש ליׁש , בּ יד מנּ חים  ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִיהיוּ 
יּת ן  ׁש נים  ׁש ל ׁש  ד לּמ לוה  ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְמעוֹ תיו 
ה ּפ רוֹ ת  יּת ן לאו  ואם לוה , ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַה ּפ רוֹ ת 
מ ת  ל וֹ  קנוּ יה ה דה  ׁש היתה  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַלּמ לוה ,

ה דה  דּ מי הלואה  וא וֹ ת ּה  היתה:הלואה , ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌

המעות הלוקח  יביא אם כי  הפירות לאכול אסור  מוכר  ולכן  בפנים, שפירשנו  וכמו ברע "ב 
לאכול אסור  והלוקח המעות . יתרת המתנת בשביל הלוקח  של פירותיו אכל  המוכר  נמצא 
היו  המוכר  ביד  שהיו המעות ונמצא המכר , ויתבטל מעות  יביא לא  בסוף  שמא הפירות ,
ההלוואה בשכר  אכלם  והלוקח למוכר  שייכים  היו שאכל  והפירות הלוקח  מן אצלו  בהלוואה

עיי"ש) שיחזיקם (רע "ב, שליש  ליד  הפירות  נותנים  אם  אלא כזה תנאי לעשות היתר  אין  ולכן .
למוכר . יתנם  המכר  יתבטל ואם  ללוקח  יתנם  המכר  ייגמר  מוכר ואם מעכשו , קני אמר לא  (אם 

הם קיבל כבר שהמוכר המעות יביא, לא בין בסוף המעות יביא  בין כי אסור. ולוקח הפירות  לאכול מותר

נטר ) אגר זה הרי אוכלם ואם  ללוקח שייכים  אינם והפירות הלוואה בתורת ואע "פיא..בינתיים
ואין  קנה  מ "מ  מנה, רק  לו והלוה מאתיים שוה שהשדה  כגון שלוה, ממה  יותר  שוה  שהשדה

הש "ס  מסיק  כן  מעכשו, לו שאמר  כיון אסמכתא  קו :)כאן במ"ש(דף הרע "ב כוונת וזהו .
שלו ) היא  הרי השדה(בד"ה קונה פורע אינו שאם  וכיון כו '. גמור  קנין אלא  היא אסמכתא  דלא

הלוואה . היה שלא שנמצא כיון ריבית חשש  אין  גם  אמר מעכשו  בלא  שאף  רע "א עיין (אמנם 

הטעם) עי"ש ריבית , חשש כאן אין אם יב..מעכשו  כי  ריבית, חשש  יש  פירות אוכל  המלוה אם 
אבל מעותיו. בשכר  הלוה  של  פירותיו  ואכל הלוואה שהיתה נמצא מעותיו  לו  יחזיר  בסוף 
ושפיר  הם שלו הרי מעותיו  יחזיר  בסוף אם  כי ריבית, חשש  כאן אין הפירות , יאכל  הלוה  אם

ריבית חשש  אין המלוה  של השדה  ונמצא  מעותיו יחזיר  לא  ואם קיבל אכל, המעות  (שהרי
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חכמים: ּפ י ל עוֹ שׂ ה זוֹ נין בּ ן בּ יתוֹ ס

שׂ כר, למחצית חנוני מוֹ ׁש יבין אין ד

      יג 

ד משנה 

מילתא רבנ עבוד ,פקדו ופלגא מלוה פלגא עיסקא 'האי
למלוה' ליה  וניחא ללוה  ליה קד :)דניחא   ד)

הריוח  ולחלק  בה להתעסק מעות או סחורה לחברו  הנות
יהא וחציו כהלוואה יהא הכס שחצי  רבנ תיקנו ,ביניה
ועל  ,באונסי העיסקא  מקבל חייב המלוה חלק  על  .כפקדו
למקבל  מגיע המלוה חלק  על  .באונסי חייב אינו  הפקדו חלק
העיסקא . לנות הרווח  מגיע  הפקדו חלק ועל הרווח, העיסקא 
 הפקדו בעל  של  חלק ע חינ מתעסק העיסקא מקבל  א

ריבית. זה  הרי ממנו שקיבל  ההלוואה מחמת 
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שׂ כר.ד למחצית חנוני  מוֹ ׁש יבין  לא אין  ֹ
ּפ ר וֹ ת  הרי לחנוני  הבּ ית בּ ל  ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַֹיאמר 
ואּת ה  בּ סלע  סאין אר בּ ע  בּ וּ ק ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנמכּ רים
וּ מ שׂ ּת כּ ר  ּפ ר וּ טה ּפ ר וּ טה בּ חנוּ ת ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְמוֹ כרן
והרוח בּ חנ וּ ת וּ מכר וׁש ב ּפ רוֹ ת היל ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְסאה ,
לן  דּ קימא מ וּ ם דמלּ תא, וטמא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ַנחלק.
פּק ד וֹ ן, וּ פלגּ א מלוה ּפ לגּ א סקא ַה◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
שׂ כר  למחצית ּפ רקמטיא הּמ קבּ ל  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְסתם
בּ אנסים  הּק רן חצי  אחרי וּ ת ליו ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְמקבּ ל
דּ מחיּ ב כּ יון פלגּ א ההיא  ּהל כ ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוזוֹ לא,

היא  ׁש הרי  אצל וֹ  היא מלוה ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָבּ אנסים
ודינוֹ  הוּ ק בּ ׁש ר  בּ מע וֹ ת אצלוֹ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָׁש וּ מא
בּ חצי וֹ  מתּס ק נמצא שׂ כר , חצי  ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲֹ◌ִל ּט ל 
בּ שׂ כר  אצלוֹ  פּק דוֹ ן ׁש הוּ א הבּ ית בּ ל ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶׁש ל
אלּ א  אסוּ ר . לפיכ הּמ לוה, מע וֹ ת ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהמּת נת
מל  ׁש הוּ א מלוֹ  שׂ כר  ל וֹ  נוֹ תן כּ ן ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִאם
אוֹ תּה  ׁש ל בּ טל כּ פוֹ ל החצי  ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְבּ אוֹ תוֹ 
נּפ ח, אוֹ  נגּ ר  היה אם מ נּ ּה , דבטל ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְמלאכה
מּמ לאכה  לבּ טל ל ּט ל  ר וֹ צה אדם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִֹ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַכּ ּמ ה
קלּ ה: מלאכה ול שׂ וֹ ת כּ זוֹ  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְכבדה

הלוואה ) בתורת  ולא  מקח לאבתורת  והמלוה כדין, שלא המלוה של פירותיו שאכל  שנמצא  אלא 
יתקיים ואם שליש , ביד מונחים  יהיו שהפירות טובה עצה הרע "ב  כתב  ע"כ זה, על  לו יוותר

ללוה . יתנם יתקיים  לא  ואם למלוה יתנם  אםהמכר בין  אוכלם  הלוה אם  בין ריבית  חשש שיש (ברישא

טובה עצה משום ורק אוכלם  כשהלוה ריבית אין כאן אבל משליש, כן  אם  אלא  היתר אין ע "כ אוכלם  המלוה 

וכנ "ל להשליש, כן)צריך כתב  שלא  התוי"ט על  ותמה  הגרי"ב, וממשכןיג..)(נימוקי מעות  מלוה שדההיה
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למחצית  ּפ רוֹ ת  בּ הן  לקּ ח  מעוֹ ת  יּת ן  ולא
שׂ כרוֹ  לוֹ  נוֹ תן כּ ן אם אלּ א שׂ כר,
למחצה, ּת רנגוֹ לין מוֹ ׁש יבין אין כּ פוֹ ל.
למחצה, וּ סיחין גלין ׁש מין ואין
מלוֹ  שׂ כר לוֹ  נוֹ תן כּ ן אם אלּ א

     
       

     
  יד    

      
    טו

    
          

        טז     
             

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

למחצה. ּת רנג וֹ לים מוֹ ׁש יבין  ל ׁש וּ ם אין  ָ◌
הּת רנגלת  לב ל  בּ דמים ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵבּ יצים
אפר וֹ חים  לג דּ ל  ליהם ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְלהוֹ ׁש יב ּה 

מה  שׂ כר  האפר וֹ חים למחצית יּ הי וּ  ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
דּ הוֹ איל  הבּ יצים, דּ מי ל יוֹ תר  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָׁש וים
דּ מי חצי  אחרי וּ ת ליו מקבּ ל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְוזה
ימוּ תוּ , אם אוֹ  יתקלקלוּ  אם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַהבּ יצים

זה  נמצא מלוה, ּפ לגּ א לי ּה  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲהוה
המ ּת נת  בּ שׂ כר  הני  חצין את ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְמגדּ ל

מוֹ ציא וּ מזוֹ נ וֹ .מע וֹ תיו: ׁש הוּ א מזוֹ ן ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌
וּ סיחין בּ אפר וֹ חים: עגלים  ׁש מין  ואין  ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

וכ,למחצה.  ּכ ׁש וים הם כׁש יו ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌
למחצית  ׁש נתים לגדּ לם לי ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַקבּ לם
ימוּ תוּ : אם הפסד  וּ למחצית ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָשׂ כר ,

פי  על כן ועשה  מעכשו, לו  קנויה  השדה  תהא מסוים  זמן תוך  לו יפרעו לא שאם ומתנה
רב מעשה  להשמיענו  זה מעשה  הביא והתנא  רישאיד..(תוי"ט )חכמים . תנא דאי וצריכא ,

ליקח מעות אבל  טרחיה , נפיש  דלא כיון  בטל  כפועל ליה סגי בזה  הו"א  הפירות לו שנותן
ליה סגי  פירות  כשנותן  הו"א מעות  תנא  ואי  בטל. כפועל ליה  סגי לא אימא פירות בהן 
זהו  אחת  גרוגרת  אלא עמו אכל  ולא בציר  אלא  עמו טיבל לא  ואפילו בעלמא, במשהו 

צריכא בתוי"ט )שכרו, הובאה  כפועל.טו ..(גמרא , לו לשלם צריך הפקדון  חצי  על לומר  רוצה
ריבית. זה והרי  ממנו  שקיבל המלוה  בשביל  חינם  עבורו  מתעסק  נמצא  כן לא (בגמראשאם 

סח.) הראשונים(דף ונחלקו  מינה. דבטל מלאכה אותה  של בטל  כפועל  אביי אמר  בטל כפועל תנא  איתא

ליקח רוצה אדם כמה  לו  נותן נגר, היה שאם  הרע "ב, שביארה  כמו  הוא  הפירוש לרש "י הדברים . בביאור

הפירות) במכירת ולהתעסק זו  כבידה ממלאכה  והיינו טז..ליבטל התוי "ט כתב כן אתונות, בני
קטן, סוס  הוא  שסייח  כתב  נמוק"י  אבל מ"ג . פ "ה ב"ב במשנה  הוא  וכן צעירים, חמורים

רש "י כתב משולשים)וכן  לכשיהיו  ד"ה סח. .(דף
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חכמים: ּפ י ל עוֹ שׂ ה זוֹ נין בּ ן בּ יתוֹ ס

שׂ כר, למחצית חנוני מוֹ ׁש יבין אין ד

      יג 

ד משנה 

מילתא רבנ עבוד ,פקדו ופלגא מלוה פלגא עיסקא 'האי
למלוה' ליה  וניחא ללוה  ליה קד :)דניחא   ד)

הריוח  ולחלק  בה להתעסק מעות או סחורה לחברו  הנות
יהא וחציו כהלוואה יהא הכס שחצי  רבנ תיקנו ,ביניה
ועל  ,באונסי העיסקא  מקבל חייב המלוה חלק  על  .כפקדו
למקבל  מגיע המלוה חלק  על  .באונסי חייב אינו  הפקדו חלק
העיסקא . לנות הרווח  מגיע  הפקדו חלק ועל הרווח, העיסקא 
 הפקדו בעל  של  חלק ע חינ מתעסק העיסקא מקבל  א

ריבית. זה  הרי ממנו שקיבל  ההלוואה מחמת 
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שׂ כר.ד למחצית חנוני  מוֹ ׁש יבין  לא אין  ֹ
ּפ ר וֹ ת  הרי לחנוני  הבּ ית בּ ל  ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַֹיאמר 
ואּת ה  בּ סלע  סאין אר בּ ע  בּ וּ ק ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנמכּ רים
וּ מ שׂ ּת כּ ר  ּפ ר וּ טה ּפ ר וּ טה בּ חנוּ ת ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְמוֹ כרן
והרוח בּ חנ וּ ת וּ מכר וׁש ב ּפ רוֹ ת היל ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְסאה ,
לן  דּ קימא מ וּ ם דמלּ תא, וטמא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ַנחלק.
פּק ד וֹ ן, וּ פלגּ א מלוה ּפ לגּ א סקא ַה◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
שׂ כר  למחצית ּפ רקמטיא הּמ קבּ ל  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְסתם
בּ אנסים  הּק רן חצי  אחרי וּ ת ליו ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְמקבּ ל
דּ מחיּ ב כּ יון פלגּ א ההיא  ּהל כ ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוזוֹ לא,

היא  ׁש הרי  אצל וֹ  היא מלוה ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָבּ אנסים
ודינוֹ  הוּ ק בּ ׁש ר  בּ מע וֹ ת אצלוֹ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָׁש וּ מא
בּ חצי וֹ  מתּס ק נמצא שׂ כר , חצי  ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲֹ◌ִל ּט ל 
בּ שׂ כר  אצלוֹ  פּק דוֹ ן ׁש הוּ א הבּ ית בּ ל ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶׁש ל
אלּ א  אסוּ ר . לפיכ הּמ לוה, מע וֹ ת ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהמּת נת
מל  ׁש הוּ א מלוֹ  שׂ כר  ל וֹ  נוֹ תן כּ ן ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִאם
אוֹ תּה  ׁש ל בּ טל כּ פוֹ ל החצי  ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְבּ אוֹ תוֹ 
נּפ ח, אוֹ  נגּ ר  היה אם מ נּ ּה , דבטל ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְמלאכה
מּמ לאכה  לבּ טל ל ּט ל  ר וֹ צה אדם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִֹ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַכּ ּמ ה
קלּ ה: מלאכה ול שׂ וֹ ת כּ זוֹ  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְכבדה

הלוואה ) בתורת  ולא  מקח לאבתורת  והמלוה כדין, שלא המלוה של פירותיו שאכל  שנמצא  אלא 
יתקיים ואם שליש , ביד מונחים  יהיו שהפירות טובה עצה הרע "ב  כתב  ע"כ זה, על  לו יוותר

ללוה . יתנם יתקיים  לא  ואם למלוה יתנם  אםהמכר בין  אוכלם  הלוה אם  בין ריבית  חשש שיש (ברישא

טובה עצה משום ורק אוכלם  כשהלוה ריבית אין כאן אבל משליש, כן  אם  אלא  היתר אין ע "כ אוכלם  המלוה 

וכנ "ל להשליש, כן)צריך כתב  שלא  התוי"ט על  ותמה  הגרי"ב, וממשכןיג..)(נימוקי מעות  מלוה שדההיה
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למחצית  ּפ רוֹ ת  בּ הן  לקּ ח  מעוֹ ת  יּת ן  ולא
שׂ כרוֹ  לוֹ  נוֹ תן כּ ן אם אלּ א שׂ כר,
למחצה, ּת רנגוֹ לין מוֹ ׁש יבין אין כּ פוֹ ל.
למחצה, וּ סיחין גלין ׁש מין ואין
מלוֹ  שׂ כר לוֹ  נוֹ תן כּ ן אם אלּ א
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למחצה. ּת רנג וֹ לים מוֹ ׁש יבין  ל ׁש וּ ם אין  ָ◌
הּת רנגלת  לב ל  בּ דמים ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵבּ יצים
אפר וֹ חים  לג דּ ל  ליהם ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְלהוֹ ׁש יב ּה 

מה  שׂ כר  האפר וֹ חים למחצית יּ הי וּ  ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
דּ הוֹ איל  הבּ יצים, דּ מי ל יוֹ תר  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָׁש וים
דּ מי חצי  אחרי וּ ת ליו מקבּ ל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְוזה
ימוּ תוּ , אם אוֹ  יתקלקלוּ  אם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַהבּ יצים

זה  נמצא מלוה, ּפ לגּ א לי ּה  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲהוה
המ ּת נת  בּ שׂ כר  הני  חצין את ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְמגדּ ל

מוֹ ציא וּ מזוֹ נ וֹ .מע וֹ תיו: ׁש הוּ א מזוֹ ן ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌
וּ סיחין בּ אפר וֹ חים: עגלים  ׁש מין  ואין  ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

וכ,למחצה.  ּכ ׁש וים הם כׁש יו ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌
למחצית  ׁש נתים לגדּ לם לי ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַקבּ לם
ימוּ תוּ : אם הפסד  וּ למחצית ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָשׂ כר ,

פי  על כן ועשה  מעכשו, לו  קנויה  השדה  תהא מסוים  זמן תוך  לו יפרעו לא שאם ומתנה
רב מעשה  להשמיענו  זה מעשה  הביא והתנא  רישאיד..(תוי"ט )חכמים . תנא דאי וצריכא ,

ליקח מעות אבל  טרחיה , נפיש  דלא כיון  בטל  כפועל ליה סגי בזה  הו"א  הפירות לו שנותן
ליה סגי  פירות  כשנותן  הו"א מעות  תנא  ואי  בטל. כפועל ליה  סגי לא אימא פירות בהן 
זהו  אחת  גרוגרת  אלא עמו אכל  ולא בציר  אלא  עמו טיבל לא  ואפילו בעלמא, במשהו 

צריכא בתוי"ט )שכרו, הובאה  כפועל.טו ..(גמרא , לו לשלם צריך הפקדון  חצי  על לומר  רוצה
ריבית. זה והרי  ממנו  שקיבל המלוה  בשביל  חינם  עבורו  מתעסק  נמצא  כן לא (בגמראשאם 

סח.) הראשונים(דף ונחלקו  מינה. דבטל מלאכה אותה  של בטל  כפועל  אביי אמר  בטל כפועל תנא  איתא

ליקח רוצה אדם כמה  לו  נותן נגר, היה שאם  הרע "ב, שביארה  כמו  הוא  הפירוש לרש "י הדברים . בביאור

הפירות) במכירת ולהתעסק זו  כבידה ממלאכה  והיינו טז..ליבטל התוי "ט כתב כן אתונות, בני
קטן, סוס  הוא  שסייח  כתב  נמוק"י  אבל מ"ג . פ "ה ב"ב במשנה  הוא  וכן צעירים, חמורים

רש "י כתב משולשים)וכן  לכשיהיו  ד"ה סח. .(דף
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וּ סיחין גלין מקבּ לין אבל וּ מזוֹ נוֹ .
ׁש יּ הוּ למחצה, ד אוֹ תן וּ מגדּ לין 

טוֹ נת: ׁש ּת הא ד וחמוֹ ר, מׁש לּ ׁש ין.

דּ בר וכל וחמוֹ ר ּפ רה ׁש מין
למחצה. ואוֹ כל עוֹ שׂ ה ׁש הוּ א
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וּ סיחים. עגלים מקבּ לים קטנּ ים,אבל ְ◌ַ◌ִ◌
י ׁש לּ ם  לא ימוּ תוּ  ׁש אם ׁש וּ מא, ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָֹ◌ְבּ לא
בּ יניהם: יחלּ קוּ  יחיוּ  ואם ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְכּ לוּ ם,

מׁש לּ ׁש ים. ל ׁש יּ הי וּ  כּ ׁש יּ מד וּ  ּפ ר וּ ׁש  ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌
יחלקוּ : ואז גּ דּ וּ לן עד ׁש לי ׁש  וחמ וֹ ר  ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֹ

ט וֹ ענת. מנהגם ׁש ּת הא  היה  ּכ מ אוֹ י . ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
חלוּ קה: קדם ּפ רה.הלג דּ לם ׁש מין  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ֲ◌ָ◌

למלאכה, ׁש ראוּ יין גּ דוֹ ל , וחמ וֹ ר  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְגּ דוֹ לה,
ל ּמ קבּ ל : כּ לּ ּה  לחלק למחצה.וּ מלאכ ּת ן ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֹ

וּ ב וּ לד וֹ ת: בּ דּ מים ׁש יּ ׁש בּ יח וּ , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶׁש בח 

הרע "ב יז. חנוני)מלשון מושיבין  אין דעת(בסוד"ה וכן  בטל , כפועל ר "ל שעמלו  משמע
תוספות  אבל בטל, כפועל היינו  דכאן עמלו  ששכר  אלא)הרמב "ם ד "ה  סח. דהכא(דף  כתבו

ביום  אחד רגע  אלא ולהשקותה  להאכילה  מתבטל דאין בטל  כפועל למיתני שייך  לא 
הלוואהיח..(תוי"ט ) כאן אין וממילא  אחריות שום עליו  מקבל אין שומא בלי המקבל  סתם

קבלה בשעת  כששמין כי מקבלין , ובסיפא  שמין ברישא  תנא ולהכי ריבית. חשש  וליכא
אחריות עליו  מקבל לא  סתמא  שמין  וכשאין בעסקא , כמו  אחריות עליו מקבל  סתמא 

אבל ) לאיט..(תוד"ה שאם  וקמ "ל שמו , לא אם  בין תחילה אותן שמו  אם  בין קאי  זה דין
לגדלן  המשיך ואם זה  שיעור  עד לגדל המגדל על דמילתא סתמא  אחרת ביניהם התנו

נוסף. שכר  לו  מגיע כך, כוללכ.אחר  חמור  השם  מקום ומכל אתון, נקראת  נקיבה חמור 
ב ובשמואל חמור , פטר  מצינו  בקרא וכן נקיבה. וגם זכר  כז)גם חמור (יט  לי  אחבשה 

טוענת  שתהא עד  נקיבה לשון תני ולכן נקיבה בחמור  איירי  כאן  גם עליה. .(תוי"ט )וארכוב
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מיּ ד, הוּ לדוֹ ת  את  לחלק ׁש נּ הגוּ  מקוֹ ם
רבּ ן  יגדּ לוּ . לגדּ ל, ׁש נּ הגוּ  מקוֹ ם חוֹ לקין,
ם גל ׁש מין  אוֹ מר, גּ מליאל בּ ן ׁש מעוֹ ן
שׂ דהוּ , ל וּ מפריז אּמ וֹ . ם וּ סיח אּמ וֹ 

    
    

    
  כא 

    
    

     כב        
                 

כג            

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מ יּ ד. הוּ לד וֹ ת את ׁש ת לחלק כּ ׁש ּת בא ְ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌
י וֹ ם  ׁש לׁש ים דּק ה בּ בהמה ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌◌ֲחלּק תן,

י וֹ ם: חמ ים עם וּ בגּס ה עגל ׁש מין  ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌
לגל א ּמ וֹ . וּ מזוֹ ן מל ל ּת ן צרי ואין ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌

ׁש מע וֹ ן  כּ ר בּ ן הלכה ואין לאם. ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א
גּ מליאל: שׂ דהוּ .בּ ן על  ל ׁש וֹ ן וּ מפרין  ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌

בּ זי"ן. וּ מפריז, דּ גרסי  ואית ורבה. ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָּפ רה
יר וּ ׁש לים ּת ׁש ב  ּפ רזוֹ ת ב ).ל ׁש וֹ ן (זכריה ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ׁש יּ אמר  והוּ א שׂ דהוּ . ל  מרחיב  ◌ַֹ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר 

ל ּק ח רגיל אּת ה ל ּמ חכּ יר ], [ח וֹ כר  ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵל וֹ 
לׁש נה, כּ וֹ רין שׂ רה שׂ ד ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַבּ חכיר וּ ת
לזבּ ל  להוֹ ציא ׁש אוּ כל  זוּ ז מאתים ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַהלויני
מלה  ואני  וּ לחר ׁש ּה , וּ לזר ּה  זוֹ  ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָשׂ דה
ל ׁש נה  כּ וֹ רים שׂ ר  ׁש נים בּ חכיר וּ תּה   ְל◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
דּ הוי מּת ר , זה ,מע וֹ תי  ל ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְואחזיר 
מּפ ני הלּ ל וּ  כוֹ רים ׁש ני ל וֹ  מדיף ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְכאלּ וּ 
וּ מ ׁש בּ חת  ט וֹ בה שׂ דה מּמ נּ וּ  ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש ח וֹ כר 
ר ה: שׂ דה מחכיר וּ ת יפה ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶׁש חכיר וּ תּה 

רע"ב.כא . יום , חמישים  ובגסה  יום  ל' דקה  בבהמה  לטפלוהיינו  חייבים  שהבעלים  השיעור  (והוא 

בבכורות  כדאיתא  לכהן, שנותנו לפני  מ"א )בבכור  לגדל)(פ"ד מחויב אינו שכבר  כיון ואילך ומכאן .
הרווח , חצי  מהם  לו  ומגיע חדשה  בעיסקא  כמקבלם  הוה  לגדלם  ממשיך אם  הנותן, של הוולדות 

חברו. בשל מחצה  וחצי  שלו  מחצה  נוטל לגדלם  ממשיך אם  חלקכב .ולכן נוטל המקבל ואין 
הזה . זמן תוך  הבהמה  בעל של וולדות  שהשביחו לפי כג .בשבח  ולעיולי לאפוקי  טרחא  דליכא 

ואוכלת  עושה  אמו כי ומזון עמל ובלא  אמו, אחר  אמו)שנמשך עם  ד "ה  סח : דף ובמאירי (רש"י  .
גדול, טורח  בהם  ואין אמותיהם  אחר שנגררים  העגל עבור  ומזון עמל ליתן צריך אין שלכן  כתב

לכל. מספקת  הפרה  עבודת  ששכר משום  וכןאו  לאם  אלא  לעגל  ומזון עמל ליתן צריך ואין הרע"ב (מש "כ 

מהרש"א  כתב ולכן ואוכלת . שעושה  לבהמה  ליתן צריך  שאין שנינו ברישא  שהרי  צ "ב , המשנה , על  רש "י  לשון

שכרו) היא  מלאכתה  ונמצא  ואוכלת  עושה  הרי והיא  לאם  אלא  ליתן  שא "צ רש"י כתוי"ט.שכוונת  לא  (וזה 

ותוספות  גללים . משום  הוא  רשב"ג שטעם  ורשב"ג)שכתב ד "ה  סח: כתף)(דף  לשכר  אלא  מהני לא  שגללים  .כתבו
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וּ סיחין גלין מקבּ לין אבל וּ מזוֹ נוֹ .
ׁש יּ הוּ למחצה, ד אוֹ תן וּ מגדּ לין 

טוֹ נת: ׁש ּת הא ד וחמוֹ ר, מׁש לּ ׁש ין.

דּ בר וכל וחמוֹ ר ּפ רה ׁש מין
למחצה. ואוֹ כל עוֹ שׂ ה ׁש הוּ א

ה 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וּ סיחים. עגלים מקבּ לים קטנּ ים,אבל ְ◌ַ◌ִ◌
י ׁש לּ ם  לא ימוּ תוּ  ׁש אם ׁש וּ מא, ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָֹ◌ְבּ לא
בּ יניהם: יחלּ קוּ  יחיוּ  ואם ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְכּ לוּ ם,

מׁש לּ ׁש ים. ל ׁש יּ הי וּ  כּ ׁש יּ מד וּ  ּפ ר וּ ׁש  ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌
יחלקוּ : ואז גּ דּ וּ לן עד ׁש לי ׁש  וחמ וֹ ר  ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֹ

ט וֹ ענת. מנהגם ׁש ּת הא  היה  ּכ מ אוֹ י . ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
חלוּ קה: קדם ּפ רה.הלג דּ לם ׁש מין  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ֲ◌ָ◌

למלאכה, ׁש ראוּ יין גּ דוֹ ל , וחמ וֹ ר  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְגּ דוֹ לה,
ל ּמ קבּ ל : כּ לּ ּה  לחלק למחצה.וּ מלאכ ּת ן ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֹ

וּ ב וּ לד וֹ ת: בּ דּ מים ׁש יּ ׁש בּ יח וּ , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶׁש בח 

הרע "ב יז. חנוני)מלשון מושיבין  אין דעת(בסוד"ה וכן  בטל , כפועל ר "ל שעמלו  משמע
תוספות  אבל בטל, כפועל היינו  דכאן עמלו  ששכר  אלא)הרמב "ם ד "ה  סח. דהכא(דף  כתבו

ביום  אחד רגע  אלא ולהשקותה  להאכילה  מתבטל דאין בטל  כפועל למיתני שייך  לא 
הלוואהיח..(תוי"ט ) כאן אין וממילא  אחריות שום עליו  מקבל אין שומא בלי המקבל  סתם

קבלה בשעת  כששמין כי מקבלין , ובסיפא  שמין ברישא  תנא ולהכי ריבית. חשש  וליכא
אחריות עליו  מקבל לא  סתמא  שמין  וכשאין בעסקא , כמו  אחריות עליו מקבל  סתמא 

אבל ) לאיט..(תוד"ה שאם  וקמ "ל שמו , לא אם  בין תחילה אותן שמו  אם  בין קאי  זה דין
לגדלן  המשיך ואם זה  שיעור  עד לגדל המגדל על דמילתא סתמא  אחרת ביניהם התנו

נוסף. שכר  לו  מגיע כך, כוללכ.אחר  חמור  השם  מקום ומכל אתון, נקראת  נקיבה חמור 
ב ובשמואל חמור , פטר  מצינו  בקרא וכן נקיבה. וגם זכר  כז)גם חמור (יט  לי  אחבשה 

טוענת  שתהא עד  נקיבה לשון תני ולכן נקיבה בחמור  איירי  כאן  גם עליה. .(תוי"ט )וארכוב
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מיּ ד, הוּ לדוֹ ת  את  לחלק ׁש נּ הגוּ  מקוֹ ם
רבּ ן  יגדּ לוּ . לגדּ ל, ׁש נּ הגוּ  מקוֹ ם חוֹ לקין,
ם גל ׁש מין  אוֹ מר, גּ מליאל בּ ן ׁש מעוֹ ן
שׂ דהוּ , ל וּ מפריז אּמ וֹ . ם וּ סיח אּמ וֹ 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מ יּ ד. הוּ לד וֹ ת את ׁש ת לחלק כּ ׁש ּת בא ְ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌
י וֹ ם  ׁש לׁש ים דּק ה בּ בהמה ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌◌ֲחלּק תן,

י וֹ ם: חמ ים עם וּ בגּס ה עגל ׁש מין  ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌
לגל א ּמ וֹ . וּ מזוֹ ן מל ל ּת ן צרי ואין ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌

ׁש מע וֹ ן  כּ ר בּ ן הלכה ואין לאם. ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א
גּ מליאל: שׂ דהוּ .בּ ן על  ל ׁש וֹ ן וּ מפרין  ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌

בּ זי"ן. וּ מפריז, דּ גרסי  ואית ורבה. ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָּפ רה
יר וּ ׁש לים ּת ׁש ב  ּפ רזוֹ ת ב ).ל ׁש וֹ ן (זכריה ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ׁש יּ אמר  והוּ א שׂ דהוּ . ל  מרחיב  ◌ַֹ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר 

ל ּק ח רגיל אּת ה ל ּמ חכּ יר ], [ח וֹ כר  ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵל וֹ 
לׁש נה, כּ וֹ רין שׂ רה שׂ ד ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַבּ חכיר וּ ת
לזבּ ל  להוֹ ציא ׁש אוּ כל  זוּ ז מאתים ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַהלויני
מלה  ואני  וּ לחר ׁש ּה , וּ לזר ּה  זוֹ  ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָשׂ דה
ל ׁש נה  כּ וֹ רים שׂ ר  ׁש נים בּ חכיר וּ תּה   ְל◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
דּ הוי מּת ר , זה ,מע וֹ תי  ל ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְואחזיר 
מּפ ני הלּ ל וּ  כוֹ רים ׁש ני ל וֹ  מדיף ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְכאלּ וּ 
וּ מ ׁש בּ חת  ט וֹ בה שׂ דה מּמ נּ וּ  ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש ח וֹ כר 
ר ה: שׂ דה מחכיר וּ ת יפה ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶׁש חכיר וּ תּה 

רע"ב.כא . יום , חמישים  ובגסה  יום  ל' דקה  בבהמה  לטפלוהיינו  חייבים  שהבעלים  השיעור  (והוא 

בבכורות  כדאיתא  לכהן, שנותנו לפני  מ"א )בבכור  לגדל)(פ"ד מחויב אינו שכבר  כיון ואילך ומכאן .
הרווח , חצי  מהם  לו  ומגיע חדשה  בעיסקא  כמקבלם  הוה  לגדלם  ממשיך אם  הנותן, של הוולדות 

חברו. בשל מחצה  וחצי  שלו  מחצה  נוטל לגדלם  ממשיך אם  חלקכב .ולכן נוטל המקבל ואין 
הזה . זמן תוך  הבהמה  בעל של וולדות  שהשביחו לפי כג .בשבח  ולעיולי לאפוקי  טרחא  דליכא 

ואוכלת  עושה  אמו כי ומזון עמל ובלא  אמו, אחר  אמו)שנמשך עם  ד "ה  סח : דף ובמאירי (רש"י  .
גדול, טורח  בהם  ואין אמותיהם  אחר שנגררים  העגל עבור  ומזון עמל ליתן צריך אין שלכן  כתב

לכל. מספקת  הפרה  עבודת  ששכר משום  וכןאו  לאם  אלא  לעגל  ומזון עמל ליתן צריך ואין הרע"ב (מש "כ 

מהרש"א  כתב ולכן ואוכלת . שעושה  לבהמה  ליתן צריך  שאין שנינו ברישא  שהרי  צ "ב , המשנה , על  רש "י  לשון

שכרו) היא  מלאכתה  ונמצא  ואוכלת  עושה  הרי והיא  לאם  אלא  ליתן  שא "צ רש"י כתוי"ט.שכוונת  לא  (וזה 

ותוספות  גללים . משום  הוא  רשב"ג שטעם  ורשב"ג)שכתב ד "ה  סח: כתף)(דף  לשכר  אלא  מהני לא  שגללים  .כתבו

 י י ח ר ו ק מ

יי



 נש מציעא איזהו בבא ה פרק עו 

רבּ ית: מוּ ם חוֹ ׁש ׁש  ואינוֹ 

מּפ ני  מיּ שׂ ראל, בּ רזל צאן מקבּ לין אין
מן  בּ רזל צאן מקבּ לין אבל ר בּ ית. ׁש הוּ א
בּ ר בּ ית, אוֹ תן וּ מלוין מהן ולוין  הנּ כרים,

ו

      
      

        כד

ו משנה
ברזל   צא עיסקת

עיסקת  נקראת  המקבל , על  הוא הפסד  של  אחריות  שכל  עיסקא
פוחת. שאינו  כברזל קשה היא  הנות שלגבי משו 'ברזל',  צא
ולחלק לגדל צא מקבלי  שרוב  משו ,'צא' שנקראת  וטע

ההפסד כל  עליה לקבל רגילי היו  כההרווחי.
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בּ רזל.ו  צאן  מקבּ לין  אחרי וּ ת אין  כּ ל ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
ליו  אוֹ תם וׁש ם הּמ קבּ ל, ל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהנּ כסים
לוֹ  נוֹ תן ׁש אין זמן וכל ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ מע וֹ ת,
גּ ב ל  ואף הכר . חוֹ לקים ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְמע וֹ תיו
לי ּה  ּת נא דּ הא היא, יתרה ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ מ ׁש נה

למחצית  חנוני  מוֹ ׁש יבים אין ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְל יל 
ּפ ל גּ א  לי ּה  דּ מקבּ ל מוּ ם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָשׂ כר 
כּ ל  דּ קבּ ל  הכא ׁש כּ ן וכל ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְבּ הפסד ,
סיפא, מוּ ם ליּה  נקט  ליו. ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָהאחרי וּ ת
הנּ כרים: מן בּ רזל  צאן מקבּ לים ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲאבל 

לו כד. מעלה וגם המעות  לו מחזיר  שהחוכר  ואע "פ לשנה, כורין וכך כך שמשלם  הוא  חוכר 
עיי "ש . ברע "ב, כמבואר  ריבית בזה אין  שקיבל, ההלוואה מחמת החכירות על ע "פכה.יותר 

מ"א. פ"ז  יבמות ורע "ב  מקבלין. אין  ד"ה סט : דף  יתירהכו .רש"י  שמשנה  רע "ב עיין 
למ חנוני מושיבין שאין שכיון  ההפסדהיא, חצי אלא  עליו מקבל שאין אע"פ  שכר  חצית

מותר , שמנכרי להשמיענו סיפא  משום אלא לה  נקט  ולא  עליו, האחריות  שכל כאן כ"ש 
ליה יהיב  ואפילו כלל, מקבלין דאין לאשמועינן  אתא דהכא  כתב  בנמוק "י  אבל רש "י . וכ "כ

מלוה  דכולה הואיל  רביתכז..(תוי"ט )אגרא, אפילו  שהרי  היא, צריכה שאינה  משנה זו  גם
אבל וה "ק התנא דרך  שכן וי"ל  ברזל , צאן  שכן  וכל בסמוך כדתנן  הנכרי  מן  מותר  קצוצה

גמורה בריבית  אותן ומלוין  מהן  לווין  אפילו שהרי  הנכרים מן ברזל  צאן .(רמב "ן)מקבלין 
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מעוֹ תיו  ישׂ ראל מלוה ּת וֹ ׁש ב. בּ גר וכן
לא  אבל הנּ כרי, מדּ ת נכרי ׁש ל

ישׂ ראל: מדּ ת 
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   כט
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        לא 
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הנּ כרי . מע וֹ ת מ דּ עת ׁש לּ וה י שׂ ראל כּ גוֹ ן ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ל וֹ , להחזירם וּ ב ּק ׁש  בּ ר בּ ית ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִמנּ כרי
ואני לי ּת נם ואמר  אחר  י שׂ ראל ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְמצאוֹ 
ל וֹ . מלה ׁש אּת ה  כּ דר  ל ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶאלה

ּפ י ל  אף נכרי , אצל  המיד וֹ  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ִאם
מּת ר . הנּ כרי , בּ מצות ל וֹ  נוֹ תנם ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ שׂ ראל
אסוּ ר . נכרי, אצל המידוֹ  לא ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ִ◌ְואם
בּ ר בּ ית: ליּה  מוֹ זיף דּ קא ניהוּ  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ הוּ א

ע"זכח. סד :)במסכת  לעבוד(דף שלא  עליו שקיבל כל לר"מ  תושב, גר מיהו התנאים  נחלקו
שקבל נבילות  אוכל גר זה  אומרים  אחרים  נח , בני של מצות  שבע עליו שקיבל כל לחכמים  ע"ז,

כחכמים  והלכה  נבילות . מאיסור חוץ בתורה  האמורות  מצות  כל לקיים  פי"דעליו ביאה  (רמב"ם 

ס"ב) קכד  סימן  יו"ד  וטוש"ע  כאן.ה "ז, תושב)(רש "י גר  ד"ה עא . כוכבים (דף עבודת  לעבוד  שלא  עליו שקיבל כתב

הרע"ב פירש  וכן  נבילות  מי"ב)ואוכל  פ"ט השוה (לקמן הצד  שנקטו  ונראה  הנ"ל . משיטות  אחת  כשום  זו ואין .

נבלות ) אוכל ולכו"ע ע"ז עובד  אינו שלכו"ע והחזקּת כט..שבהן,  ּמ ידוֹ  וּ מטה   אחי  ּימ ו וכי ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְכתיב
ממנו, ריבית  אסרה  שהתורה  וסד "א  גו', ותרבּ ית   נׁש מא ּת וֹ  ּת ּק ח  אל : ּמ וחי  ות וֹ ׁש ב  גּ ר ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵבּ וֹ 

קאי, אאחיך יחיד לשון מאתו תקח  אל מדכתיב כתיבקמ "ל עמך  וחי  לענין רק תושב גר כתיב וכי
להחיותו מצווה  עא .)שאתה  אמנם ל ..(דף הרע"ב. ביארה  וכן המשנה  לשון פשטות  משמע כן

עא :)הגמרא  עדיין (דף דבריו פי על ישראל נותנם  אם  אף לנכרי שליחות  שאין שכיון מקשה 
הוא  והנכרי  לנכרי החזירם  שהישראל שאיירי הגמרא  ומסיקה  הנותן. הוא  הישראל כי היא  ריבית 
שיש לומר ונחמיר שלוחו והוה  ישראל דעת  על עושה  שהגוי  וס"ד השני, לישראל אותם  שמסר

קמ "ל. לנכרי, שליחות  יש  אמרינן לחומרא  שלפעמים  שמצינו כמו לחומרא  לנכרי (וצ"בשליחות 

המסקנא ) לפי  פירש לא  הרע "ב לידלא ..למה  עצמו הוא  שנתנם  כל ר"ל עצמו, מדעת  הש "ס , למסקנת 
שליחות  אין  שהרי עצמו  דעת  הוי  מקום  מכל צווהו והנכרי הנכרי אצל העמידו  אם  ואף חברו,

הקודמת )לעכו "ם  הערה  בגמרא .(ראה  עא:)(בברייתא  בריבית (דף מישראל  לוה  כשנכרי איפכא , שה "ה  איתא 

ואם  מותר, לישראל , מעלה  שאתה  כדרך  לך  אעלה  ואני לי תנם  לו  ואמר  אחר  ישראל  מצאו להחזירם  וביקש 

מישראל שלוה  בנכרי שר "ל  ישראל  מדעת  לא  אבל  המשנה  של סיפא  מפרש  התוי"ט  אסור . ישראל  אצל  העמידו 
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 נש מציעא איזהו בבא ה פרק עו 

רבּ ית: מוּ ם חוֹ ׁש ׁש  ואינוֹ 

מּפ ני  מיּ שׂ ראל, בּ רזל צאן מקבּ לין אין
מן  בּ רזל צאן מקבּ לין אבל ר בּ ית. ׁש הוּ א
בּ ר בּ ית, אוֹ תן וּ מלוין מהן ולוין  הנּ כרים,

ו

      
      

        כד

ו משנה
ברזל   צא עיסקת

עיסקת  נקראת  המקבל , על  הוא הפסד  של  אחריות  שכל  עיסקא
פוחת. שאינו  כברזל קשה היא  הנות שלגבי משו 'ברזל',  צא
ולחלק לגדל צא מקבלי  שרוב  משו ,'צא' שנקראת  וטע

ההפסד כל  עליה לקבל רגילי היו  כההרווחי.

    
     

     

    
  כו     כז      
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בּ רזל.ו  צאן  מקבּ לין  אחרי וּ ת אין  כּ ל ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
ליו  אוֹ תם וׁש ם הּמ קבּ ל, ל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהנּ כסים
לוֹ  נוֹ תן ׁש אין זמן וכל ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ מע וֹ ת,
גּ ב ל  ואף הכר . חוֹ לקים ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְמע וֹ תיו
לי ּה  ּת נא דּ הא היא, יתרה ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ מ ׁש נה

למחצית  חנוני  מוֹ ׁש יבים אין ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְל יל 
ּפ ל גּ א  לי ּה  דּ מקבּ ל מוּ ם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָשׂ כר 
כּ ל  דּ קבּ ל  הכא ׁש כּ ן וכל ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְבּ הפסד ,
סיפא, מוּ ם ליּה  נקט  ליו. ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָהאחרי וּ ת
הנּ כרים: מן בּ רזל  צאן מקבּ לים ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲאבל 

לו כד. מעלה וגם המעות  לו מחזיר  שהחוכר  ואע "פ לשנה, כורין וכך כך שמשלם  הוא  חוכר 
עיי "ש . ברע "ב, כמבואר  ריבית בזה אין  שקיבל, ההלוואה מחמת החכירות על ע "פכה.יותר 

מ"א. פ"ז  יבמות ורע "ב  מקבלין. אין  ד"ה סט : דף  יתירהכו .רש"י  שמשנה  רע "ב עיין 
למ חנוני מושיבין שאין שכיון  ההפסדהיא, חצי אלא  עליו מקבל שאין אע"פ  שכר  חצית

מותר , שמנכרי להשמיענו סיפא  משום אלא לה  נקט  ולא  עליו, האחריות  שכל כאן כ"ש 
ליה יהיב  ואפילו כלל, מקבלין דאין לאשמועינן  אתא דהכא  כתב  בנמוק "י  אבל רש "י . וכ "כ

מלוה  דכולה הואיל  רביתכז..(תוי"ט )אגרא, אפילו  שהרי  היא, צריכה שאינה  משנה זו  גם
אבל וה "ק התנא דרך  שכן וי"ל  ברזל , צאן  שכן  וכל בסמוך כדתנן  הנכרי  מן  מותר  קצוצה

גמורה בריבית  אותן ומלוין  מהן  לווין  אפילו שהרי  הנכרים מן ברזל  צאן .(רמב "ן)מקבלין 

 י י ח ר ו ק מ
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מעוֹ תיו  ישׂ ראל מלוה ּת וֹ ׁש ב. בּ גר וכן
לא  אבל הנּ כרי, מדּ ת נכרי ׁש ל

ישׂ ראל: מדּ ת 

       
    כח

   כט
     

            
               

           ל
        לא 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הנּ כרי . מע וֹ ת מ דּ עת ׁש לּ וה י שׂ ראל כּ גוֹ ן ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ל וֹ , להחזירם וּ ב ּק ׁש  בּ ר בּ ית ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִמנּ כרי
ואני לי ּת נם ואמר  אחר  י שׂ ראל ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְמצאוֹ 
ל וֹ . מלה ׁש אּת ה  כּ דר  ל ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶאלה

ּפ י ל  אף נכרי , אצל  המיד וֹ  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ִאם
מּת ר . הנּ כרי , בּ מצות ל וֹ  נוֹ תנם ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ שׂ ראל
אסוּ ר . נכרי, אצל המידוֹ  לא ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ִ◌ְואם
בּ ר בּ ית: ליּה  מוֹ זיף דּ קא ניהוּ  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ הוּ א

ע"זכח. סד :)במסכת  לעבוד(דף שלא  עליו שקיבל כל לר"מ  תושב, גר מיהו התנאים  נחלקו
שקבל נבילות  אוכל גר זה  אומרים  אחרים  נח , בני של מצות  שבע עליו שקיבל כל לחכמים  ע"ז,

כחכמים  והלכה  נבילות . מאיסור חוץ בתורה  האמורות  מצות  כל לקיים  פי"דעליו ביאה  (רמב"ם 

ס"ב) קכד  סימן  יו"ד  וטוש"ע  כאן.ה "ז, תושב)(רש "י גר  ד"ה עא . כוכבים (דף עבודת  לעבוד  שלא  עליו שקיבל כתב

הרע"ב פירש  וכן  נבילות  מי"ב)ואוכל  פ"ט השוה (לקמן הצד  שנקטו  ונראה  הנ"ל . משיטות  אחת  כשום  זו ואין .

נבלות ) אוכל ולכו"ע ע"ז עובד  אינו שלכו"ע והחזקּת כט..שבהן,  ּמ ידוֹ  וּ מטה   אחי  ּימ ו וכי ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְכתיב
ממנו, ריבית  אסרה  שהתורה  וסד "א  גו', ותרבּ ית   נׁש מא ּת וֹ  ּת ּק ח  אל : ּמ וחי  ות וֹ ׁש ב  גּ ר ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵבּ וֹ 

קאי, אאחיך יחיד לשון מאתו תקח  אל מדכתיב כתיבקמ "ל עמך  וחי  לענין רק תושב גר כתיב וכי
להחיותו מצווה  עא .)שאתה  אמנם ל ..(דף הרע"ב. ביארה  וכן המשנה  לשון פשטות  משמע כן

עא :)הגמרא  עדיין (דף דבריו פי על ישראל נותנם  אם  אף לנכרי שליחות  שאין שכיון מקשה 
הוא  והנכרי  לנכרי החזירם  שהישראל שאיירי הגמרא  ומסיקה  הנותן. הוא  הישראל כי היא  ריבית 
שיש לומר ונחמיר שלוחו והוה  ישראל דעת  על עושה  שהגוי  וס"ד השני, לישראל אותם  שמסר

קמ "ל. לנכרי, שליחות  יש  אמרינן לחומרא  שלפעמים  שמצינו כמו לחומרא  לנכרי (וצ"בשליחות 

המסקנא ) לפי  פירש לא  הרע "ב לידלא ..למה  עצמו הוא  שנתנם  כל ר"ל עצמו, מדעת  הש "ס , למסקנת 
שליחות  אין  שהרי עצמו  דעת  הוי  מקום  מכל צווהו והנכרי הנכרי אצל העמידו  אם  ואף חברו,

הקודמת )לעכו "ם  הערה  בגמרא .(ראה  עא:)(בברייתא  בריבית (דף מישראל  לוה  כשנכרי איפכא , שה "ה  איתא 

ואם  מותר, לישראל , מעלה  שאתה  כדרך  לך  אעלה  ואני לי תנם  לו  ואמר  אחר  ישראל  מצאו להחזירם  וביקש 

מישראל שלוה  בנכרי שר "ל  ישראל  מדעת  לא  אבל  המשנה  של סיפא  מפרש  התוי"ט  אסור . ישראל  אצל  העמידו 
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ׁש יּ צא  ד הּפ רוֹ ת ל ּפ וֹ סקין אין
ל  ואף ּפ וֹ סקין, הר, יצא הר.
תחלּ ה  הוּ א היה לזה. יׁש  לזה ׁש אין ּפ י
הגּ דיׁש , ל ּמ וֹ  ּפ וֹ סק לקּ וֹ צרים,

ז      
      

    לב 
        

 לג   
         

         לד    
              

               לה 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ל ּק וֹ צרים .ז ּת חלּ ה  ה וּ א גּ דיׁש היה לוֹ  ויׁש  ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
ה ר : יצא  לא  עּמ וֹ .ו דין בּ איזה ּפ וֹ סק  ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
דּ י דּ כיון  ׁש יּ רצה , רבּ ית ,ׁש ר כּ אן  אין לוֹ  ׁש  ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌

גּ ב ל  ואף  לוֹ . קנוּ י גּ די ׁש  אוֹ ת וֹ  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְדּ מ כ ׁש יו
הוה  לא נּמ י לוֹ  אין  דּ כי כּ יון , מ ׁש ◌ָ◌ֲֹ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָֹ◌ְדּ לא

לא  לוֹ  יׁש  כּ י דּ ר בּ נן, ר בּ ית  אבק גּ זּ וּ ר:א לּ א  ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌

משמע  וכן בפנים , שביארנו  כמו  פירש המאירי אבל דברייתא , סיפא וכמו  ישראל, אצל והעמידו  להחזירו  ובא 

הרע "ב) לשון אם לב..פשטות אף  הסכום  זה כפי  ליתן  עליו מקבל הוא המעות הקדמת  שבשביל
קעה)יתייקרו  סימן ריש  מקח(טור דרך  שהוא שכיון א', משנה לעיל  כדתנן היא , דרבנן  וריבית  ,

דאורייתא. ריבית זה אין בסוגיין לג .וממכר  עב:)מבואר  של(דף שער  שערים . כמה  שיש 
כל קבוע אינו  זה  שער  ולכן בשוק , תבואה  הרבה אין  כשעדיין  המוקדם השער  הוא עיירות 
הנקרא שער  יוצא כרכים  של לשוק תבואה  מביאין כשחמרין שעה . כל  להשתנות  ועלול כך
עלול אינו  זה  ושער  תבואה, של גדולה  כמות  שמביאים מחמת קבוע  יותר  זה שער  'דורמוס ',
ואוצרי  בתים בעלי  משיתחילו שיוצא השער  הוא ביותר  הקבוע  השער  שעה. כל להשתנות
נמשך זה שער  למכור . תבואה המביאות בנהר  באות וספינות אוצרותיהם  לפתוח  פירות

וארבי  אכלבי  שער  ונקרא זמן  והספינות)להרבה האוצרות  לרבא(שער סג:). המשנה(דף כוונת
לרבי  אבל  הזמן, כל להשתנות  שעלול  אע"פ לפסוק  מותר  זה  שער  על ואף  עיירות , של  לשער 

עב:)יוחנן לומר (דף  אין להשתנות שעלול  כיון  העיירות שער  אבל  דורמוס , של לשער  הכוונה 
טורח אדם  אין  כי  השער  ישתנה כבר  לקנות שיצא עד  אולי  כי לזה , יש  לזה שאין  פי  על אף 

מיד  סג:)לקנות דף המוכר לד..(רמב"ן בא שאם  כיון החיטין משך  לא המעות שנותן ואע"ג
כבר  הם  כאילו החיטים  חשיבי  המעות, קיבל  שכבר  מחמת שפרע במי  קאי היה בו לחזור 

נתייקרו  ברשותו  יתייקרו ואם  המעות נותן  מעכשו לה..(תוי"ט )ברשות  לו  קנוי  גדיש  אותו כי
דרבנן  ריבית  אבק  אלא  הוי  לא נמי  לו  אין דכי  כיון משך שלא  ואע "ג נתייקרו, (שהריוברשותו

וממכר ) מקח דרך  גזור הוא לא לו  יש הקודמת)כי  הערה עיין שפרע . מי לענין מיהת  שקנה  .(משום 

 י י ח ר ו ק מ

 נש מציעא איזהו בבא ה עט פרק

הּמ טן  ול נבים, ׁש ל הביט ול
ול  יוֹ צר, ׁש ל הבּ יצים ול זיתים, ׁש ל
ל ּמ וֹ  וּ פוֹ סק  בכּ בׁש ן . מקּ עוֹ  הּס יד
אוֹ מר, יוֹ סי רבּ י הנה. ימוֹ ת כּ ל הזּ בל
היתה כּ ן אם אלּ א הזּ בל ל  ּפ וֹ סקין  אין
מּת ירין. וחכמים בּ אׁש ּפ ה. זבל לּ וֹ 

      
       

 לו    
       

     
      
      

    
           

   לז          
 לח            

            לט 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

העביט . את על  בּ וֹ  ׁש צּ וֹ ברים גּ ד וֹ ל כּ לי  ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
מתחּמ מים  והם דריכה לפני ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָהנבים
קר וּ י זיתים וׁש ל  יפה. יינם ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְלהוֹ ציא

י וֹ צר.מטן: ׁש ל הבּ יצים  אם על ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
מהן  ל שׂ וֹ ת בּ יצים ושׂ אוֹ  פר  ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִהכניס
בּ איזה  הּק דר וֹ ת ל ּמ וֹ  ּפ וֹ סק ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְקדר וֹ ת,
יצא  ׁש א ּפ י  ל  ואף ׁש יּ רצה, ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַׁש ר 

הּס יד.הר : בּ איזה ועל  ּמ וֹ  ּפ וֹ סק ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
הצים  בּ כב ׁש ן מ יּ ׁש ּק נּ וּ  ׁש יּ רצה ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַׁש ר 
סיד : מהן ול שׂ וֹ ת לשׂ רף ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְוהאבנים

מ ּת ירין . לתנּ א וחכמים חכמים בּ ין איכּ א ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌
הנה  ימוֹ ת כּ ל  קּמ א דּ תנּ א ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַקּמ א,
ואמר  י וֹ סי ר בּ י  לי ּה  וּ פליג ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָקאמר .
ימ וֹ ת  ׁש נא ולא החּמ ה ימ וֹ ת ׁש נא ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹלא
זבל  למ וֹ כר  לוֹ  ׁש יּ היה ד ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהגּ ׁש מים,
בּ ימ וֹ ת  דּ וקא מ ּת ירין וחכמים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָבּ אׁש ּפ וֹ ת.
יׁש  לוֹ , ׁש אין ּפ י ל ׁש אף ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַהחּמ ה,
ׁש כּ בר  זבל , להן יׁש  ׁש הכּ ל  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַלאחרים,
אבל  הגּ ׁש מים. בּ ימוֹ ת ונוֹ ף ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִנרקב 
כּ חכמים: והלכה לא. הגּ ׁש מים ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִבּ ימ וֹ ת

פירושו.לו . רע "ב משתי לז.עיין  יותר  מחוסרים  אינם אם  אלא  מותרים  אין אלו וכל 
לגמרי  החיטים נתייבשו  כבר  אבל  וזרייה , דישה אלא  מחוסר  שאינו  גדיש  כגון מלאכות ,

נמוק "י) בשם ליה)(ובתוספות (מלא"ש ואמר  ד"ה  סג : משער (דף  פחות אבל הלקוטות  כשער  אלא התירו  לא 

נטר ) כאגר  מחזי האי כולי גביה  מוזיל  ואי תיקון  צריך שעדיין ליה לית  דאכתי כיון אסור  .הלקוטות 
תמידלח. לקנות  ניתן שער  יצא  שלא  ואע"פ תמיד, מצוי שהוא וראב "דמפני רמב"ם  (מלוה(ע"פ 

ה "א) פ"ט ימותלט..)ולוה  בכל  כי השער , יצא ולא  לו שאין אף השנה ימות כל  מותר  לת "ק 

 י י ח ר ו ק מ

טז



 נש מציעא איזהו בבא ה פרק עח

ׁש יּ צא  ד הּפ רוֹ ת ל ּפ וֹ סקין אין
ל  ואף ּפ וֹ סקין, הר, יצא הר.
תחלּ ה  הוּ א היה לזה. יׁש  לזה ׁש אין ּפ י
הגּ דיׁש , ל ּמ וֹ  ּפ וֹ סק לקּ וֹ צרים,

ז      
      

    לב 
        

 לג   
         

         לד    
              

               לה 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ל ּק וֹ צרים .ז ּת חלּ ה  ה וּ א גּ דיׁש היה לוֹ  ויׁש  ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
ה ר : יצא  לא  עּמ וֹ .ו דין בּ איזה ּפ וֹ סק  ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
דּ י דּ כיון  ׁש יּ רצה , רבּ ית ,ׁש ר כּ אן  אין לוֹ  ׁש  ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌

גּ ב ל  ואף  לוֹ . קנוּ י גּ די ׁש  אוֹ ת וֹ  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְדּ מ כ ׁש יו
הוה  לא נּמ י לוֹ  אין  דּ כי כּ יון , מ ׁש ◌ָ◌ֲֹ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָֹ◌ְדּ לא

לא  לוֹ  יׁש  כּ י דּ ר בּ נן, ר בּ ית  אבק גּ זּ וּ ר:א לּ א  ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌

משמע  וכן בפנים , שביארנו  כמו  פירש המאירי אבל דברייתא , סיפא וכמו  ישראל, אצל והעמידו  להחזירו  ובא 

הרע "ב) לשון אם לב..פשטות אף  הסכום  זה כפי  ליתן  עליו מקבל הוא המעות הקדמת  שבשביל
קעה)יתייקרו  סימן ריש  מקח(טור דרך  שהוא שכיון א', משנה לעיל  כדתנן היא , דרבנן  וריבית  ,

דאורייתא. ריבית זה אין בסוגיין לג .וממכר  עב:)מבואר  של(דף שער  שערים . כמה  שיש 
כל קבוע אינו  זה  שער  ולכן בשוק , תבואה  הרבה אין  כשעדיין  המוקדם השער  הוא עיירות 
הנקרא שער  יוצא כרכים  של לשוק תבואה  מביאין כשחמרין שעה . כל  להשתנות  ועלול כך
עלול אינו  זה  ושער  תבואה, של גדולה  כמות  שמביאים מחמת קבוע  יותר  זה שער  'דורמוס ',
ואוצרי  בתים בעלי  משיתחילו שיוצא השער  הוא ביותר  הקבוע  השער  שעה. כל להשתנות
נמשך זה שער  למכור . תבואה המביאות בנהר  באות וספינות אוצרותיהם  לפתוח  פירות

וארבי  אכלבי  שער  ונקרא זמן  והספינות)להרבה האוצרות  לרבא(שער סג:). המשנה(דף כוונת
לרבי  אבל  הזמן, כל להשתנות  שעלול  אע"פ לפסוק  מותר  זה  שער  על ואף  עיירות , של  לשער 

עב:)יוחנן לומר (דף  אין להשתנות שעלול  כיון  העיירות שער  אבל  דורמוס , של לשער  הכוונה 
טורח אדם  אין  כי  השער  ישתנה כבר  לקנות שיצא עד  אולי  כי לזה , יש  לזה שאין  פי  על אף 

מיד  סג:)לקנות דף המוכר לד..(רמב"ן בא שאם  כיון החיטין משך  לא המעות שנותן ואע"ג
כבר  הם  כאילו החיטים  חשיבי  המעות, קיבל  שכבר  מחמת שפרע במי  קאי היה בו לחזור 

נתייקרו  ברשותו  יתייקרו ואם  המעות נותן  מעכשו לה..(תוי"ט )ברשות  לו  קנוי  גדיש  אותו כי
דרבנן  ריבית  אבק  אלא  הוי  לא נמי  לו  אין דכי  כיון משך שלא  ואע "ג נתייקרו, (שהריוברשותו

וממכר ) מקח דרך  גזור הוא לא לו  יש הקודמת)כי  הערה עיין שפרע . מי לענין מיהת  שקנה  .(משום 

 י י ח ר ו ק מ

 נש מציעא איזהו בבא ה עט פרק

הּמ טן  ול נבים, ׁש ל הביט ול
ול  יוֹ צר, ׁש ל הבּ יצים ול זיתים, ׁש ל
ל ּמ וֹ  וּ פוֹ סק  בכּ בׁש ן . מקּ עוֹ  הּס יד
אוֹ מר, יוֹ סי רבּ י הנה. ימוֹ ת כּ ל הזּ בל
היתה כּ ן אם אלּ א הזּ בל ל  ּפ וֹ סקין  אין
מּת ירין. וחכמים בּ אׁש ּפ ה. זבל לּ וֹ 

      
       

 לו    
       

     
      
      

    
           

   לז          
 לח            

            לט 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

העביט . את על  בּ וֹ  ׁש צּ וֹ ברים גּ ד וֹ ל כּ לי  ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
מתחּמ מים  והם דריכה לפני ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָהנבים
קר וּ י זיתים וׁש ל  יפה. יינם ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְלהוֹ ציא

י וֹ צר.מטן: ׁש ל הבּ יצים  אם על ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
מהן  ל שׂ וֹ ת בּ יצים ושׂ אוֹ  פר  ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִהכניס
בּ איזה  הּק דר וֹ ת ל ּמ וֹ  ּפ וֹ סק ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְקדר וֹ ת,
יצא  ׁש א ּפ י  ל  ואף ׁש יּ רצה, ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַׁש ר 

הּס יד.הר : בּ איזה ועל  ּמ וֹ  ּפ וֹ סק ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
הצים  בּ כב ׁש ן מ יּ ׁש ּק נּ וּ  ׁש יּ רצה ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַׁש ר 
סיד : מהן ול שׂ וֹ ת לשׂ רף ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְוהאבנים

מ ּת ירין . לתנּ א וחכמים חכמים בּ ין איכּ א ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌
הנה  ימוֹ ת כּ ל  קּמ א דּ תנּ א ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַקּמ א,
ואמר  י וֹ סי ר בּ י  לי ּה  וּ פליג ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָקאמר .
ימ וֹ ת  ׁש נא ולא החּמ ה ימ וֹ ת ׁש נא ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹלא
זבל  למ וֹ כר  לוֹ  ׁש יּ היה ד ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהגּ ׁש מים,
בּ ימ וֹ ת  דּ וקא מ ּת ירין וחכמים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָבּ אׁש ּפ וֹ ת.
יׁש  לוֹ , ׁש אין ּפ י ל ׁש אף ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַהחּמ ה,
ׁש כּ בר  זבל , להן יׁש  ׁש הכּ ל  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַלאחרים,
אבל  הגּ ׁש מים. בּ ימוֹ ת ונוֹ ף ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִנרקב 
כּ חכמים: והלכה לא. הגּ ׁש מים ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִבּ ימ וֹ ת

פירושו.לו . רע "ב משתי לז.עיין  יותר  מחוסרים  אינם אם  אלא  מותרים  אין אלו וכל 
לגמרי  החיטים נתייבשו  כבר  אבל  וזרייה , דישה אלא  מחוסר  שאינו  גדיש  כגון מלאכות ,

נמוק "י) בשם ליה)(ובתוספות (מלא"ש ואמר  ד"ה  סג : משער (דף  פחות אבל הלקוטות  כשער  אלא התירו  לא 

נטר ) כאגר  מחזי האי כולי גביה  מוזיל  ואי תיקון  צריך שעדיין ליה לית  דאכתי כיון אסור  .הלקוטות 
תמידלח. לקנות  ניתן שער  יצא  שלא  ואע"פ תמיד, מצוי שהוא וראב "דמפני רמב"ם  (מלוה(ע"פ 

ה "א) פ"ט ימותלט..)ולוה  בכל  כי השער , יצא ולא  לו שאין אף השנה ימות כל  מותר  לת "ק 
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יהוּ דה  רבּ י הגּ בוֹ ּה . כׁש ר ּמ וֹ  וּ פוֹ סק
ּמ וֹ  פסק ׁש א ּפ י ל אף אוֹ מר,
כזה, לי ּת ן לוֹ מר יכוֹ ל הגּ בוֹ ּה , כׁש ר

מעוֹ תי: לי ּת ן  אוֹ 

     
   מ 

     
     

 מא     
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       מג 

ח משנה 
בסאה  סאה

 זמ לאחר  ולהחזיר פירות   כגו חפ ללוות  מותר תורה  מדי
נתייקרו  א מד אחפ ללוות  אסרו   ולכ אסור. מדרבנ אבל .

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הגּ בוֹ ּה . מּמ ה אםכּ ׁש ער הר  יפחת ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌
הזּ וֹ ל . כּ ׁש ר  לי  ּת ּת ן כׁש יו, ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶהוּ א
גּ ב וֹ הים  ּפ ר וֹ ת ׁש נּ וֹ תנין בּ זוֹ ל, הינוּ  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָגּ ב וֹ ּה ,

מטים: בּ דמים א וֹ ור בּ ים כזה לי  ּת ן  ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌◌ָ◌ִ◌
מעוֹ תי . לי  ויכ וֹ ל ּת ן  , מׁש לא ׁש הרי  ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌

הוֹ איל  לי כּ א, ׁש ּפ רע  מי  ואפלּ וּ  בּ וֹ , ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ַלחזר 
כׁש יו  לקבּ ל מנת ל  מע וֹ תיו נתן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְולא
נׁש ּת נּ ה   ּכ  ֹוּ בתו זמן, לאחר  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א
אּת ר א  דּ אינׁש  דּ ּת י ּה  סתם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַהר ,
יהוּ דה: כּ ר בּ י הלכה ואין ּפ סיק. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִזילא

לק  מצוי מותר ,השנה אז  רק  בתרא  לחכמים  ולכן יותר  מצוי  החמה  בימות  אמנם  נות,
לו  אין אם  אוסר  במצוי וגם מצוי לשאינו  תמיד מצוי  בין  מחלק  אינו  יוסי  ורבי

שער . יצא הגדישמ.ולא  על עמו  שפוסק  היכא על גם  קאי זה שדין ס "ל (דףרש "י

ופוסק) ד"ה היכאעד: הרישא על רק  שקאי ורמב"ם  הטור  מלשון מדייק  תוי"ט  אבל  .
כיון  ומ"מ כרש "י , שדעתו לכאורה  משמע הרע "ב לשון  מסתימת  השער . כשיצא  שפסק
כן  פירשנו  אנו גם  ארישא, שקאי  סתמא  וכתב  בזה  רש "י דעת  הביא לא  שהתי"ט 

בדמים מא.בפנים . ורבים  גבוהים  פירות  שמקבל  משום  הגבוה שער  נקרא הזול שער 
עיי "ש . ברע"ב, כדאיתא שהנותן מב.מועטים , לעיל וכדאיתא  המעות , נתן שכבר  כיון 

שפרע מי עליו  מקבל  בו  חוזר  אם  משך ולא  מ"ב)מעות שפרעמג ..(פ"ד מי  ואפילו
עיי "ש . ברע"ב, כדאיתא יהודה , לרבי  טו )הרא"שמד.ליכא  שאלה  קח כלל כתב(תשובות

לו. מחזיר  כמותם וחיטים  הלוהו שחיטים משום  הוא  התורה  מן  אסור  שאינו שהטעם 

 י י ח ר ו ק מ

 נש מציעא איזהו בבא ה פאפרק

בּ חּט ין  חּט ים אריסיו את  אדם מלוה
רבּ ן  ׁש היה לאכל. לא אבל לזרע,
בּ חּט ין  חּט ין אריסיו את  מלוה גּ מליאל

ח 

איסור להחזיר. כשיבא המחיר יעלה שמא קבוע מחיר לו  שאי
בה הקילו  הוא,  דרבנ זה שאיסור כיו בסאה'. 'סאה  נקרא זה 

:אופני בשלש

עדא) או בני  שיבא עד  היינו ידו, תחת  שאינו אלא  ללוה כשיש
מפתח  ט)שאמצא  .(משנה

בני ב) שיבא  כעד הוי לקנות  בידו שיש  שכיו השער, .מהכשיצא

בככרג) ככר כגו מועט .מו דבר
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

לזרע .ח בּ חּט ין  מ ּת רחּט ין בּ סאה  סאה ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌
לזרעוֹ . כּ ׁש רוֹ צה דּ וקא לאריס ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְלהלווֹ ת
ׁש נּ וֹ תן הוּ א דּ אריס דּ באתרא  ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְוטמ וֹ ,
יסלּ קנּ וּ  ה דה לזר זרע לוֹ  אין אם ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַהזּ רע,
הבּ ית  מבּ ל האריס  וּ כׁש לּ וה הבּ ית, ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַבּ ל
אין חּט ין , יּת ן חּט ין וּ כׁש יּ וֹ קירוּ  ְוזוֹ ר◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌
לתוֹ כ ּה  כּ יוֹ רד ה וּ א  הרי א לּ א הלואה, ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַזוֹ 
הזּ רע  הבּ ית בּ ל  ׁש יּ ּט ל מנת ל ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵמכׁש יו 

יּט ל והאריס לאריס ׁש יּ גּ י מחלק ֹ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְּת חלּ ה
ׁש יּ ּט ל ירד , כּ ן  מנת ול  טרחוֹ , שׂ כר  ֹ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהאר
ואין הזּ רע, כּ ׁש עוּ ר אריסין מׁש אר ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָּפ חוֹ ת

רבּ ית: גּ מליאל .כּ אן  רבּ ן  לכׁש היה כּ ל וֹ מר, ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
רבּ ן ׁש היה לפי זוֹ , מׁש נה לׁש נוֹ ת הצר◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
כּ ׁש ר נוֹ טל  הוּ זלוּ  ׁש אם מחמיר ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַגּ מליאל
ׁש הלכה  לא מתניתין ואׁש מינן  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַהזּ וֹ ל,
צמוֹ : ל להחמיר  ׁש רצה אלּ א ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵכן

לוין.מה. אין  ד"ה  עב: דף  ברש "י הובא  בה"ג עב : מועטמו .דף שבדבר  משום אי 
דלא משום  אי שער , יצא  שלא אף  להשיגו ויכול לזה  יש לזה  שאין  אע"פ ככר  כמו 

מילתא  בהא  שכנים  א קפדי  סעיף קסב סימן שלותה)(ב )(ב "י אשה איירי מז..ד"ה משנתנו 
אפילו  ולכן  לסלקו, השדה  בעל  יכול זרע  לו  שאין  וכיון  הזרע, נותן  שהאריס  במקום 
הוי  זרע , לו  שאין  מחמת לסלקו יכול  הבית שבעל כיון  השדה לעבוד התחיל כבר  אם
אלא כנהוג הפירות  חצי יקח  שלא מנת על כאריס  לו מקבל שהוא מחדש  עמו כמתנה
כלל. הלוואה כאן שאין ונמצא זו . בשדה  שזורעים  הזרע ניכוי אחר  הפירות  חצי  יקח

 י י ח ר ו ק מ

יח



 נש מציעא איזהו בבא ה פרק פ 

יהוּ דה  רבּ י הגּ בוֹ ּה . כׁש ר ּמ וֹ  וּ פוֹ סק
ּמ וֹ  פסק ׁש א ּפ י ל אף אוֹ מר,
כזה, לי ּת ן לוֹ מר יכוֹ ל הגּ בוֹ ּה , כׁש ר

מעוֹ תי: לי ּת ן  אוֹ 
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ח משנה 
בסאה  סאה

 זמ לאחר  ולהחזיר פירות   כגו חפ ללוות  מותר תורה  מדי
נתייקרו  א מד אחפ ללוות  אסרו   ולכ אסור. מדרבנ אבל .

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הגּ בוֹ ּה . מּמ ה אםכּ ׁש ער הר  יפחת ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌
הזּ וֹ ל . כּ ׁש ר  לי  ּת ּת ן כׁש יו, ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶהוּ א
גּ ב וֹ הים  ּפ ר וֹ ת ׁש נּ וֹ תנין בּ זוֹ ל, הינוּ  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָגּ ב וֹ ּה ,

מטים: בּ דמים א וֹ ור בּ ים כזה לי  ּת ן  ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌◌ָ◌ִ◌
מעוֹ תי . לי  ויכ וֹ ל ּת ן  , מׁש לא ׁש הרי  ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌

הוֹ איל  לי כּ א, ׁש ּפ רע  מי  ואפלּ וּ  בּ וֹ , ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ַלחזר 
כׁש יו  לקבּ ל מנת ל  מע וֹ תיו נתן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְולא
נׁש ּת נּ ה   ּכ  ֹוּ בתו זמן, לאחר  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א
אּת ר א  דּ אינׁש  דּ ּת י ּה  סתם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַהר ,
יהוּ דה: כּ ר בּ י הלכה ואין ּפ סיק. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִזילא

לק  מצוי מותר ,השנה אז  רק  בתרא  לחכמים  ולכן יותר  מצוי  החמה  בימות  אמנם  נות,
לו  אין אם  אוסר  במצוי וגם מצוי לשאינו  תמיד מצוי  בין  מחלק  אינו  יוסי  ורבי

שער . יצא הגדישמ.ולא  על עמו  שפוסק  היכא על גם  קאי זה שדין ס "ל (דףרש "י

ופוסק) ד"ה היכאעד: הרישא על רק  שקאי ורמב"ם  הטור  מלשון מדייק  תוי"ט  אבל  .
כיון  ומ"מ כרש "י , שדעתו לכאורה  משמע הרע "ב לשון  מסתימת  השער . כשיצא  שפסק
כן  פירשנו  אנו גם  ארישא, שקאי  סתמא  וכתב  בזה  רש "י דעת  הביא לא  שהתי"ט 

בדמים מא.בפנים . ורבים  גבוהים  פירות  שמקבל  משום  הגבוה שער  נקרא הזול שער 
עיי "ש . ברע"ב, כדאיתא שהנותן מב.מועטים , לעיל וכדאיתא  המעות , נתן שכבר  כיון 

שפרע מי עליו  מקבל  בו  חוזר  אם  משך ולא  מ"ב)מעות שפרעמג ..(פ"ד מי  ואפילו
עיי "ש . ברע"ב, כדאיתא יהודה , לרבי  טו )הרא"שמד.ליכא  שאלה  קח כלל כתב(תשובות

לו. מחזיר  כמותם וחיטים  הלוהו שחיטים משום  הוא  התורה  מן  אסור  שאינו שהטעם 

 י י ח ר ו ק מ

 נש מציעא איזהו בבא ה פאפרק

בּ חּט ין  חּט ים אריסיו את  אדם מלוה
רבּ ן  ׁש היה לאכל. לא אבל לזרע,
בּ חּט ין  חּט ין אריסיו את  מלוה גּ מליאל

ח 

איסור להחזיר. כשיבא המחיר יעלה שמא קבוע מחיר לו  שאי
בה הקילו  הוא,  דרבנ זה שאיסור כיו בסאה'. 'סאה  נקרא זה 

:אופני בשלש

עדא) או בני  שיבא עד  היינו ידו, תחת  שאינו אלא  ללוה כשיש
מפתח  ט)שאמצא  .(משנה

בני ב) שיבא  כעד הוי לקנות  בידו שיש  שכיו השער, .מהכשיצא

בככרג) ככר כגו מועט .מו דבר
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

לזרע .ח בּ חּט ין  מ ּת רחּט ין בּ סאה  סאה ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌
לזרעוֹ . כּ ׁש רוֹ צה דּ וקא לאריס ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְלהלווֹ ת
ׁש נּ וֹ תן הוּ א דּ אריס דּ באתרא  ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְוטמ וֹ ,
יסלּ קנּ וּ  ה דה לזר זרע לוֹ  אין אם ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַהזּ רע,
הבּ ית  מבּ ל האריס  וּ כׁש לּ וה הבּ ית, ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַבּ ל
אין חּט ין , יּת ן חּט ין וּ כׁש יּ וֹ קירוּ  ְוזוֹ ר◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌
לתוֹ כ ּה  כּ יוֹ רד ה וּ א  הרי א לּ א הלואה, ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַזוֹ 
הזּ רע  הבּ ית בּ ל  ׁש יּ ּט ל מנת ל ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵמכׁש יו 

יּט ל והאריס לאריס ׁש יּ גּ י מחלק ֹ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְּת חלּ ה
ׁש יּ ּט ל ירד , כּ ן  מנת ול  טרחוֹ , שׂ כר  ֹ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהאר
ואין הזּ רע, כּ ׁש עוּ ר אריסין מׁש אר ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָּפ חוֹ ת

רבּ ית: גּ מליאל .כּ אן  רבּ ן  לכׁש היה כּ ל וֹ מר, ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
רבּ ן ׁש היה לפי זוֹ , מׁש נה לׁש נוֹ ת הצר◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
כּ ׁש ר נוֹ טל  הוּ זלוּ  ׁש אם מחמיר ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַגּ מליאל
ׁש הלכה  לא מתניתין ואׁש מינן  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַהזּ וֹ ל,
צמוֹ : ל להחמיר  ׁש רצה אלּ א ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵכן

לוין.מה. אין  ד"ה  עב: דף  ברש "י הובא  בה"ג עב : מועטמו .דף שבדבר  משום אי 
דלא משום  אי שער , יצא  שלא אף  להשיגו ויכול לזה  יש לזה  שאין  אע"פ ככר  כמו 

מילתא  בהא  שכנים  א קפדי  סעיף קסב סימן שלותה)(ב )(ב "י אשה איירי מז..ד"ה משנתנו 
אפילו  ולכן  לסלקו, השדה  בעל  יכול זרע  לו  שאין  וכיון  הזרע, נותן  שהאריס  במקום 
הוי  זרע , לו  שאין  מחמת לסלקו יכול  הבית שבעל כיון  השדה לעבוד התחיל כבר  אם
אלא כנהוג הפירות  חצי יקח  שלא מנת על כאריס  לו מקבל שהוא מחדש  עמו כמתנה
כלל. הלוואה כאן שאין ונמצא זו . בשדה  שזורעים  הזרע ניכוי אחר  הפירות  חצי  יקח
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והוּ קרוּ , בזוֹ ל אוֹ  והוּ זלוּ , בּ יקר לזרע,
מּפ ני  ולא הזּ וֹ ל, כּ ׁש ר מהן נוֹ טל
להחמיר  ׁש רצה אלּ א כן, ׁש הלכה

צמוֹ : ל

כוֹ ר  הלויני לחברוֹ , אדם יאמר לא
אוֹ מר  אבל לגּ רן. ל אּת ן ואני חּט ין
ד  אוֹ  בני, ׁש יּ בא ד הלויני לוֹ ,
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בני .הלויני ט ׁש יּ בא  ׁש יּ ׁש עד  דּ כיון ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
ר בּ נן  גזּ וּ ר  דּ לא דּ מי . ׁש ּפ יר  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַל וֹ ,
לוֹ  אין ואפלּ וּ  ל וֹ . כּ ׁש אין ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א
כּ ּמ ה  ליה לוה אחת, סאה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א

זוֹ  אמרינן וחדא חדא דּ כל  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִכ וֹ רין,
קנוּ יה  אינּה  ׁש הרי  ּת ח ּת יה, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְּת הא
וּ לאכל ּה , למכר ּה  הוה וּ ביד  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַל ּמ לוה
בּ הּת ר : לוה ואחת אחת כּ ל ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש לוה

סאהמח. עמד בחזרה מהם  שנטל ובשעה סלעים  שני  על  סאה עמד הזריעה בשעת  אם  כגון 
סלע. אלא  שוה  אינה  שכעת  ואע"פ ממנו שנטלו  כמו  סאה אלא  מהם  לקח לא  סלע, על 
אלא לקח  לא סלעים , שני על  עמד חזרה  ובשעת סלע על  סאה עמד  הזריעה  בשעת  ואם 

סאה  מכניסים מט..(תוי"ט )חצי  היו  החיטים קצירת  אחר  התבואה. דישת מקום  הוא גורן
אחר  והוא  לגורן  התבואה שמכניסים  לזמן  הכוונה במשנתנו וזרייה . לדישה  לגורן אותם

והעימור . התבואה  בכה "גקצירת שרק לומר מקום היה  לגורן זמן לו  כשקבע התנא  שאסר (ממה 

אין מיד לתובעו  ויכול זמן לו  קבע  כשלא  אבל  בינתיים  שיתייקר  לחוש יש זמן לו  שקבע  כיון כי אסור,

דמילתא אורחא משום  אלא הגורן זמן נקט  ולא  אסור, זמן קבע  בלא שאף  מוכח מגמרא אמנם לכך. לחוש

שמא חיישינן הכי אפילו  התבואה ריבוי מחמת להתייקר  רגיל אין הגורן שבזמן פי על שאף לרבותא  א"נ

קסב )יתייקרו  סימן ריש  חיטים נ..)(ב"ח של כמות  ואותה הלוהו חיטים שהרי ממש  ריבית  זה  אין
יותר  ששוה כיון ריבית  הוה  מדרבנן אבל לו , טו )מחזיר  שאלה  קח כלל הרא "ש  .(תשובות

 י י ח ר ו ק מ

 נש מציעא איזהו בבא ה פג פרק

היה  וכן אוֹ סר . והלּ ל מפּת ח . ׁש אמצא
כּ כּ ר אה תלוה לא אוֹ מר, הלּ ל
ׁש ּמ א  דמים, ׁש ּת שׂ נּ וּ  ד לחברּת ּה 
רבּ ית : לידי  בא וֹ ת  ונמצאוּ  חּט ים , י וֹ קירוּ 

א ּמ יאוֹ מר נכּ ׁש  לחברוֹ , דם 
ואדּ ר ּמ י דר , ּמ ואנכּ ׁש 
ּמ י נכּ ׁש  לוֹ  יאמר ולא , ּמ
. ּמ ואנכּ ׁש  ּמ י דר , ּמ ואדּ ר
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

א ּׁשה. תלוה לא  א וֹ מר  הלּ ל  היה ואין וכן  ְ◌ֵ◌
כּ חכמים  הלכה אלּ א כהלּ ל. ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲהלכה
סתם: וּ פוֹ ר ין סתם לוין ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ֶׁש אוֹ מרים

עּמ י .י למחר .נ כּ ׁש   ּמ ואנכּ ׁש  היּ וֹ ם ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌

הר ים  השׂ בים קירת הוּ א ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִנכּ וּ ׁש 
בּ ּת ב וּ אה: יאמר חפר :עדר.הגּ דלים לא  ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֹ

. עּמ וא עדּ ר  עּמ י  נ כּ ׁש  ׁש זּ וֹ לוֹ  ּפ מים ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌
נטר : אגר  כּ אן ויׁש  מזּ וֹ , ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָקׁש ה

ובב"י נא. סאין . כמה  לוה אחת סאה רק לו ביש שאף ועיי "ש ס "ב)רע "ב , קסב  שכיון (סי' כתב
ביה. אקילו דהו  כל  בטעם הוא לאנב.שמדרבנן  שער  יציאת כי אוסר , היה השער  משיצא  וגם 

ח '. למשנה הקדמה עיין  בני, שיבא מעד אפילו נג .עדיף  לת"ק  בתרתי . הת"ק  על חולק הלל 
לו. באין אף  מותר  כככר  קטן ודבר  מפתח , שאמצא עד או  בני  שיבא עד מותר  חיטין כור 

הלל . חולק  שניהם  דבר ועל בין מחלק אינו  הת "ק  שגם  מפרשים יש אבל  ראשונים, ועוד רש"י דעת  (כן

בפנים בזה. דעתו  להכריע אין לכאורה  הרע "ב מלשון לו . באין לת"ק גם אסור בככר  וככר קטן לדבר  גדול

פליגי) שבתרתי מורה המשנה לשון שפשטות כיון כרש"י מלפרעו נד..ביארנו  לו שממתין שבשכר 
לו  שעשה  מזאת יותר  הכבדה מלאכה  עמו  עושה עבודתו ס"ט )שכר  ק ' סי טור  ולכן (לשון .

עושה אם  אבל  נטר , אגר  יש כי אסור , מחר  עמך ואעדור  היום עמי נכש  וכתב  הרע"ב  דייק
מותר  יותר  כבידה במלאכה אפילו  לה  נטר  אגר  דליכא  מיד  אחרת יד )מלאכה ס "ק  שם .(פרישה 
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והוּ קרוּ , בזוֹ ל אוֹ  והוּ זלוּ , בּ יקר לזרע,
מּפ ני  ולא הזּ וֹ ל, כּ ׁש ר מהן נוֹ טל
להחמיר  ׁש רצה אלּ א כן, ׁש הלכה

צמוֹ : ל

כוֹ ר  הלויני לחברוֹ , אדם יאמר לא
אוֹ מר  אבל לגּ רן. ל אּת ן ואני חּט ין
ד  אוֹ  בני, ׁש יּ בא ד הלויני לוֹ ,
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בני .הלויני ט ׁש יּ בא  ׁש יּ ׁש עד  דּ כיון ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
ר בּ נן  גזּ וּ ר  דּ לא דּ מי . ׁש ּפ יר  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַל וֹ ,
לוֹ  אין ואפלּ וּ  ל וֹ . כּ ׁש אין ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א
כּ ּמ ה  ליה לוה אחת, סאה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א

זוֹ  אמרינן וחדא חדא דּ כל  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִכ וֹ רין,
קנוּ יה  אינּה  ׁש הרי  ּת ח ּת יה, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְּת הא
וּ לאכל ּה , למכר ּה  הוה וּ ביד  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַל ּמ לוה
בּ הּת ר : לוה ואחת אחת כּ ל ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש לוה

סאהמח. עמד בחזרה מהם  שנטל ובשעה סלעים  שני  על  סאה עמד הזריעה בשעת  אם  כגון 
סלע. אלא  שוה  אינה  שכעת  ואע"פ ממנו שנטלו  כמו  סאה אלא  מהם  לקח לא  סלע, על 
אלא לקח  לא סלעים , שני על  עמד חזרה  ובשעת סלע על  סאה עמד  הזריעה  בשעת  ואם 

סאה  מכניסים מט..(תוי"ט )חצי  היו  החיטים קצירת  אחר  התבואה. דישת מקום  הוא גורן
אחר  והוא  לגורן  התבואה שמכניסים  לזמן  הכוונה במשנתנו וזרייה . לדישה  לגורן אותם

והעימור . התבואה  בכה "גקצירת שרק לומר מקום היה  לגורן זמן לו  כשקבע התנא  שאסר (ממה 

אין מיד לתובעו  ויכול זמן לו  קבע  כשלא  אבל  בינתיים  שיתייקר  לחוש יש זמן לו  שקבע  כיון כי אסור,

דמילתא אורחא משום  אלא הגורן זמן נקט  ולא  אסור, זמן קבע  בלא שאף  מוכח מגמרא אמנם לכך. לחוש

שמא חיישינן הכי אפילו  התבואה ריבוי מחמת להתייקר  רגיל אין הגורן שבזמן פי על שאף לרבותא  א"נ

קסב )יתייקרו  סימן ריש  חיטים נ..)(ב"ח של כמות  ואותה הלוהו חיטים שהרי ממש  ריבית  זה  אין
יותר  ששוה כיון ריבית  הוה  מדרבנן אבל לו , טו )מחזיר  שאלה  קח כלל הרא "ש  .(תשובות
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היה  וכן אוֹ סר . והלּ ל מפּת ח . ׁש אמצא
כּ כּ ר אה תלוה לא אוֹ מר, הלּ ל
ׁש ּמ א  דמים, ׁש ּת שׂ נּ וּ  ד לחברּת ּה 
רבּ ית : לידי  בא וֹ ת  ונמצאוּ  חּט ים , י וֹ קירוּ 

א ּמ יאוֹ מר נכּ ׁש  לחברוֹ , דם 
ואדּ ר ּמ י דר , ּמ ואנכּ ׁש 
ּמ י נכּ ׁש  לוֹ  יאמר ולא , ּמ
. ּמ ואנכּ ׁש  ּמ י דר , ּמ ואדּ ר
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

א ּׁשה. תלוה לא  א וֹ מר  הלּ ל  היה ואין וכן  ְ◌ֵ◌
כּ חכמים  הלכה אלּ א כהלּ ל. ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲהלכה
סתם: וּ פוֹ ר ין סתם לוין ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ֶׁש אוֹ מרים

עּמ י .י למחר .נ כּ ׁש   ּמ ואנכּ ׁש  היּ וֹ ם ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌

הר ים  השׂ בים קירת הוּ א ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִנכּ וּ ׁש 
בּ ּת ב וּ אה: יאמר חפר :עדר.הגּ דלים לא  ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֹ

. עּמ וא עדּ ר  עּמ י  נ כּ ׁש  ׁש זּ וֹ לוֹ  ּפ מים ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌
נטר : אגר  כּ אן ויׁש  מזּ וֹ , ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָקׁש ה

ובב"י נא. סאין . כמה  לוה אחת סאה רק לו ביש שאף ועיי "ש ס "ב)רע "ב , קסב  שכיון (סי' כתב
ביה. אקילו דהו  כל  בטעם הוא לאנב.שמדרבנן  שער  יציאת כי אוסר , היה השער  משיצא  וגם 

ח '. למשנה הקדמה עיין  בני, שיבא מעד אפילו נג .עדיף  לת"ק  בתרתי . הת"ק  על חולק הלל 
לו. באין אף  מותר  כככר  קטן ודבר  מפתח , שאמצא עד או  בני  שיבא עד מותר  חיטין כור 

הלל . חולק  שניהם  דבר ועל בין מחלק אינו  הת "ק  שגם  מפרשים יש אבל  ראשונים, ועוד רש"י דעת  (כן

בפנים בזה. דעתו  להכריע אין לכאורה  הרע "ב מלשון לו . באין לת"ק גם אסור בככר  וככר קטן לדבר  גדול

פליגי) שבתרתי מורה המשנה לשון שפשטות כיון כרש"י מלפרעו נד..ביארנו  לו שממתין שבשכר 
לו  שעשה  מזאת יותר  הכבדה מלאכה  עמו  עושה עבודתו ס"ט )שכר  ק ' סי טור  ולכן (לשון .

עושה אם  אבל  נטר , אגר  יש כי אסור , מחר  עמך ואעדור  היום עמי נכש  וכתב  הרע"ב  דייק
מותר  יותר  כבידה במלאכה אפילו  לה  נטר  אגר  דליכא  מיד  אחרת יד )מלאכה ס "ק  שם .(פרישה 
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 נש מציעא איזהו בבא ה פרק פד

רביה, ימי כּ ל אחד. גריד, ימי כּ ל
בּ גּ ריד  ּמ י חרׁש  לוֹ  יאמר לא אחד.
רבּ ן בּ רביה.  ּמ אחרׁש  ואני
ויׁש  מקדּ מת  רבּ ית  יׁש  אוֹ מר, גּ מליאל
ללווֹ ת  יניו נתן כּ יצד. מאחרת. רבּ ית
בּ ׁש ביל  ואוֹ מר לוֹ  מׁש לּ ח והיה הימנּ וּ ,
לוה  מקדּ מת . רבּ ית  היא זוֹ  ׁש ּת לוני,
והיה  מעוֹ תיו, את לוֹ  והחזיר הימנּ וּ 

מעוֹ תי  בּ ׁש ביל ואמר לוֹ  ׁש היוּ מׁש לּ ח  
מאחרת. רבּ ית  היא זוֹ  אצלי, בטלוֹ ת
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 נו     

    
      

    
     

            
             נז 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אחד. גריד  ימי  אם כּ ל  חי ׁש ינן ולא ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌
ימי כּ ל  וכן מחבר וֹ . גּ ד וֹ ל אחד ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶיוֹ ם
ּמ י דר  ל וֹ מר  וּ מּת ר  אחד. ◌ִ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְרביה
 ּמ אדר  ואני  גּ ריד, ׁש ל  זה ◌ְ◌ִֹ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶיוֹ ם

בּ רביה: וכן גּ ריד. ׁש ל אחר  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַיוֹ ם
הח ּמ ה:גּ ריד. ימ וֹ ת רבי עה.ימ וֹ ת ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌

בּ רבי עה.הגּ ׁש מים:  עּמ אחר ׁש  ואני  ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ׁש בּ ד וֹ ת: לּמ לאכה קׁש ים רבי ה ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש יּ מי 

לא נה . גוונא האי כי דרבנן ריבית  אלא  שאינו הוצרךנו..(מרדכי )גזור כיון לא שהתנא  נראה
מחמת שאסור פשיטא זה כי בגריד, עמך ואחרוש  ברביעה  עמי חרוש איפכא  להשמיענו
מחמת אסור זה שגם קמ "ל  קצר, ביום לו שמשלם שרי שאיפכא  שס"ד אלא  היום , אריכות

העבודה שלפעמיםקושי הוא הטעם לדידיה  אבל אסור, שאיפכא  כתב  המאירי גם הרע"ב . לפי נל"פ  (כן 

קשה ) יותר בקיץ ריביתנז..העבודה אינה הלוואה בשעת קוצץ שאינו שכל  הרמב"ם לדעת
הסוברים לאלו אבל דרבנן. אלא אינו ודאי הכסף החזיר  שכבר  אחר שמוסיף  כאן דאורייתא ,
אלא הכסף  החזיר  שכבר כאן אי להסתפק יש התורה, מן אסור הלואה  בשעת  שלא  בקוצץ שאף

התורה מן אסור  זה גם אם אצלי, בטלות שהיו מעותיך  בשביל  ואומר ס"ו )שמפרש  קס  סי' .(ב "י

 י י ח ר ו ק מ

 נש מציעא איזהו בבא ה פה פרק

דּ ברים, רבּ ית  יׁש  אוֹ מר, ׁש מעוֹ ן רבּ י
ּפ לוֹ ני  איׁש  בא כּ י דּ ע לוֹ , יאמר לא

ּפ לוֹ ני: מּמ קוֹ ם

הּמ לוה, תשׂ ה. בּ לא עוֹ ברין ואלּ וּ 
וחכמים והדים. והרב, והוה,
עוֹ ברים הּס וֹ פר. אף אוֹ מרים,

תּת ן לא ,כה)(ויקראמוּ ם 

יא 

     
       

      
      נח

יא  משנה
למלוה  אזהרות

לו) כה  אחי(ויקרא וחי  מאלקי ויראת ותרית  נ  מא ח  אל 
:  (לז)ע:אכל  ת לא  במרית  נ  ל  ת לא  ס את 

כד ) כב  תהיה(שמות לא   ע העני  את  ע י את לוה ס א
: נ עליו ימת לא  נה   יד )ל יט לא(ויקרא ער ולפני  

ה ': אני  אלקי ויראת  מכל  ת

ללוה  אזהרות 
כ כא) כג ל (דברי נ אכל נ  ס   נ לאחי י ת לא 

גו ':  י ת לא  לאחי ית לכרי  :י אר  יד )בר יט  (ויקרא 
ה ': אני  אלקי ויראת  מכל  ת לא  ער  ולפני

    
   
    

        
      נט 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וכוּ '.יא תּת ן  לא  מּׁשוּ ם  מלוה עוֹ ברים  ַ◌ְ◌ֶ◌
בּ ל  מוּ ם ע וֹ בר  לוה בּ כ לּ ן. ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶֹ◌ָ◌◌ְ◌ֵע וֹ בר 
לאחרים, מפיל  ל ׁש וֹ ן ׁש הוּ א , ַּת ׁש י◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌
וע וֹ בר  , ֹוי ׁש אחי תגרם ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִֹלא

כג)ל  תׁש י ,(דּ ברים לא  וּ לאחי ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌
רב מכ ׁש וֹ ל . תּת ן לא וּ ר  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִֹ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְולפני 
ליו  תשׂ ימ וּ ן לא ל ע וֹ ברים ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְודים

בּ לבד : ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶנׁש ך 

להקדים נח. רגיל ואינו מנה  בחבירו לנושה  מנין  אומר  רשב "י  דתניא  גירסתנו , לפי  הפירוש כן
אסור  דיבור  אפילו ישך, אשר  דבר  כל  נשך ת"ל שלום, לו להקדים  שאסור  שלום עה:)לו  ,(דף 

להודיעו. לו  אסור  כאלה דברים  למלוה  להודיע דרכו  אין אם שהמלוהה "נ מפרש הטור  (אבל

פלוני איש  בא אם דע היתה  גירסתו  כי בא , פלוני איש אם הודיעני ללוה  יאמר רע"א.נט..)(תוי "ט)לא 

 י י ח ר ו ק מ

כי



 נש מציעא איזהו בבא ה פרק פד

רביה, ימי כּ ל אחד. גריד, ימי כּ ל
בּ גּ ריד  ּמ י חרׁש  לוֹ  יאמר לא אחד.
רבּ ן בּ רביה.  ּמ אחרׁש  ואני
ויׁש  מקדּ מת  רבּ ית  יׁש  אוֹ מר, גּ מליאל
ללווֹ ת  יניו נתן כּ יצד. מאחרת. רבּ ית
בּ ׁש ביל  ואוֹ מר לוֹ  מׁש לּ ח והיה הימנּ וּ ,
לוה  מקדּ מת . רבּ ית  היא זוֹ  ׁש ּת לוני,
והיה  מעוֹ תיו, את לוֹ  והחזיר הימנּ וּ 

מעוֹ תי  בּ ׁש ביל ואמר לוֹ  ׁש היוּ מׁש לּ ח  
מאחרת. רבּ ית  היא זוֹ  אצלי, בטלוֹ ת
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 נו     

    
      

    
     

            
             נז 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אחד. גריד  ימי  אם כּ ל  חי ׁש ינן ולא ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌
ימי כּ ל  וכן מחבר וֹ . גּ ד וֹ ל אחד ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶיוֹ ם
ּמ י דר  ל וֹ מר  וּ מּת ר  אחד. ◌ִ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְרביה
 ּמ אדר  ואני  גּ ריד, ׁש ל  זה ◌ְ◌ִֹ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶיוֹ ם

בּ רביה: וכן גּ ריד. ׁש ל אחר  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַיוֹ ם
הח ּמ ה:גּ ריד. ימ וֹ ת רבי עה.ימ וֹ ת ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌

בּ רבי עה.הגּ ׁש מים:  עּמ אחר ׁש  ואני  ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ׁש בּ ד וֹ ת: לּמ לאכה קׁש ים רבי ה ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש יּ מי 

לא נה . גוונא האי כי דרבנן ריבית  אלא  שאינו הוצרךנו..(מרדכי )גזור כיון לא שהתנא  נראה
מחמת שאסור פשיטא זה כי בגריד, עמך ואחרוש  ברביעה  עמי חרוש איפכא  להשמיענו
מחמת אסור זה שגם קמ "ל  קצר, ביום לו שמשלם שרי שאיפכא  שס"ד אלא  היום , אריכות

העבודה שלפעמיםקושי הוא הטעם לדידיה  אבל אסור, שאיפכא  כתב  המאירי גם הרע"ב . לפי נל"פ  (כן 

קשה ) יותר בקיץ ריביתנז..העבודה אינה הלוואה בשעת קוצץ שאינו שכל  הרמב"ם לדעת
הסוברים לאלו אבל דרבנן. אלא אינו ודאי הכסף החזיר  שכבר  אחר שמוסיף  כאן דאורייתא ,
אלא הכסף  החזיר  שכבר כאן אי להסתפק יש התורה, מן אסור הלואה  בשעת  שלא  בקוצץ שאף

התורה מן אסור  זה גם אם אצלי, בטלות שהיו מעותיך  בשביל  ואומר ס"ו )שמפרש  קס  סי' .(ב "י
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 נש מציעא איזהו בבא ה פה פרק

דּ ברים, רבּ ית  יׁש  אוֹ מר, ׁש מעוֹ ן רבּ י
ּפ לוֹ ני  איׁש  בא כּ י דּ ע לוֹ , יאמר לא

ּפ לוֹ ני: מּמ קוֹ ם

הּמ לוה, תשׂ ה. בּ לא עוֹ ברין ואלּ וּ 
וחכמים והדים. והרב, והוה,
עוֹ ברים הּס וֹ פר. אף אוֹ מרים,

תּת ן לא ,כה)(ויקראמוּ ם 

יא 

     
       

      
      נח

יא  משנה
למלוה  אזהרות

לו) כה  אחי(ויקרא וחי  מאלקי ויראת ותרית  נ  מא ח  אל 
:  (לז)ע:אכל  ת לא  במרית  נ  ל  ת לא  ס את 

כד ) כב  תהיה(שמות לא   ע העני  את  ע י את לוה ס א
: נ עליו ימת לא  נה   יד )ל יט לא(ויקרא ער ולפני  

ה ': אני  אלקי ויראת  מכל  ת

ללוה  אזהרות 
כ כא) כג ל (דברי נ אכל נ  ס   נ לאחי י ת לא 

גו ':  י ת לא  לאחי ית לכרי  :י אר  יד )בר יט  (ויקרא 
ה ': אני  אלקי ויראת  מכל  ת לא  ער  ולפני

    
   
    

        
      נט 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וכוּ '.יא תּת ן  לא  מּׁשוּ ם  מלוה עוֹ ברים  ַ◌ְ◌ֶ◌
בּ ל  מוּ ם ע וֹ בר  לוה בּ כ לּ ן. ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶֹ◌ָ◌◌ְ◌ֵע וֹ בר 
לאחרים, מפיל  ל ׁש וֹ ן ׁש הוּ א , ַּת ׁש י◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌
וע וֹ בר  , ֹוי ׁש אחי תגרם ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִֹלא

כג)ל  תׁש י ,(דּ ברים לא  וּ לאחי ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌
רב מכ ׁש וֹ ל . תּת ן לא וּ ר  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִֹ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְולפני 
ליו  תשׂ ימ וּ ן לא ל ע וֹ ברים ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְודים

בּ לבד : ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶנׁש ך 

להקדים נח. רגיל ואינו מנה  בחבירו לנושה  מנין  אומר  רשב "י  דתניא  גירסתנו , לפי  הפירוש כן
אסור  דיבור  אפילו ישך, אשר  דבר  כל  נשך ת"ל שלום, לו להקדים  שאסור  שלום עה:)לו  ,(דף 

להודיעו. לו  אסור  כאלה דברים  למלוה  להודיע דרכו  אין אם שהמלוהה "נ מפרש הטור  (אבל

פלוני איש  בא אם דע היתה  גירסתו  כי בא , פלוני איש אם הודיעני ללוה  יאמר רע"א.נט..)(תוי "ט)לא 
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 נש מציעא איזהו בבא ה פרק פו 

מאּת וֹ  ּת קּ ח בּ ל וּ מוּ ם (שם )וּ מוּ ם , 
כּ נׁש ה לוֹ  תהיה כב)לא וּ מוּ ם (שמות , 

 נׁש ליו ת שׂ ימוּ ן וּ מוּ ם (שם )לא , 
ויראת  מכׁש ל ת ּת ן לא וּ ר ולפני

ה'ּמ אלהי  אני ( יט :(ויקרא  

זה, את  זה והטעוּ  האּמ נין, את הוֹ כר א 
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 האומני את השוכר  ו  פרק
א  משנה

  א    
      

        ב

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אחד הּׂשוֹ כר.א זה. את זה והטע וּ  ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
לשׂ כּ ר  הבּ ית בּ ל  ׁש לח וֹ  האּמ נין ֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ִמן
ׁש אמר  כּ ג וֹ ן אוֹ תם, והט ה חבריו ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶאת
אחד  כּ ל  ל שׂ כּ ר  הבּ ית בּ ל ◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַל וֹ 
הוּ א  והל ליוֹ ם, דינרים ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ אר בּ ה
אלּ א  ליו להם אין בּ ׁש לׁש ה, ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוּ שׂ כרם
בּ ׁש לׁש ה, וקביל  סב וּ ר  דּ הא ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַּת רעמת,

אל  ל לית ל וֹ  ל וֹ מר  ׁש יּ כוֹ לים ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶאלּ א
הטע וּ  אחר , ּפ ר וּ ׁש  מבּ ליו. טוֹ ב  ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִּת מנע 
רצוּ  ולא בּ הם ׁש חזר וּ  זה, את ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶזה
הבּ ית  בּ ל  ׁש ל  מלאכּת וֹ  ל שׂ וֹ ת ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָללכת
חזר  הבּ ית בּ ל  אוֹ  ּמ וֹ , ׁש כר וּ  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 
בּ כם, אפׁש י אי להם ׁש אמר  כּ גוֹ ן ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְבּ וֹ 
הּמ לאכה: אצל ׁש יּ לכ וּ  קדם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ַבּ בּ קר 

כשתובעוס . בחזקה ונוגש  פירעון, בשעת ולוקח  הלואה , בשעת  בנשך נותן הוא (המלוהכי

פורע הלוה  אין אם  לדחוק  ריבית  מלוי דרך כן כי  כך, לידי בא  לא  אם אף זה לאו על עובר לעולם בריבית 

משנה)בזמנו , המגיד בשם הלוה)(תוי"ט לפני מכשול ונותן התנאי, פיסוק בשעת נשך עליו שם  והוא  ,
ללוה אזהרה  שהוא  לאחיך תשיך לא  על שיעבור גורם לאסא ..(רש"י )כי משום עובר  לוה

עליו  תשימון לא  משום  עוברים ועדים  וערב עור, לפני ומשום  תשיך, לא ולאחיך לאחיך , תשיך 
ובלי  ועדים ערב בלי  מלוה היה לא  ואם  זה . לאו על עובר  הוא גם עובר , הסופר ולמ "ד נשך .

עור לפני על  גם עוברים  הם אםא ..(תוי "ט)שטר, ובין יום שכירי הם  אם  בין משמע  אומנין
ופועלים בקבלנים, מיירי לא שם כי  הפועלים, את השוכר נקט  דלקמן בפרק בקבלנות. עובדים

יום שכירי דוקא בתוי "ט)משמע  הובא השוכר, תוד"ה עה: ברע"ב.ב ..(דף  שני ושני פירוש

 י י ח ר ו ק מ

האומני את מציעא השוכר בבא ו פז פרק 

תרעמת. אלּ א זה ל זה להם אין
הקּ דּ ר ואת החּמ ר את שׂ כר

לכּ  וחלילים פריפרין לּ הלהביא 
ּפ ׁש ּת נוֹ  להלוֹ ת וּ פוֹ לין לּמ ת , אוֹ 
ׁש אבד, דּ בר וכל הּמ ׁש רה, מן
אדם, ׁש ם ׁש אין מקוֹ ם בהן, וחזרוּ 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הּק רר. כּ ל וֹ מר ואת גּ רסינן, בּ רי "ׁש  ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌
הּק ר וֹ ן: מ ׁש ּפ ין ּפ ריפרין .בּ ל  צים ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌◌ִ◌

אּפ רי וֹ ן: לחתן:חלילים.ל שׂ וֹ ת אוֹ  למת ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ּפ ׁש ּת ן:הּמ ׁש רה. בּ הן ׁש וֹ רין מים ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
אדם. ׁש ם ׁש אין  אינוֹ מקוֹ ם ׁש הוּ א ֶ◌ֵ◌

אבד : והּפ ׁש ּת ן ל שׂ כּ ר , ּפ וֹ לים ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵמוֹ צא

בסוגיין הם עו .)הפירושים  לשכור (דף  האומנין מן אחד ששלח הראשון בפירוש הרע "ב (מש"כ 

אחר אדם  בשלח וה"ה  נקט , דמילתא אורחא  אלא דוקא, לאו  חביריו , שאין ג ..)(תוי "ט)את  במקום 
ואם  תרעומת, אלא  להם  אין  העבודה , למקום הלכו לא  ועדיין  להשתכר  מוצאים פועלים
שילכו  קודם הרע"ב כתב  ולכן בטל. כפועל להם לשלם  חייב  עבודה , למקום הלכו  כבר 
לאחרים  נשכרים היו  השכירם שהוא  ולולא להשתכר  מוצאים שפועלים ובמקום למלאכה.
עדיין  אם אף להם  לשלם חייב שישכירם , מי מוצאים  אינם כבר  בהם חוזר  וכשהוא 

דגרמי דינא דדאין  מאיר  כרבי  קי "ל כי  למלאכה, הלכו שישד..(רע "א)לא  כתב  הרע "ב
תוספות אבל הקרון . בעל  ור "ל רישין , בשני קרר  קרר )לגרוס  ד"ה עה : שניתן (דף  כתבו

להיות רגילין  שלקדרים  לפי  קדר  נקט דלהכי שי "ל  קדר  דגרסי הספרים גירסת לקיים 
הכלותה.קרנות. בה  שנושאין  המטה ט )הוא  פ"ג שה "ש ציון כתבו ..(מצודת  חלילים בד"ה 

במשנה. למת  או לכלה  גרס  דלא  שנראה  תוי "ט  וכתב לחתן , או למת אבלז.הרע "ב 
מאומה הפסידוהו  לא  הם  שאל"כ  זה, בשכר  נשכרים  שהיו אנשים עוד היו  אלו  כששכר 

בתוי"ט ) הובא  הרשב"א , בשם  משנה  .(מגיד
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כד



 נש מציעא איזהו בבא ה פרק פו 

מאּת וֹ  ּת קּ ח בּ ל וּ מוּ ם (שם )וּ מוּ ם , 
כּ נׁש ה לוֹ  תהיה כב)לא וּ מוּ ם (שמות , 

 נׁש ליו ת שׂ ימוּ ן וּ מוּ ם (שם )לא , 
ויראת  מכׁש ל ת ּת ן לא וּ ר ולפני

ה'ּמ אלהי  אני ( יט :(ויקרא  

זה, את  זה והטעוּ  האּמ נין, את הוֹ כר א 
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 האומני את השוכר  ו  פרק
א  משנה
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אחד הּׂשוֹ כר.א זה. את זה והטע וּ  ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
לשׂ כּ ר  הבּ ית בּ ל  ׁש לח וֹ  האּמ נין ֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ִמן
ׁש אמר  כּ ג וֹ ן אוֹ תם, והט ה חבריו ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶאת
אחד  כּ ל  ל שׂ כּ ר  הבּ ית בּ ל ◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַל וֹ 
הוּ א  והל ליוֹ ם, דינרים ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ אר בּ ה
אלּ א  ליו להם אין בּ ׁש לׁש ה, ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוּ שׂ כרם
בּ ׁש לׁש ה, וקביל  סב וּ ר  דּ הא ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַּת רעמת,

אל  ל לית ל וֹ  ל וֹ מר  ׁש יּ כוֹ לים ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶאלּ א
הטע וּ  אחר , ּפ ר וּ ׁש  מבּ ליו. טוֹ ב  ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִּת מנע 
רצוּ  ולא בּ הם ׁש חזר וּ  זה, את ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶזה
הבּ ית  בּ ל  ׁש ל  מלאכּת וֹ  ל שׂ וֹ ת ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָללכת
חזר  הבּ ית בּ ל  אוֹ  ּמ וֹ , ׁש כר וּ  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 
בּ כם, אפׁש י אי להם ׁש אמר  כּ גוֹ ן ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְבּ וֹ 
הּמ לאכה: אצל ׁש יּ לכ וּ  קדם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ַבּ בּ קר 

כשתובעוס . בחזקה ונוגש  פירעון, בשעת ולוקח  הלואה , בשעת  בנשך נותן הוא (המלוהכי

פורע הלוה  אין אם  לדחוק  ריבית  מלוי דרך כן כי  כך, לידי בא  לא  אם אף זה לאו על עובר לעולם בריבית 

משנה)בזמנו , המגיד בשם הלוה)(תוי"ט לפני מכשול ונותן התנאי, פיסוק בשעת נשך עליו שם  והוא  ,
ללוה אזהרה  שהוא  לאחיך תשיך לא  על שיעבור גורם לאסא ..(רש"י )כי משום עובר  לוה

עליו  תשימון לא  משום  עוברים ועדים  וערב עור, לפני ומשום  תשיך, לא ולאחיך לאחיך , תשיך 
ובלי  ועדים ערב בלי  מלוה היה לא  ואם  זה . לאו על עובר  הוא גם עובר , הסופר ולמ "ד נשך .

עור לפני על  גם עוברים  הם אםא ..(תוי "ט)שטר, ובין יום שכירי הם  אם  בין משמע  אומנין
ופועלים בקבלנים, מיירי לא שם כי  הפועלים, את השוכר נקט  דלקמן בפרק בקבלנות. עובדים

יום שכירי דוקא בתוי "ט)משמע  הובא השוכר, תוד"ה עה: ברע"ב.ב ..(דף  שני ושני פירוש

 י י ח ר ו ק מ

האומני את מציעא השוכר בבא ו פז פרק 

תרעמת. אלּ א זה ל זה להם אין
הקּ דּ ר ואת החּמ ר את שׂ כר

לכּ  וחלילים פריפרין לּ הלהביא 
ּפ ׁש ּת נוֹ  להלוֹ ת וּ פוֹ לין לּמ ת , אוֹ 
ׁש אבד, דּ בר וכל הּמ ׁש רה, מן
אדם, ׁש ם ׁש אין מקוֹ ם בהן, וחזרוּ 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הּק רר. כּ ל וֹ מר ואת גּ רסינן, בּ רי "ׁש  ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌
הּק ר וֹ ן: מ ׁש ּפ ין ּפ ריפרין .בּ ל  צים ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌◌ִ◌

אּפ רי וֹ ן: לחתן:חלילים.ל שׂ וֹ ת אוֹ  למת ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ּפ ׁש ּת ן:הּמ ׁש רה. בּ הן ׁש וֹ רין מים ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
אדם. ׁש ם ׁש אין  אינוֹ מקוֹ ם ׁש הוּ א ֶ◌ֵ◌

אבד : והּפ ׁש ּת ן ל שׂ כּ ר , ּפ וֹ לים ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵמוֹ צא

בסוגיין הם עו .)הפירושים  לשכור (דף  האומנין מן אחד ששלח הראשון בפירוש הרע "ב (מש"כ 

אחר אדם  בשלח וה"ה  נקט , דמילתא אורחא  אלא דוקא, לאו  חביריו , שאין ג ..)(תוי "ט)את  במקום 
ואם  תרעומת, אלא  להם  אין  העבודה , למקום הלכו לא  ועדיין  להשתכר  מוצאים פועלים
שילכו  קודם הרע"ב כתב  ולכן בטל. כפועל להם לשלם  חייב  עבודה , למקום הלכו  כבר 
לאחרים  נשכרים היו  השכירם שהוא  ולולא להשתכר  מוצאים שפועלים ובמקום למלאכה.
עדיין  אם אף להם  לשלם חייב שישכירם , מי מוצאים  אינם כבר  בהם חוזר  וכשהוא 

דגרמי דינא דדאין  מאיר  כרבי  קי "ל כי  למלאכה, הלכו שישד..(רע "א)לא  כתב  הרע "ב
תוספות אבל הקרון . בעל  ור "ל רישין , בשני קרר  קרר )לגרוס  ד"ה עה : שניתן (דף  כתבו

להיות רגילין  שלקדרים  לפי  קדר  נקט דלהכי שי "ל  קדר  דגרסי הספרים גירסת לקיים 
הכלותה.קרנות. בה  שנושאין  המטה ט )הוא  פ"ג שה "ש ציון כתבו ..(מצודת  חלילים בד"ה 

במשנה. למת  או לכלה  גרס  דלא  שנראה  תוי "ט  וכתב לחתן , או למת אבלז.הרע "ב 
מאומה הפסידוהו  לא  הם  שאל"כ  זה, בשכר  נשכרים  שהיו אנשים עוד היו  אלו  כששכר 

בתוי"ט ) הובא  הרשב"א , בשם  משנה  .(מגיד
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האומני את מציעא השוכר בבא ו פרק  פח

מטן: אוֹ  ליהן שׂ וֹ כר

ל  ידן בהן, וחזרוּ  האּמ נין את הוֹ כר
בּ וֹ , חוֹ זר הבּ ית  בּ ל אם הּת חּת וֹ נה.
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

עליהם. שׂ כרן.שׂ וֹ כר כּ ׁש ע וּ ר  אדם בּ ני  ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
שׂ כרן: מע וּ ר  בּ יוֹ תר  לא מט ען .אבל  א וֹ  ֲ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

נוֹ תן  ואינוֹ  יתר , זוּ ז להם ׁש יּ ּת ן ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵאוֹ מר 
מ ּת חלּ ה: התנה מה הּׂשוֹ כר באלּ א ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

הא ּמ נין . בּ כ את מלאכה  ּכ בּ קבּ לנוּ ת, ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
מע וֹ ת: בהם.וכ ׁש שׂ וּ וחזרוּ  לאחר  ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

הּת חּת וֹ נה.מקצתּה : על  הוּ קר וּ ידן  אם ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌
בּ שׂ כר  ׁש יּ גמר נּ ה מי  מ וֹ צא ואינוֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲּפ וֹ לים
לשׂ וֹ ת, התיד  ל  לאלּ וּ  מגּ י ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה

מה  כּ ל  שׂ וּ , מּמ ה מ כרם ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְמכּ ב 
מלאכּת וֹ  ׁש ּת גּ מר  ד להוֹ ציא  יּ צטרֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌
הוּ זלוּ  ואם אלּ וּ . ם ׁש ּפ סק ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ שׂ כר 
בּ פחוֹ ת, ׁש יּ גמר נּ ה מי  וימצא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲּפ וֹ לים
מה  להם ויּת ן שׂ וּ  מה להם ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָיׁש וּ מוּ 
שׂ כרן, חצי  להם יּת ן חציּה  שׂ וּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶּפ סק,
ּפ וֹ לים  הרי ל וֹ  לוֹ מר  יכוֹ לים ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְואין

לגמר  ּת חּת נוּ  לנוּ אחרים ותן  מלאכּת ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
אלּ וּ : יּ ּט ל וּ  מ ּמ ה חוּ ץ שׂ כרנוּ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָכּ ל

שכרןח. כדי עד נחמן  רב אמר עליהן שוכר  עח .)כמה  הדברים,(דף  בביאור  הראשונים ונחלקו .
מקצת עשו שכבר כאן איירי לרש "י אבל  הראשונים . משכר כפל  כדי עד  פירשו והטור הרא "ש 
בד "ה הרע"ב  מלשון  שיגמרוה . לאחרים  יוסיף  זו מלאכה  על  להם  שמגיע  והשכר מלאכה ,
שלא שממה  מדייק  התוי"ט  אבל  כרא "ש . או כרש "י מפרש  אם הכרח  אין  לכאורה  עליהן שוכר 
כן, פירש  ב ' במשנה  ובסמוך  המלאכה מקצת שעשו לאחר  בהם שחזרו  איירי שכאן פירש 

כרש "י מפרש ואינו התחילו בלא  זו משנה שמוקים אומרט..(רע "א )משמע הרע "ב  מש "כ
שייך אין ובזה  קאמר , יתירות  מעות  אלא  אחד, זוז לומר  רצונו אין לכאורה יתר , זוז להם שיתן 
שירצו כמו בשכירותם  להוסיף  ומגזם  המאירי כתב  וכן להטעותן, מותר  כמה  גבול  לומר 

מתחלה. שהתנו מה  אלא נותן  אינו בקבלנים י.ולבסוף  בהם ,רק  חזרו אם  התחתונה  על  ידם 
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ידוֹ  המׁש נּ ה, כּ ל הּת חּת וֹ נה. ל ידוֹ 
ידוֹ  בּ וֹ , החוֹ זר וכל הּת חּת וֹ נה. ל

הּת חּת וֹ נה: ל
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הּת חּת וֹ נה. על  יד וֹ  בּ וֹ  חוֹ זר  הבּ ית בּ על  ואם
הוּ זלה  ואם שׂ וּ , מה לפי  להם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִיּת ן
כּ מ וֹ  להם יּת ן כּ רחוֹ  ל  הּפ וֹ לים ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְמלאכת
להוֹ ציא   צּ רי מּמ ה ח וּ ץ ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶׁש ּפ סק,

על בּ הׁש למתּה : ידוֹ  המ ׁש נּ ה כּ ל  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
לצבע וֹ הּת חּת וֹ נה. ל צּ בּ ע  צמר  נתן כּ גוֹ ן ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌

ל  י וֹ תר  הבח  אם ׁש חוֹ ר , וּ צבע וֹ  ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ָאדם
אלּ א  ׁש לם שׂ כר וֹ  לוֹ  נוֹ תן אין ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהיציאה
היּ ציאה  ואם וסממנים, צים יציאת ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְדּ מי

הבח: את ל וֹ  נוֹ תן הבח  ל  וכל יתרה ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌
הּת חּת וֹ נה. על יד וֹ  בּ וֹ  לאתוֹ ייהחוֹ זר ַ◌ֲ◌ֵ◌

לוֹ  ונתן זוּ ז בּ אלף לחבר וֹ  שׂ דה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַהּמ וֹ כר 
יד  הּמ וֹ כר , בּ וֹ  וחזר  זוּ ז מאתים ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵמהם
לי ּת ן ל וֹ  אוֹ מר  רצה הלי וֹ נה, ל ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵל וֹ קח 
כּ נגד  קרקע  לי  ּת ן ל וֹ  אוֹ מר  רצה ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְמע וֹ תי ,
ל  מ וֹ כר  יד בּ וֹ , חוֹ זר  לוֹ קח ואם ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמע וֹ תי .
, מע וֹ תי  היל לוֹ  אוֹ מר  רצה ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָהלי וֹ נה,
: מע וֹ תי כּ נגד קרקע   היל ל וֹ  אוֹ מר  ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָרצה

רחמנא  דאמר  היום בחצי  אף בו לחזור  מותר  יום  שכיר  דהיינו פועל כה)אבל  (ויקרא 

מחמת לחזור  לו אין פועל אפילו  האבוד בדבר  ורק  לעבדים . עבדים ולא הם , עבדי 
א ' משנה  סוף לעיל מבואר  ודינו הבית, לבעל שגורם הוקרו יא..(תוי"ט )ההפסד  אם אבל

ממה יותר  שיקחו  סברא שאין הגבוה, שער  לפי  שעשו מה  על  להם  נותן אינו פועלים
מי  ימצאו  שעתה  מכך, מרויחים ואדרבה הבית בעל בחזרת מפסידים שאין  כיון שפסק

נותן  היה שהוא  ממה יותר  להם ב "ק יב..(תוי"ט )שיתנו מ"ד )במסכת בזה(פ "ט  נחלקו
וכל צמרו  דמי  אלא  לשלם צריך  ואין  בשינוי קנאו האומן לר "מ  יהודה, ורבי מאיר  רבי
כרבי  משנתנו התחתונה . על שידו ואמרינן ליה שקנסינן  סובר  יהודה  ורבי  שלו, השבח 

איירי יג .יהודה. כאן בכסף , נקנה  שקרקע ואע "ג בזה. לרבות  התנא בא  מה  רע "ב עיין 
וכיון  למכור  אנסוהו דזוזי  דעתיה  דגלי  מעותיו לו ליתן הלוקח  אחר  מחזר  שהמוכר 

ליה  זבין  לא דהכי אדעתא  דחקו בעת  המעות  לו  נתן  עז:)שלא  דף הגמרא  ע"פ .(רע"א 
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מטן: אוֹ  ליהן שׂ וֹ כר

ל  ידן בהן, וחזרוּ  האּמ נין את הוֹ כר
בּ וֹ , חוֹ זר הבּ ית  בּ ל אם הּת חּת וֹ נה.

ב
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עליהם. שׂ כרן.שׂ וֹ כר כּ ׁש ע וּ ר  אדם בּ ני  ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
שׂ כרן: מע וּ ר  בּ יוֹ תר  לא מט ען .אבל  א וֹ  ֲ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

נוֹ תן  ואינוֹ  יתר , זוּ ז להם ׁש יּ ּת ן ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵאוֹ מר 
מ ּת חלּ ה: התנה מה הּׂשוֹ כר באלּ א ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

הא ּמ נין . בּ כ את מלאכה  ּכ בּ קבּ לנוּ ת, ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
מע וֹ ת: בהם.וכ ׁש שׂ וּ וחזרוּ  לאחר  ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

הּת חּת וֹ נה.מקצתּה : על  הוּ קר וּ ידן  אם ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌
בּ שׂ כר  ׁש יּ גמר נּ ה מי  מ וֹ צא ואינוֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲּפ וֹ לים
לשׂ וֹ ת, התיד  ל  לאלּ וּ  מגּ י ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה

מה  כּ ל  שׂ וּ , מּמ ה מ כרם ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְמכּ ב 
מלאכּת וֹ  ׁש ּת גּ מר  ד להוֹ ציא  יּ צטרֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌
הוּ זלוּ  ואם אלּ וּ . ם ׁש ּפ סק ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ שׂ כר 
בּ פחוֹ ת, ׁש יּ גמר נּ ה מי  וימצא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲּפ וֹ לים
מה  להם ויּת ן שׂ וּ  מה להם ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָיׁש וּ מוּ 
שׂ כרן, חצי  להם יּת ן חציּה  שׂ וּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶּפ סק,
ּפ וֹ לים  הרי ל וֹ  לוֹ מר  יכוֹ לים ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְואין

לגמר  ּת חּת נוּ  לנוּ אחרים ותן  מלאכּת ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
אלּ וּ : יּ ּט ל וּ  מ ּמ ה חוּ ץ שׂ כרנוּ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָכּ ל

שכרןח. כדי עד נחמן  רב אמר עליהן שוכר  עח .)כמה  הדברים,(דף  בביאור  הראשונים ונחלקו .
מקצת עשו שכבר כאן איירי לרש "י אבל  הראשונים . משכר כפל  כדי עד  פירשו והטור הרא "ש 
בד "ה הרע"ב  מלשון  שיגמרוה . לאחרים  יוסיף  זו מלאכה  על  להם  שמגיע  והשכר מלאכה ,
שלא שממה  מדייק  התוי"ט  אבל  כרא "ש . או כרש "י מפרש  אם הכרח  אין  לכאורה  עליהן שוכר 
כן, פירש  ב ' במשנה  ובסמוך  המלאכה מקצת שעשו לאחר  בהם שחזרו  איירי שכאן פירש 

כרש "י מפרש ואינו התחילו בלא  זו משנה שמוקים אומרט..(רע "א )משמע הרע "ב  מש "כ
שייך אין ובזה  קאמר , יתירות  מעות  אלא  אחד, זוז לומר  רצונו אין לכאורה יתר , זוז להם שיתן 
שירצו כמו בשכירותם  להוסיף  ומגזם  המאירי כתב  וכן להטעותן, מותר  כמה  גבול  לומר 

מתחלה. שהתנו מה  אלא נותן  אינו בקבלנים י.ולבסוף  בהם ,רק  חזרו אם  התחתונה  על  ידם 
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ידוֹ  המׁש נּ ה, כּ ל הּת חּת וֹ נה. ל ידוֹ 
ידוֹ  בּ וֹ , החוֹ זר וכל הּת חּת וֹ נה. ל

הּת חּת וֹ נה: ל
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הּת חּת וֹ נה. על  יד וֹ  בּ וֹ  חוֹ זר  הבּ ית בּ על  ואם
הוּ זלה  ואם שׂ וּ , מה לפי  להם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִיּת ן
כּ מ וֹ  להם יּת ן כּ רחוֹ  ל  הּפ וֹ לים ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְמלאכת
להוֹ ציא   צּ רי מּמ ה ח וּ ץ ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶׁש ּפ סק,

על בּ הׁש למתּה : ידוֹ  המ ׁש נּ ה כּ ל  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
לצבע וֹ הּת חּת וֹ נה. ל צּ בּ ע  צמר  נתן כּ גוֹ ן ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌

ל  י וֹ תר  הבח  אם ׁש חוֹ ר , וּ צבע וֹ  ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ָאדם
אלּ א  ׁש לם שׂ כר וֹ  לוֹ  נוֹ תן אין ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהיציאה
היּ ציאה  ואם וסממנים, צים יציאת ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְדּ מי

הבח: את ל וֹ  נוֹ תן הבח  ל  וכל יתרה ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌
הּת חּת וֹ נה. על יד וֹ  בּ וֹ  לאתוֹ ייהחוֹ זר ַ◌ֲ◌ֵ◌

לוֹ  ונתן זוּ ז בּ אלף לחבר וֹ  שׂ דה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַהּמ וֹ כר 
יד  הּמ וֹ כר , בּ וֹ  וחזר  זוּ ז מאתים ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵמהם
לי ּת ן ל וֹ  אוֹ מר  רצה הלי וֹ נה, ל ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵל וֹ קח 
כּ נגד  קרקע  לי  ּת ן ל וֹ  אוֹ מר  רצה ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְמע וֹ תי ,
ל  מ וֹ כר  יד בּ וֹ , חוֹ זר  לוֹ קח ואם ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמע וֹ תי .
, מע וֹ תי  היל לוֹ  אוֹ מר  רצה ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָהלי וֹ נה,
: מע וֹ תי כּ נגד קרקע   היל ל וֹ  אוֹ מר  ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָרצה

רחמנא  דאמר  היום בחצי  אף בו לחזור  מותר  יום  שכיר  דהיינו פועל כה)אבל  (ויקרא 

מחמת לחזור  לו אין פועל אפילו  האבוד בדבר  ורק  לעבדים . עבדים ולא הם , עבדי 
א ' משנה  סוף לעיל מבואר  ודינו הבית, לבעל שגורם הוקרו יא..(תוי"ט )ההפסד  אם אבל

ממה יותר  שיקחו  סברא שאין הגבוה, שער  לפי  שעשו מה  על  להם  נותן אינו פועלים
מי  ימצאו  שעתה  מכך, מרויחים ואדרבה הבית בעל בחזרת מפסידים שאין  כיון שפסק

נותן  היה שהוא  ממה יותר  להם ב "ק יב..(תוי"ט )שיתנו מ"ד )במסכת בזה(פ "ט  נחלקו
וכל צמרו  דמי  אלא  לשלם צריך  ואין  בשינוי קנאו האומן לר "מ  יהודה, ורבי מאיר  רבי
כרבי  משנתנו התחתונה . על שידו ואמרינן ליה שקנסינן  סובר  יהודה  ורבי  שלו, השבח 

איירי יג .יהודה. כאן בכסף , נקנה  שקרקע ואע "ג בזה. לרבות  התנא בא  מה  רע "ב עיין 
וכיון  למכור  אנסוהו דזוזי  דעתיה  דגלי  מעותיו לו ליתן הלוקח  אחר  מחזר  שהמוכר 

ליה  זבין  לא דהכי אדעתא  דחקו בעת  המעות  לו  נתן  עז:)שלא  דף הגמרא  ע"פ .(רע"א 
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האומני את מציעא השוכר בבא ו פרק  צ 

בּ הר  להוֹ ליכּה  החמוֹ ר את הוֹ כר
בּ הר, והוֹ ליכּה  בּ בּ ק ה בּ בּ קה, והוֹ ליכ ּה 
ומתה, מילין , שׂ ר וז וֹ  מילין שׂ ר  זוֹ  אפלּ וּ 
והבריקה, החמוֹ ר את הוֹ כר חיּ ב.

ג     
   
     

    
    
    

   יד       טו 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

והוֹ ליכּה ג  בּ בּ קעה בּ בּ קעה והוֹ ליכּה  בּ הר
ּפ יבּ הר. ל ואף ההר . בּ ראׁש  ְ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌

כּ ׁש ּמ תה  ח יּ ב  וי ׁש ר , חלק  ֶׁש הדּ ר◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌
ולא  החלקה ׁש א אוירא ֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֵמחמת
יכ וֹ ל  בּ ּה  וׁש נּ ה דּ הוֹ איל  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַהוּ חּמ ה,
מחמת  אלּ א זוֹ  מתה לא ל וֹ  ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ַל וֹ מר 

וקׁש ה  הר  בּ אויר  למ וּ דה היתה ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש א
בּ אויר  למוּ דה היתה לא אוֹ  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ָל ּה ,
לא  הכי וּ מוּ ם ל ּה . וקׁש ה ֹ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ קה
כּ מ וֹ  להוּ חּמ ה החלקה בּ ין הכא ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְמפלּ יג

בּ ּס יפא: בּ דּ ק והבדּ יקה.דמפלּ יג  נסמית ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֹ
רגליה: התליע וּ  אחר , ּפ ר וּ ׁש  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶׁש בּ ין.

איירי יד . ובסיפא חייב. אופן בכל ולכן הוחמה, או שהוחלקה  לא  מעצמה, שמתה  איירי כאן
עיי"ש . שפטור , אופנים  יש ולכן שהוחמה, או שהוחלקה מחמת  התליעו טו.שמתה א"נ רע"ב.

בגמרא הם  הפירושים  ושני שם )רגליה. וברש"י  עח: הבאה.(דף הבבא  אחר זו בבא  ביאר (הרע"ב 

שייכת הבאה  בבא כי מסתברא והכי  שבגמרא , במשנה  הנוסח הוא וכן  במשנה גירסתו היתה כן  וכנראה 

המשנה ) של הרע "בלרישא  דעת  והלכותיה. זו משנה בביאור והפוסקים הראשונים  פלפלו הרבה .
אופן  בכל  סתם  חמור  אמר אבל זו, חמור שאמר מסוימת  חמור לו בהשכיר  איירי שמשנתנו

לפניך. שלך  הרי לומר  יכול ואינו החמורים כרוב  בריאה חמור לו להעמיד  כתבחייב (תוי"ט

למלאכה, הראויה  חמור לו  להעמיד המשכיר נכסי משתעבדין החמור שבשמשיכת הוא הטעם מוכח שברא "ש

אחרת ) חמור לו  להעמיד החיוב  עליו  חל הבריקה זו לו ואם נשתעבד  לא  זו, חמור  באמר אבל .
אע "פ שהיא  כמו בה להשתמש השוכר  חייב למלאכה ראויה  שהיא  כל  ולכן זו, חמור אלא
השתעבדה היא והרי שמתה  כגון למלאכה ראויה  כשאינה אבל  יתירה, בטירחא לו שעולה
יכול רוצה  אם או הראויה , בהמה  לו להשכיר ובדמיה למוכרה המשכיר חייב  למלאכתו, לו
ואם במקומה. השכירות ימי לכל  להשוכר  אותה  ולתת  חדשה ולקנות  הנבילה  דמי על  להוסיף
לו  להחזיר  חייב  אחרת  ולקנות  דמיה על להוסיף רוצה אינו וגם הנבילה בדמי לשכור  רוצה  אינו

השכירות. לודמי נשתעבד לא  כי דמיה , על להוסיף  חייב  אין חדשה , לשכור מספיקין הנבילה  דמי אין  (ואם

מה קשה  ולא  נכון על הרע "ב דברי גם  עולים זה  ובביאור הנמוק "י דעת פסים  הכתנת ביאר כן זו. חמור אלא 

רש"י על הרא "ש בתוי"ט)שהקשה אחרת )(הובאה  ויקנה הנבילה דמי  על שיוסיף  כתב  איך זה חמור .שמדקאמר

 י י ח ר ו ק מ

האומני את מציעא השוכר בבא ו צאפרק 

הרי  לוֹ  אוֹ מר אנגּ ריא, ׁש נּ שׂ ית  אוֹ 
לפני   ּחיּ ב ׁש ל נׁש בּ רה, אוֹ  מתה . 

החמוֹ ר  את  הוֹ כר חמוֹ ר. לוֹ  להמיד
אם  בּ בּ קה, והוֹ ליכּה  בּ הר להוֹ ליכּה 
חיּ ב. הוּ חּמ ה, ואם ּפ טוּ ר, החליקה,
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אנגּ ריא .א וֹ  ל ב וֹ דת ׁש נּ עשׂ ית ׁש נּ לקחה ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌
:לפני הּמ ל  ּׁש ל הרי  ל וֹ  ודוקא .א וֹ מר ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

למ אוֹ י וּ שׂ כר וֹ  זה, חמוֹ ר  לוֹ  .כּ ׁש אמר  ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌
אמר  אפלּ וּ  ליו, לר כּ ב  שׂ כר וֹ  אם ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲאבל 
הרי ל וֹ  לוֹ מר  יכ וֹ ל אינוֹ  זה, חמ וֹ ר  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲל וֹ 
בּ גּ ׁש ר  ּת חּת יו ּת ּפ ל  ׁש ּמ א , לפני  ֶּׁש ל◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
אם  וכן הּפ חתים. בּ אחת ּת ׁש ליכ נּ וּ  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַאוֹ 
למאוֹ י, אפלּ וּ  סתם חמ וֹ ר  ל וֹ  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִהשׂ כּ יר 
, לפני  ּׁש ל הרי  ל וֹ  לוֹ מר  יכ וֹ ל ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵאינוֹ 
ואם  אחרת. בּ המה לוֹ  להמיד ח יּ ב  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶאלּ א
חיּ ב אינוֹ  אחרת, בּ המה לוֹ  ממיד ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵאינוֹ 
 ׁש הל  הדּ ר שׂ כר  מ כּ ל כּ ל וּ ם לוֹ  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִל ּת ן

חיּ ב.ּמ וֹ : נ ׁש בּ רה א וֹ  הּמ שׂ כּ יר מתה ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌
וּ להוֹ סיף  לכּ לבים והנּ בלה הע וֹ ר  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִלמ כּ ר 
י שׂ כּ ר  אוֹ  חמוֹ ר . ל וֹ  וּ להמיד  ֹ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָמע וֹ ת
חמ וֹ ר  ׁש הרי  הנּ בלה, בּ דמי  אחר  ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַל וֹ 
שׂ כר וֹ : ל וֹ  יחזיר  אוֹ  לוֹ . ׁש בּ ד ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶזה

ּפ ט וּ ר. החליקה ראוּ יה אם היא ׁש בּ הר  ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
וּ מׁש ּפ ע  חד ההר  ׁש ראׁש  יוֹ תר , ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהחליק

חיּ ב.לצדדין: הוּ חּמ ה ׁש הבּ קה ואם  ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
סביב ּה  ׁש ההרים לפי  הבל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַמלה
הוּ חּמ ה  ואם בּ ּה , ׁש וֹ לט אויר  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְואין
ׁש הּמ לה  ח יּ ב , בּ הר , הל וֹ תּה  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵמחמת
בּ הר : להוֹ ליכ ּה  ׁש נּ ה והוּ א ל ּה , ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָגּ רמה

שצריךטז. אלא  למלאכה  ראויה  עדיין והיא  זו  חמור  שאמר  משום  הוא  הטעם בהבריקה
אלא לוקחים ואינם בבתים מחפשים אינם  שהם איירי אנגריא , ובעשתה יותר . בה לטרוח
ניטלת היתה  לא  בבית היתה שאילו גרם, מזלך משכיר  לו  אומר  ולכן בדרך, שפוגעים  ממי 

אחר ) באופן מפרש שם רש"י בדרך . אם  תוד"ה  עח: דף הר"ח בפשיעהיז..(דעת תחלתו  למ "ד ואף
הפשיעה מחמת  האונס  בא שלא משום  פטור  הכא חייב, באונס  תוספות)וסופו  בשם .(תוי"ט 
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האומני את מציעא השוכר בבא ו פרק  צ 

בּ הר  להוֹ ליכּה  החמוֹ ר את הוֹ כר
בּ הר, והוֹ ליכּה  בּ בּ ק ה בּ בּ קה, והוֹ ליכ ּה 
ומתה, מילין , שׂ ר וז וֹ  מילין שׂ ר  זוֹ  אפלּ וּ 
והבריקה, החמוֹ ר את הוֹ כר חיּ ב.

ג     
   
     

    
    
    

   יד       טו 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

והוֹ ליכּה ג  בּ בּ קעה בּ בּ קעה והוֹ ליכּה  בּ הר
ּפ יבּ הר. ל ואף ההר . בּ ראׁש  ְ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌

כּ ׁש ּמ תה  ח יּ ב  וי ׁש ר , חלק  ֶׁש הדּ ר◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌
ולא  החלקה ׁש א אוירא ֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֵמחמת
יכ וֹ ל  בּ ּה  וׁש נּ ה דּ הוֹ איל  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַהוּ חּמ ה,
מחמת  אלּ א זוֹ  מתה לא ל וֹ  ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ַל וֹ מר 

וקׁש ה  הר  בּ אויר  למ וּ דה היתה ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש א
בּ אויר  למוּ דה היתה לא אוֹ  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ָל ּה ,
לא  הכי וּ מוּ ם ל ּה . וקׁש ה ֹ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ קה
כּ מ וֹ  להוּ חּמ ה החלקה בּ ין הכא ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְמפלּ יג

בּ ּס יפא: בּ דּ ק והבדּ יקה.דמפלּ יג  נסמית ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֹ
רגליה: התליע וּ  אחר , ּפ ר וּ ׁש  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶׁש בּ ין.

איירי יד . ובסיפא חייב. אופן בכל ולכן הוחמה, או שהוחלקה  לא  מעצמה, שמתה  איירי כאן
עיי"ש . שפטור , אופנים  יש ולכן שהוחמה, או שהוחלקה מחמת  התליעו טו.שמתה א"נ רע"ב.

בגמרא הם  הפירושים  ושני שם )רגליה. וברש"י  עח: הבאה.(דף הבבא  אחר זו בבא  ביאר (הרע"ב 

שייכת הבאה  בבא כי מסתברא והכי  שבגמרא , במשנה  הנוסח הוא וכן  במשנה גירסתו היתה כן  וכנראה 

המשנה ) של הרע "בלרישא  דעת  והלכותיה. זו משנה בביאור והפוסקים הראשונים  פלפלו הרבה .
אופן  בכל  סתם  חמור  אמר אבל זו, חמור שאמר מסוימת  חמור לו בהשכיר  איירי שמשנתנו

לפניך. שלך  הרי לומר  יכול ואינו החמורים כרוב  בריאה חמור לו להעמיד  כתבחייב (תוי"ט

למלאכה, הראויה  חמור לו  להעמיד המשכיר נכסי משתעבדין החמור שבשמשיכת הוא הטעם מוכח שברא "ש

אחרת ) חמור לו  להעמיד החיוב  עליו  חל הבריקה זו לו ואם נשתעבד  לא  זו, חמור  באמר אבל .
אע "פ שהיא  כמו בה להשתמש השוכר  חייב למלאכה ראויה  שהיא  כל  ולכן זו, חמור אלא
השתעבדה היא והרי שמתה  כגון למלאכה ראויה  כשאינה אבל  יתירה, בטירחא לו שעולה
יכול רוצה  אם או הראויה , בהמה  לו להשכיר ובדמיה למוכרה המשכיר חייב  למלאכתו, לו
ואם במקומה. השכירות ימי לכל  להשוכר  אותה  ולתת  חדשה ולקנות  הנבילה  דמי על  להוסיף
לו  להחזיר  חייב  אחרת  ולקנות  דמיה על להוסיף רוצה אינו וגם הנבילה בדמי לשכור  רוצה  אינו

השכירות. לודמי נשתעבד לא  כי דמיה , על להוסיף  חייב  אין חדשה , לשכור מספיקין הנבילה  דמי אין  (ואם

מה קשה  ולא  נכון על הרע "ב דברי גם  עולים זה  ובביאור הנמוק "י דעת פסים  הכתנת ביאר כן זו. חמור אלא 

רש"י על הרא "ש בתוי"ט)שהקשה אחרת )(הובאה  ויקנה הנבילה דמי  על שיוסיף  כתב  איך זה חמור .שמדקאמר

 י י ח ר ו ק מ

האומני את מציעא השוכר בבא ו צאפרק 

הרי  לוֹ  אוֹ מר אנגּ ריא, ׁש נּ שׂ ית  אוֹ 
לפני   ּחיּ ב ׁש ל נׁש בּ רה, אוֹ  מתה . 

החמוֹ ר  את  הוֹ כר חמוֹ ר. לוֹ  להמיד
אם  בּ בּ קה, והוֹ ליכּה  בּ הר להוֹ ליכּה 
חיּ ב. הוּ חּמ ה, ואם ּפ טוּ ר, החליקה,
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אנגּ ריא .א וֹ  ל ב וֹ דת ׁש נּ עשׂ ית ׁש נּ לקחה ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌
:לפני הּמ ל  ּׁש ל הרי  ל וֹ  ודוקא .א וֹ מר ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

למ אוֹ י וּ שׂ כר וֹ  זה, חמוֹ ר  לוֹ  .כּ ׁש אמר  ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌
אמר  אפלּ וּ  ליו, לר כּ ב  שׂ כר וֹ  אם ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲאבל 
הרי ל וֹ  לוֹ מר  יכ וֹ ל אינוֹ  זה, חמ וֹ ר  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲל וֹ 
בּ גּ ׁש ר  ּת חּת יו ּת ּפ ל  ׁש ּמ א , לפני  ֶּׁש ל◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
אם  וכן הּפ חתים. בּ אחת ּת ׁש ליכ נּ וּ  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַאוֹ 
למאוֹ י, אפלּ וּ  סתם חמ וֹ ר  ל וֹ  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִהשׂ כּ יר 
, לפני  ּׁש ל הרי  ל וֹ  לוֹ מר  יכ וֹ ל ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵאינוֹ 
ואם  אחרת. בּ המה לוֹ  להמיד ח יּ ב  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶאלּ א
חיּ ב אינוֹ  אחרת, בּ המה לוֹ  ממיד ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵאינוֹ 
 ׁש הל  הדּ ר שׂ כר  מ כּ ל כּ ל וּ ם לוֹ  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִל ּת ן

חיּ ב.ּמ וֹ : נ ׁש בּ רה א וֹ  הּמ שׂ כּ יר מתה ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌
וּ להוֹ סיף  לכּ לבים והנּ בלה הע וֹ ר  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִלמ כּ ר 
י שׂ כּ ר  אוֹ  חמוֹ ר . ל וֹ  וּ להמיד  ֹ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָמע וֹ ת
חמ וֹ ר  ׁש הרי  הנּ בלה, בּ דמי  אחר  ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַל וֹ 
שׂ כר וֹ : ל וֹ  יחזיר  אוֹ  לוֹ . ׁש בּ ד ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶזה

ּפ ט וּ ר. החליקה ראוּ יה אם היא ׁש בּ הר  ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
וּ מׁש ּפ ע  חד ההר  ׁש ראׁש  יוֹ תר , ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהחליק

חיּ ב.לצדדין: הוּ חּמ ה ׁש הבּ קה ואם  ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
סביב ּה  ׁש ההרים לפי  הבל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַמלה
הוּ חּמ ה  ואם בּ ּה , ׁש וֹ לט אויר  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְואין
ׁש הּמ לה  ח יּ ב , בּ הר , הל וֹ תּה  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵמחמת
בּ הר : להוֹ ליכ ּה  ׁש נּ ה והוּ א ל ּה , ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָגּ רמה

שצריךטז. אלא  למלאכה  ראויה  עדיין והיא  זו  חמור  שאמר  משום  הוא  הטעם בהבריקה
אלא לוקחים ואינם בבתים מחפשים אינם  שהם איירי אנגריא , ובעשתה יותר . בה לטרוח
ניטלת היתה  לא  בבית היתה שאילו גרם, מזלך משכיר  לו  אומר  ולכן בדרך, שפוגעים  ממי 

אחר ) באופן מפרש שם רש"י בדרך . אם  תוד"ה  עח: דף הר"ח בפשיעהיז..(דעת תחלתו  למ "ד ואף
הפשיעה מחמת  האונס  בא שלא משום  פטור  הכא חייב, באונס  תוספות)וסופו  בשם .(תוי"ט 
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האומני את מציעא השוכר בבא ו פרק  צב

אם  בּ הר, והוֹ ליכּה  בּ בּ קה להוֹ ליכּה 
ּפ טוּ ר. הוּ חּמ ה, ואם חיּ ב, החליקה,

חיּ ב: הּמ לה, מחמת  אם

וחרׁש  בּ הר לחרׁש  הּפ רה את הוֹ כר
ּפ טוּ ר. הקּ נקן, נׁש בּ ר אם בּ בּ קה,
הקּ נקן, נׁש בּ ר אם בּ הר, וחרׁש  בּ בּ קה
בּ ּת בוּ אה, ודׁש  בּ קּ טנית לדוּ ׁש  חיּ ב.
בּ קּ טנית, ודׁש  בּ ּת בוּ אה לדוּ ׁש  ּפ טוּ ר,

מחלקת: ׁש הקּ טנית  מּפ ני חיּ ב,
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וכוּ '.ד לחרׁש  ה ּפ רה  את כּ לי ה ּׂשוֹ כר וכל ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
ם  ה וֹ לכים וּ נריו ה ּפ רה , לב ל ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַה ּמ חרׁש ה

בּ ּה : וח וֹ רׁש ים ה ּק נקן.בּ המּת וֹ  יתדנ ׁש בּ ר ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

ה בּ רזל: ׁש בּ וֹ  קׁש ים ח יּ ב.הּמ חרׁש ה  ׁש הרים ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌
ׁש יּ ׁש  הּס לים  מ ּפ ני הבּ קה מן ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִֹ◌ֲ◌ַלחרׁש 

בּ ּת בוּ אה .ׁש ם: אםּפ ט וד ׁש  החליקה:וּ ר  ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ָ◌

בשעהיח. הקרקע. לתוך  שנכנס  ברזל  מחובר  ובסופו  מעץ  עשוי המחרישה  יתד
זה. ברזל  ידי על  הקרקע  נחרשת המחרישה מושכת הנ"י יט.שהבהמה לדעת

ו  התנא כן מדסתם ועל פטור , במחרישה שתופס  האומן שגם משמע פטור  כתב
קטנים  בניו  כלומר  הפרה  בעל של נעריו היו המחרישה שמנהיגי שאיירי  הנ"י כתב

לחייב  מי  השוכר ,(תוי"ט )ואין  לפטור  אלא  התנא כוונת שאין כתב  הרמב "ם אבל .
חייב. במחרישה התופס  אבל

 י י ח ר ו ק מ

האומני את מציעא השוכר בבא ו צג פרק 

ליה להביא החמוֹ ר את הוֹ כר
חיּ ב. שׂ ערים, ליה והביא חּט ים

ה 

ה משנה 
חיטי לת הוא חמור של כור)משא סאה(חצי סאה. 15 והיינו ,

עשרה שש , מחיטי  קלי יותר  ה שעורי נפח . מידת היא 
. חיטי של  סאה עשרה  חמש כמו  שוקלי שעורי של סאה

 חיטי והביא לחיטי שכר
ל  בהמה הוסישכר ,חיטי  לת להביא  מותר ,חיטי הביא

 קבי סאה)שלשה  חייב .(חצי מתה, או נתקלקלה והבהמה

כמשאוי  קשה
,קבי שלשה  בהוספת  חייב לאביי  שעורי והביא לחיטי שכר
. חיטי  לת כמו  שוקל  אינו עדיי ההוספה ע המשא שכל  א
ור"ל  'כמשאוי', קשה שהנפח  גורסי שבמשנתנו סובר הוא  כי
ששוקלי אע"פ  החיטי כנפח לבהמה קשי השעורי שנפח
שלשה בהוסי כמו  חייב קבי שלשה שהוסי  כיו ולכ פחות ,

. חיטי  לת על  קבי

למשאוי  קשה 
המשקל  זה ידי  שעל  ,שעורי סאה  שיוסי עד חייב אינו לרבא 
לדידיה כי תוספת . הוא והנפח חיטי  לת משקל כמו הוא

'למשאוי  של 'קשה משאוי על ומכביד קשה  הנפח ור"ל  ,תנ
חייב מ"מ , חיטי מלת יותר שוקל  שאינו א  ולכ הבהמה,
 לת כמו  שוקל כשאינו אבל ,שניתוס הנפח קושי מחמת 

בנפח  שהוסי א פטור  כחיטי.
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שׂ ערים.ה עליה קלּ ים והביא  ׁש הן ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
הוֹ סיף חיּ ב.מחּט ין: אם בּ קלקוּ ל ּה  ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌

הוֹ איל  אמרינן ולא קבּ ין. ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ְׁש לׁש ה

להוֹ סיף  ל וֹ  יׁש  קלּ ין ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ְוהערים
ׁש הוּ א  חּט ין לת כּ בד כּ די  ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ַד 

החמוֹ ר : ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַמ א

הרע "בכ . של משניות בספרי אביי. לפי מתפרשת  שהיא ממה  אחרת מתפרשת המשנה רבא לפי
אביי בשיטת משנתנו פירש כרבא שהלכתא אע"פ  ולכן כמשאוי, קשה  הגירסה .(תוי "ט)היתה 

 י י ח ר ו ק מ
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האומני את מציעא השוכר בבא ו פרק  צב

אם  בּ הר, והוֹ ליכּה  בּ בּ קה להוֹ ליכּה 
ּפ טוּ ר. הוּ חּמ ה, ואם חיּ ב, החליקה,

חיּ ב: הּמ לה, מחמת  אם

וחרׁש  בּ הר לחרׁש  הּפ רה את הוֹ כר
ּפ טוּ ר. הקּ נקן, נׁש בּ ר אם בּ בּ קה,
הקּ נקן, נׁש בּ ר אם בּ הר, וחרׁש  בּ בּ קה
בּ ּת בוּ אה, ודׁש  בּ קּ טנית לדוּ ׁש  חיּ ב.
בּ קּ טנית, ודׁש  בּ ּת בוּ אה לדוּ ׁש  ּפ טוּ ר,

מחלקת: ׁש הקּ טנית  מּפ ני חיּ ב,
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וכוּ '.ד לחרׁש  ה ּפ רה  את כּ לי ה ּׂשוֹ כר וכל ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
ם  ה וֹ לכים וּ נריו ה ּפ רה , לב ל ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַה ּמ חרׁש ה

בּ ּה : וח וֹ רׁש ים ה ּק נקן.בּ המּת וֹ  יתדנ ׁש בּ ר ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

ה בּ רזל: ׁש בּ וֹ  קׁש ים ח יּ ב.הּמ חרׁש ה  ׁש הרים ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌
ׁש יּ ׁש  הּס לים  מ ּפ ני הבּ קה מן ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִֹ◌ֲ◌ַלחרׁש 

בּ ּת בוּ אה .ׁש ם: אםּפ ט וד ׁש  החליקה:וּ ר  ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ָ◌

בשעהיח. הקרקע. לתוך  שנכנס  ברזל  מחובר  ובסופו  מעץ  עשוי המחרישה  יתד
זה. ברזל  ידי על  הקרקע  נחרשת המחרישה מושכת הנ"י יט.שהבהמה לדעת

ו  התנא כן מדסתם ועל פטור , במחרישה שתופס  האומן שגם משמע פטור  כתב
קטנים  בניו  כלומר  הפרה  בעל של נעריו היו המחרישה שמנהיגי שאיירי  הנ"י כתב

לחייב  מי  השוכר ,(תוי"ט )ואין  לפטור  אלא  התנא כוונת שאין כתב  הרמב "ם אבל .
חייב. במחרישה התופס  אבל

 י י ח ר ו ק מ

האומני את מציעא השוכר בבא ו צג פרק 

ליה להביא החמוֹ ר את הוֹ כר
חיּ ב. שׂ ערים, ליה והביא חּט ים

ה 

ה משנה 
חיטי לת הוא חמור של כור)משא סאה(חצי סאה. 15 והיינו ,

עשרה שש , מחיטי  קלי יותר  ה שעורי נפח . מידת היא 
. חיטי של  סאה עשרה  חמש כמו  שוקלי שעורי של סאה

 חיטי והביא לחיטי שכר
ל  בהמה הוסישכר ,חיטי  לת להביא  מותר ,חיטי הביא

 קבי סאה)שלשה  חייב .(חצי מתה, או נתקלקלה והבהמה

כמשאוי  קשה
,קבי שלשה  בהוספת  חייב לאביי  שעורי והביא לחיטי שכר
. חיטי  לת כמו  שוקל  אינו עדיי ההוספה ע המשא שכל  א
ור"ל  'כמשאוי', קשה שהנפח  גורסי שבמשנתנו סובר הוא  כי
ששוקלי אע"פ  החיטי כנפח לבהמה קשי השעורי שנפח
שלשה בהוסי כמו  חייב קבי שלשה שהוסי  כיו ולכ פחות ,

. חיטי  לת על  קבי

למשאוי  קשה 
המשקל  זה ידי  שעל  ,שעורי סאה  שיוסי עד חייב אינו לרבא 
לדידיה כי תוספת . הוא והנפח חיטי  לת משקל כמו הוא

'למשאוי  של 'קשה משאוי על ומכביד קשה  הנפח ור"ל  ,תנ
חייב מ"מ , חיטי מלת יותר שוקל  שאינו א  ולכ הבהמה,
 לת כמו  שוקל כשאינו אבל ,שניתוס הנפח קושי מחמת 

בנפח  שהוסי א פטור  כחיטי.

    
    

    
     

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

שׂ ערים.ה עליה קלּ ים והביא  ׁש הן ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
הוֹ סיף חיּ ב.מחּט ין: אם בּ קלקוּ ל ּה  ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌

הוֹ איל  אמרינן ולא קבּ ין. ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ְׁש לׁש ה

להוֹ סיף  ל וֹ  יׁש  קלּ ין ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ְוהערים
ׁש הוּ א  חּט ין לת כּ בד כּ די  ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ַד 

החמוֹ ר : ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַמ א

הרע "בכ . של משניות בספרי אביי. לפי מתפרשת  שהיא ממה  אחרת מתפרשת המשנה רבא לפי
אביי בשיטת משנתנו פירש כרבא שהלכתא אע"פ  ולכן כמשאוי, קשה  הגירסה .(תוי "ט)היתה 

 י י ח ר ו ק מ

לי



האומני את מציעא השוכר בבא ו פרק  צד

מּפ ני  חיּ ב, תבן, ליה והביא ּת בוּ אה
כּמ אוֹ י. (לּמ אוֹ י) קׁש ה ׁש הנּ פח
לת והביא חּט ים לת להביא

הוֹ סי  ואם ּפ טוּ ר. מאוֹ ,שׂ ערים, ל ף 
יוֹ סי  וכּמ ה חיּ ב.חיּ ב. ויהא מאוֹ  ל ף 

סאה  מאיר, רבּ י מוּ ם אוֹ מר סוּ מכוֹ ס
לחמוֹ ר: קבּ ין ׁש לׁש ה לגמל,

    
    

     
     

   
כא    

    
      
    

   
           כב 

            
      כג    

    

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

קׁש ה. ׁש הנּ פח כּ מאוֹ י.מּפ ני  לבּ המה ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌
כּ מא  כּ בד מאוֹ  ׁש אין ּפ י  ל  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַאף
החּט ין, כּ נפח  נפחן הרי ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַהחּט ין,

כּ מאוֹ י: כּ וֹ ר .לת.והנּ פח  חצי  ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ִ◌

סאין: ׁש ל ׁש ים א וֹ מר והכּ וֹ ר  סוּ מכוֹ ס ְ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌
הוֹ סיף וכוּ '. ואם כּ סוּ מכ וֹ ס. והלכה ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌

הוּ זק  אם ּפ טוּ ר  זה, מ ע וּ ר  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָּפ חוֹ ת
בּ לבד : הּת וֹ ספת שׂ כר  ונוֹ תן ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ַהחמ וֹ ר ,

פ.)בגמראכא. פירש(דף  הרע"ב תנן . למשאוי  או תנן כמשאוי אי  ורבא  אביי נחלקו 
דלא שהוא אע "פ כאביי פירש  ולכן במשנה גירסתו היתה  שכן התוי"ט וכתב  כאביי 
הנמוק"י  כתב  וכן למשאוי . הספרים הגיה תלמיד  שאיזה  ספק ואין וכתב כהלכתא,

כמשאוי . היא במשנה  הואכב.שהגירסא השעורים  כובד שהרי  חידוש , בזה  אין  לכאורה
נקטיה . חייב הוסיף  ואם  לסיים  כדי אלא חיטים , משל בזהפחות יש שפיר לרבא  (אבל

שלשה הוסיף  אם ואפילו  פטור, שעורים לתך והביא חיטים לתך להביא  קאמר, הכי לדידיה  כי חידוש,

שעורים כג ..קבין) והביא  לחטים  שכר  שאם ברישא ששנה  מה לפרש  התנא  בא  כאן 
קבין שלשה בהוסיף שאיירי  ומפרש  כאןחייב, איירי לרבא אביי. לפי זו  בבא  פירוש  (כן

לחיטי חיטין)בשכר והביא .ן

 י י ח ר ו ק מ

האומני את מציעא השוכר בבא ו צה פרק 

וכלּ ן  הן. שׂ כר ׁש וֹ מרי האּמ נין, כּ ל
מעוֹ ת, והבא  ּׁש ל את  טל ׁש אמרוּ ,
,ל ואׁש מר לי ׁש מר חנּ ם. ׁש וֹ מר
הנּ ח  לוֹ  ואמר לי, ׁש מר שׂ כר. ׁש וֹ מר

חנּ ם: ׁש וֹ מר לפני ,

ו     
    

   
     כד 

     
     

     
כה          

               
  כו           

   כז 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הא ּמ נין .ו ליהם כּ ל  ׁש ּמ קבּ לים קבּ לנים ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌
בּ ב ּת יהם: מלאכה שׂ כר.ל שׂ וֹ ת  ׁש וֹ מרי  ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌

הנאה  דּ בההיא ואבדה. בּ גנבה ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתח יּ ב 
ׁש וֹ מר  לי ּה  הוי  אאגרא ליּה  ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְדּ תפס

ׁש לּ .שׂ כר : את טל ׁש אמרוּ  וכלּ ן  ָ◌ָ◌
לתפסוֹ  מ כּ ב וֹ  ואיני  גּ מר ּת יו ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶׁש כּ בר 
ּת ביא  ׁש ּת וֹ ליכ נּ וּ  וּ מאחר  שׂ כרי , ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַל 
ׁש וֹ מר   ואיל מם הוּ א הרי ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָמע וֹ ת,

וא חנּ ם: לי  ל.ׁש מר  ליׁש מר  ׁש מר  ִ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌
ׁש מר  אבל  למחר .  ל ואׁש מר  ֹ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַהיּ וֹ ם
זה   ל ׁש וֹ מר  ואני  זה, אּת ה ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִלי 
זוֹ  אחד , בּ זמן והכּ ל בּ מקוֹ מ וֹ , ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָהאחר 

וּ פטוּ ר : היא בּ ב לים הנּ ח ׁש מירה ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌
חנּ ם. ׁש וֹ מר  לפני ,לפני  הנּ ח אבל  ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

לא  חנּ ם ׁש וֹ מר  אפלּ וּ  סתם, הנּ ח  ֹ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַאוֹ 
כּ לל : נטיר וּ תא ליּה  קביל דּ לא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ָהוי.

אמנם כד. הרע"ב. כתב כן שכר , כשומר  עליו נעשה  אאגריה  ליה  דתפיס  הנאה שבההיא
פ:)הגמרא  דמי .(דף חינם כשומר  שוכר  כמ "ד משנתנו לאוקים  כדי אלא כן אומרת אינה 

על שכר  מקבל שאינו  אע"פ להנאתו אצלו שהוא משום שכר  כשומר  שוכר  למ"ד אבל
ידו, על שמשתכר  להנאתו  אצלו  שהוא משום שכר  כשומר  אומן  הדין הוא  השמירה ,
הרע "ב שכתב אאגריה ליה  דתפיס  לטעם  צריכים לא  דמי  שכר  כשומר  כמ"ד דקי "ל וכיון 

עדכה..(רע "א) לתופסו שרוצה משמע שלך , את וטול  מעות  לי הבא אמר  אם אבל
הוא. שכר  שומר  עדיין וא"כ מעות, שישמרו כו .שיביא הכוונה  אין  שע "כ רע"ב עיין 

השואל פרק  ריש  לקמן  כדתנן  ופטור  בבעלים שמירה הוה א "כ  כי  אחד , מ"א)בזמן .(פ"ח
הרע"בכז. מ"י)לדעת  פ "ז שמושך(לקמן עד  לשמירה נחית לא  קניןששומר  שאר עושה (או 

בסימטאהמועיל ) אמותיו בארבע כגון  שקונה  במקום מונח  שהיה נמוק "י)איירי בשם  .(תוי"ט 
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לי



האומני את מציעא השוכר בבא ו פרק  צד

מּפ ני  חיּ ב, תבן, ליה והביא ּת בוּ אה
כּמ אוֹ י. (לּמ אוֹ י) קׁש ה ׁש הנּ פח
לת והביא חּט ים לת להביא

הוֹ סי  ואם ּפ טוּ ר. מאוֹ ,שׂ ערים, ל ף 
יוֹ סי  וכּמ ה חיּ ב.חיּ ב. ויהא מאוֹ  ל ף 

סאה  מאיר, רבּ י מוּ ם אוֹ מר סוּ מכוֹ ס
לחמוֹ ר: קבּ ין ׁש לׁש ה לגמל,

    
    

     
     

   
כא    

    
      
    

   
           כב 

            
      כג    

    

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

קׁש ה. ׁש הנּ פח כּ מאוֹ י.מּפ ני  לבּ המה ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌
כּ מא  כּ בד מאוֹ  ׁש אין ּפ י  ל  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַאף
החּט ין, כּ נפח  נפחן הרי ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַהחּט ין,

כּ מאוֹ י: כּ וֹ ר .לת.והנּ פח  חצי  ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ִ◌

סאין: ׁש ל ׁש ים א וֹ מר והכּ וֹ ר  סוּ מכוֹ ס ְ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌
הוֹ סיף וכוּ '. ואם כּ סוּ מכ וֹ ס. והלכה ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌

הוּ זק  אם ּפ טוּ ר  זה, מ ע וּ ר  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָּפ חוֹ ת
בּ לבד : הּת וֹ ספת שׂ כר  ונוֹ תן ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ַהחמ וֹ ר ,

פ.)בגמראכא. פירש(דף  הרע"ב תנן . למשאוי  או תנן כמשאוי אי  ורבא  אביי נחלקו 
דלא שהוא אע "פ כאביי פירש  ולכן במשנה גירסתו היתה  שכן התוי"ט וכתב  כאביי 
הנמוק"י  כתב  וכן למשאוי . הספרים הגיה תלמיד  שאיזה  ספק ואין וכתב כהלכתא,

כמשאוי . היא במשנה  הואכב.שהגירסא השעורים  כובד שהרי  חידוש , בזה  אין  לכאורה
נקטיה . חייב הוסיף  ואם  לסיים  כדי אלא חיטים , משל בזהפחות יש שפיר לרבא  (אבל

שלשה הוסיף  אם ואפילו  פטור, שעורים לתך והביא חיטים לתך להביא  קאמר, הכי לדידיה  כי חידוש,

שעורים כג ..קבין) והביא  לחטים  שכר  שאם ברישא ששנה  מה לפרש  התנא  בא  כאן 
קבין שלשה בהוסיף שאיירי  ומפרש  כאןחייב, איירי לרבא אביי. לפי זו  בבא  פירוש  (כן

לחיטי חיטין)בשכר והביא .ן

 י י ח ר ו ק מ

האומני את מציעא השוכר בבא ו צה פרק 

וכלּ ן  הן. שׂ כר ׁש וֹ מרי האּמ נין, כּ ל
מעוֹ ת, והבא  ּׁש ל את  טל ׁש אמרוּ ,
,ל ואׁש מר לי ׁש מר חנּ ם. ׁש וֹ מר
הנּ ח  לוֹ  ואמר לי, ׁש מר שׂ כר. ׁש וֹ מר

חנּ ם: ׁש וֹ מר לפני ,

ו     
    

   
     כד 

     
     

     
כה          

               
  כו           

   כז 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הא ּמ נין .ו ליהם כּ ל  ׁש ּמ קבּ לים קבּ לנים ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌
בּ ב ּת יהם: מלאכה שׂ כר.ל שׂ וֹ ת  ׁש וֹ מרי  ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌

הנאה  דּ בההיא ואבדה. בּ גנבה ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתח יּ ב 
ׁש וֹ מר  לי ּה  הוי  אאגרא ליּה  ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְדּ תפס

ׁש לּ .שׂ כר : את טל ׁש אמרוּ  וכלּ ן  ָ◌ָ◌
לתפסוֹ  מ כּ ב וֹ  ואיני  גּ מר ּת יו ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶׁש כּ בר 
ּת ביא  ׁש ּת וֹ ליכ נּ וּ  וּ מאחר  שׂ כרי , ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַל 
ׁש וֹ מר   ואיל מם הוּ א הרי ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָמע וֹ ת,

וא חנּ ם: לי  ל.ׁש מר  ליׁש מר  ׁש מר  ִ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌
ׁש מר  אבל  למחר .  ל ואׁש מר  ֹ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַהיּ וֹ ם
זה   ל ׁש וֹ מר  ואני  זה, אּת ה ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִלי 
זוֹ  אחד , בּ זמן והכּ ל בּ מקוֹ מ וֹ , ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָהאחר 

וּ פטוּ ר : היא בּ ב לים הנּ ח ׁש מירה ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌
חנּ ם. ׁש וֹ מר  לפני ,לפני  הנּ ח אבל  ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

לא  חנּ ם ׁש וֹ מר  אפלּ וּ  סתם, הנּ ח  ֹ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַאוֹ 
כּ לל : נטיר וּ תא ליּה  קביל דּ לא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ָהוי.

אמנם כד. הרע"ב. כתב כן שכר , כשומר  עליו נעשה  אאגריה  ליה  דתפיס  הנאה שבההיא
פ:)הגמרא  דמי .(דף חינם כשומר  שוכר  כמ "ד משנתנו לאוקים  כדי אלא כן אומרת אינה 

על שכר  מקבל שאינו  אע"פ להנאתו אצלו שהוא משום שכר  כשומר  שוכר  למ"ד אבל
ידו, על שמשתכר  להנאתו  אצלו  שהוא משום שכר  כשומר  אומן  הדין הוא  השמירה ,
הרע "ב שכתב אאגריה ליה  דתפיס  לטעם  צריכים לא  דמי  שכר  כשומר  כמ"ד דקי "ל וכיון 

עדכה..(רע "א) לתופסו שרוצה משמע שלך , את וטול  מעות  לי הבא אמר  אם אבל
הוא. שכר  שומר  עדיין וא"כ מעות, שישמרו כו .שיביא הכוונה  אין  שע "כ רע"ב עיין 

השואל פרק  ריש  לקמן  כדתנן  ופטור  בבעלים שמירה הוה א "כ  כי  אחד , מ"א)בזמן .(פ"ח
הרע"בכז. מ"י)לדעת  פ "ז שמושך(לקמן עד  לשמירה נחית לא  קניןששומר  שאר עושה (או 

בסימטאהמועיל ) אמותיו בארבע כגון  שקונה  במקום מונח  שהיה נמוק "י)איירי בשם  .(תוי"ט 
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לי



האומני את מציעא השוכר בבא ו פרק  צו 

שׂ כר. ׁש וֹ מר הּמ ׁש כּ וֹ ן, ל הלוהוּ 
מעוֹ ת, הלוהוּ  אוֹ מר, יהוּ דה רבּ י
ׁש וֹ מר ּפ רוֹ ת, הלוהוּ  חנּ ם. ׁש וֹ מר
אדם  מּת ר אוֹ מר, ׁש אוּ ל אבּ א שׂ כר.
להיוֹ ת ני ׁש ל מׁש כּ וֹ נוֹ  להשׂ כּ יר
ׁש הוּ א מּפ ני ,והוֹ ל ליו ּפ וֹ סק

אבדה: כּ מׁש יב
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

שׂ כר.מע וֹ ת:הלוהוּ .ז  ׁש וֹ מר  הּמ ׁש כּ וֹ ן  על ָ◌
מ ׁש כּ נוֹ  בּ ין מ ׁש כּ נוֹ ,  ּכ ואחר  הלוהוּ  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵבּ ין
שׂ כר  שׂ כר , וּ מאי הלוהוּ .  ּכ ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְואחר 

חנּ ם.מצוה: ׁש וֹ מר מעוֹ ת דּ לית הלוהוּ  ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
דּ ינא: ל נין מצוה שׂ כר  יהוּ דה לר בּ י ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵלי ּה 

שׂ כר. ׁש וֹ מר ּפ רוֹ ת ּפ ר וֹ ת הלוהוּ   דּ דר ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌

יהוּ דה: כּ ר בּ י  הלכה ואין מ ּת ר להרקיב . ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
להשׂ כּ יר. עני .לאחרים:אדם  ׁש ל מׁש כּ וֹ נ וֹ  ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌

עליו.ׁש בּ יד וֹ : ּפ וֹ סק והוֹ ל.שׂ כר :להי וֹ ת ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
בּ מ ׁש כּ וֹ ן  ודוקא החוֹ ב . מן וּ פוֹ חת ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָּת מיד 
כּ גוֹ ן  ּפ חּת י ּה , וזוּ טר  אגריּה  ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְדּ נפי ׁש 
הלכה: וכן בּ הן. וכיּ וֹ צא וקר דּ ם ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָמרא

בשעהכח. לעני  פת ליתן  צריך שאין  הנאה  בההיא  והיינו  מצוה, שכר  הרע "ב  כתב
נעשה הנאה  ההיא  ובשביל המצוה. מן פטור  במצוה  דהעוסק המשכון, על  שמלוה

שומר  כל  כמו  אצלו , שהמשכון זמן כל  שכר  או כשומר  תחלה שמקבל  שבשכרו שכר 
לעולם  שכר  שומר  עליו נעשה  בתוי"ט )בסוף הובא  הרשב"א, בשם יקבלכט..(נ"י והוא 

שכר  כשומר  נחשב ולכן זו  מהלוואה  נהנה  המלוה נמצא חדשים פירות  (מאירי)במקומם 

ליה) אית  או  השער, יצא  שכבר  כגון בסאה , סאה  איסור שאין באופן  כתב(ואיירי יהוסף  ובעין .
מעות. חזרה ומקבל בדמים  ששמן נפחתל.שאיירי ואינו הרבה ששכרו  במשכון ואיירי

עיי "ש . ברע "ב, כדאיתא  קצת אלא

 י י ח ר ו ק מ

האומני את מציעא השוכר בבא ו צז פרק 

וּ ׁש ברּה , למקוֹ ם מּמ ק וֹ ם חבית  הּמ ביר
י בע. שׂ כר, ׁש וֹ מר בּ ין חנּ ם  ׁש וֹ מר בּ ין

זה אוֹ מר, אליזר יבע,רבּ י וזה 

ח 

ח משנה 

פושע לאו  או פושע נתקל 
קמא מ "א)בבבא נתקל (פ "ג אי  יהודה  ורבי מאיר רבי נחלקו

והוא הוא מאיר רבי  דמשנתנו ת "ק לא. או כפושע נחשב  בדר
 מדרו במקו נתקל  ס "ל אליעזר רבי הוא. פושע נתקל סובר

הוא פושע  מדרו במקו שלא נתקל וא הוא  פושע .לאלאו

   
     

    לב 
   

             

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

י ּׁשבע.ח שׂ כר  ׁש וֹ מר  וּ בין  חנּ ם ׁש וֹ מר  בּ ין 
ּפ ׁש ע  ׁש א יבע  [דּ ּת י ּה ] סלקא ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָקא

י ּׁשבע וי ּפ טר : וזה זה א וֹ מר  אלי עזר  רבּ י  ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
מר בּ וֹ תיוכוּ '. ׁש מ ּת י אני אף כּ לוֹ מר , ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌

ּת מ ּה  אבל  י בע , וזה דּ זה מאיר  ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְכּ ר בּ י 
נפטרין  היא זה ול זה ל  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲאני
ּפ טוּ ר  היא שׂ כר  דּ ׁש וֹ מר  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ ׁש ב וּ ה,
פׁש י ה  בּ לא הא ּפ ׁש ע , דּ לא ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ ׁש ב וּ ה
דּ וּ מיא  אלּ א אנס זה ׁש אין חיּ ב , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַנּמ י 

ואבדה לפׁש י ה דּ גנבה קר וֹ בים ׁש הן ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

מדר וֹ ן  בּ מקוֹ ם ׁש א אי וע וֹ ד, ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְוּ לאנס.
מצי היכי חנּ ם ׁש וֹ מר  אפלּ וּ  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִנׁש בּ רה,
ּפ ׁש י ה  ודּ אי  הא ּפ ׁש ע , ׁש א ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִמׁש ּת בע 
לא  זוֹ  ׁש ב וּ ה סבר , מאיר  ור בּ י  ֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִהיא.
היא, חכמים ּת ּק נת אלּ א היא הדּ ין ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִמן
חבית  הּמ ביר  ּפ וֹ טר  אּת ה אי  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶׁש אם
ידי ל  הּת ׁש ל וּ מין מן למקוֹ ם ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִמּמ קוֹ ם
חבית  ׁש יּ ביר  אדם  ל אין זוֹ , ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְׁש ב וּ ה
ּת קנוּ   לפיכ למקוֹ ם מּמ קוֹ ם ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַלחבר וֹ 
וי ּפ טר : ׁש בר ּת יה בכוּ נה ׁש א ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶׁש יּ בע 

הוא,לא. פושע לאו  דנתקל יהודה  כרבי דקי"ל שלדידן משמע ורא "ש  שמרי "ף  כתב תוי"ט 
לשלא מדרון  מקום בין מחלק  אליעזר  רבי  ורק הוא , פושע לאו מדרון  במקום שלא אף 
פושע לאו מדרון במקום  רק  יהודה לרבי  דגם  ס "ל ד "ש  סימן ריש בטור  אבל מדרון. במקום 

כן,לב.הוא. לישבע יכול לא הוא פושע  שנתקל לדידיה  שהרי בה, פשע שלא  ישבע  ולא 
עיי"ש . המשנה , בסוף ברע "ב כדאיתא זו  בשבועה  לפטרו  הוא  חכמים  תקנת (ומש"כ אלא

בגמרא  ההו "א היתה  שכן היינו  פשע , שלא  שישבע קס "ד פב:)הרע"ב  אבא(דף בר חייא  ר' שתירצה  עד

וכנ"ל ) היא, חכמים שתקנת  יוחנן רבי .אמר
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האומני את מציעא השוכר בבא ו פרק  צו 

שׂ כר. ׁש וֹ מר הּמ ׁש כּ וֹ ן, ל הלוהוּ 
מעוֹ ת, הלוהוּ  אוֹ מר, יהוּ דה רבּ י
ׁש וֹ מר ּפ רוֹ ת, הלוהוּ  חנּ ם. ׁש וֹ מר
אדם  מּת ר אוֹ מר, ׁש אוּ ל אבּ א שׂ כר.
להיוֹ ת ני ׁש ל מׁש כּ וֹ נוֹ  להשׂ כּ יר
ׁש הוּ א מּפ ני ,והוֹ ל ליו ּפ וֹ סק

אבדה: כּ מׁש יב
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     כט

            
          

           
    ל

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

שׂ כר.מע וֹ ת:הלוהוּ .ז  ׁש וֹ מר  הּמ ׁש כּ וֹ ן  על ָ◌
מ ׁש כּ נוֹ  בּ ין מ ׁש כּ נוֹ ,  ּכ ואחר  הלוהוּ  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵבּ ין
שׂ כר  שׂ כר , וּ מאי הלוהוּ .  ּכ ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְואחר 

חנּ ם.מצוה: ׁש וֹ מר מעוֹ ת דּ לית הלוהוּ  ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
דּ ינא: ל נין מצוה שׂ כר  יהוּ דה לר בּ י ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵלי ּה 

שׂ כר. ׁש וֹ מר ּפ רוֹ ת ּפ ר וֹ ת הלוהוּ   דּ דר ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌

יהוּ דה: כּ ר בּ י  הלכה ואין מ ּת ר להרקיב . ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
להשׂ כּ יר. עני .לאחרים:אדם  ׁש ל מׁש כּ וֹ נ וֹ  ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌

עליו.ׁש בּ יד וֹ : ּפ וֹ סק והוֹ ל.שׂ כר :להי וֹ ת ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
בּ מ ׁש כּ וֹ ן  ודוקא החוֹ ב . מן וּ פוֹ חת ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָּת מיד 
כּ גוֹ ן  ּפ חּת י ּה , וזוּ טר  אגריּה  ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְדּ נפי ׁש 
הלכה: וכן בּ הן. וכיּ וֹ צא וקר דּ ם ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָמרא

בשעהכח. לעני  פת ליתן  צריך שאין  הנאה  בההיא  והיינו  מצוה, שכר  הרע "ב  כתב
נעשה הנאה  ההיא  ובשביל המצוה. מן פטור  במצוה  דהעוסק המשכון, על  שמלוה

שומר  כל  כמו  אצלו , שהמשכון זמן כל  שכר  או כשומר  תחלה שמקבל  שבשכרו שכר 
לעולם  שכר  שומר  עליו נעשה  בתוי"ט )בסוף הובא  הרשב"א, בשם יקבלכט..(נ"י והוא 

שכר  כשומר  נחשב ולכן זו  מהלוואה  נהנה  המלוה נמצא חדשים פירות  (מאירי)במקומם 

ליה) אית  או  השער, יצא  שכבר  כגון בסאה , סאה  איסור שאין באופן  כתב(ואיירי יהוסף  ובעין .
מעות. חזרה ומקבל בדמים  ששמן נפחתל.שאיירי ואינו הרבה ששכרו  במשכון ואיירי

עיי "ש . ברע "ב, כדאיתא  קצת אלא
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וּ ׁש ברּה , למקוֹ ם מּמ ק וֹ ם חבית  הּמ ביר
י בע. שׂ כר, ׁש וֹ מר בּ ין חנּ ם  ׁש וֹ מר בּ ין

זה אוֹ מר, אליזר יבע,רבּ י וזה 

ח 

ח משנה 

פושע לאו  או פושע נתקל 
קמא מ "א)בבבא נתקל (פ "ג אי  יהודה  ורבי מאיר רבי נחלקו

והוא הוא מאיר רבי  דמשנתנו ת "ק לא. או כפושע נחשב  בדר
 מדרו במקו נתקל  ס "ל אליעזר רבי הוא. פושע נתקל סובר

הוא פושע  מדרו במקו שלא נתקל וא הוא  פושע .לאלאו

   
     

    לב 
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י ּׁשבע.ח שׂ כר  ׁש וֹ מר  וּ בין  חנּ ם ׁש וֹ מר  בּ ין 
ּפ ׁש ע  ׁש א יבע  [דּ ּת י ּה ] סלקא ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָקא

י ּׁשבע וי ּפ טר : וזה זה א וֹ מר  אלי עזר  רבּ י  ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
מר בּ וֹ תיוכוּ '. ׁש מ ּת י אני אף כּ לוֹ מר , ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌

ּת מ ּה  אבל  י בע , וזה דּ זה מאיר  ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְכּ ר בּ י 
נפטרין  היא זה ול זה ל  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲאני
ּפ טוּ ר  היא שׂ כר  דּ ׁש וֹ מר  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ ׁש ב וּ ה,
פׁש י ה  בּ לא הא ּפ ׁש ע , דּ לא ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ ׁש ב וּ ה
דּ וּ מיא  אלּ א אנס זה ׁש אין חיּ ב , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַנּמ י 

ואבדה לפׁש י ה דּ גנבה קר וֹ בים ׁש הן ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

מדר וֹ ן  בּ מקוֹ ם ׁש א אי וע וֹ ד, ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְוּ לאנס.
מצי היכי חנּ ם ׁש וֹ מר  אפלּ וּ  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִנׁש בּ רה,
ּפ ׁש י ה  ודּ אי  הא ּפ ׁש ע , ׁש א ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִמׁש ּת בע 
לא  זוֹ  ׁש ב וּ ה סבר , מאיר  ור בּ י  ֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִהיא.
היא, חכמים ּת ּק נת אלּ א היא הדּ ין ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִמן
חבית  הּמ ביר  ּפ וֹ טר  אּת ה אי  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶׁש אם
ידי ל  הּת ׁש ל וּ מין מן למקוֹ ם ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִמּמ קוֹ ם
חבית  ׁש יּ ביר  אדם  ל אין זוֹ , ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְׁש ב וּ ה
ּת קנוּ   לפיכ למקוֹ ם מּמ קוֹ ם ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַלחבר וֹ 
וי ּפ טר : ׁש בר ּת יה בכוּ נה ׁש א ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶׁש יּ בע 

הוא,לא. פושע לאו  דנתקל יהודה  כרבי דקי"ל שלדידן משמע ורא "ש  שמרי "ף  כתב תוי"ט 
לשלא מדרון  מקום בין מחלק  אליעזר  רבי  ורק הוא , פושע לאו מדרון  במקום שלא אף 
פושע לאו מדרון במקום  רק  יהודה לרבי  דגם  ס "ל ד "ש  סימן ריש בטור  אבל מדרון. במקום 

כן,לב.הוא. לישבע יכול לא הוא פושע  שנתקל לדידיה  שהרי בה, פשע שלא  ישבע  ולא 
עיי"ש . המשנה , בסוף ברע "ב כדאיתא זו  בשבועה  לפטרו  הוא  חכמים  תקנת (ומש"כ אלא

בגמרא  ההו "א היתה  שכן היינו  פשע , שלא  שישבע קס "ד פב:)הרע"ב  אבא(דף בר חייא  ר' שתירצה  עד

וכנ"ל ) היא, חכמים שתקנת  יוחנן רבי .אמר
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להם ואמר הּפ וֹ לים את הוֹ כר
ׁש א ׁש נּ הגוּ  מק וֹ ם  וּ להריב , להׁש כּ ים
ראי  אינ וֹ  להריב , וׁש א  לה ׁש כּ ים
לסּפ ק יזוּ ן. לז וּ ן, ׁש נּ הג וּ  מקוֹ ם  לכ וֹ פן.

כּ מנהג הכּ ל יס ּפ ק. הּמ דינה.בּ מתיקה, 
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  לג              
              

    לד

 הפועלי את השוכר  ז פרק
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הּפ וֹ עלים .א את ראיה ּׂשוֹ כר אינוֹ  ֵ◌ַ◌ַ◌
אאגריה וּ  לה וּ  דּ טפא  גּ ב ל ואף ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְלכ וֹ פן.
האי לה וּ  אמר מצי לא ּפ וֹ לים , ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָֹ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִמאר
דּ מקדּ מית וּ  א דּ ּת א  אאגריכוּ  לכוּ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִדּ טפאי
האי ליּה  דּ אמרי בּ הדאי , ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ מחכית וּ 
עוּ בדּת א  ל דּ בדינן א דּ ּת א  לן  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִדּ טפאת 

כּ מנהגלפּת ן:בּ מתיקה.ׁש ּפ ירּת א : הכּ ל ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

דּ נהיגיהּמ דינה. דוּ כ ּת י לאתוֹ יי הכּ ל ַ◌ַֹ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
בּ בית וֹ  בּ צפרא  וּ למׁש ּת י למיכל ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲפוֹ לים 
למלאכּת ם , ׁש יּ צאוּ  קדם  הבּ ית  בּ ל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶׁש ל
קדּ ימוּ  ה בּ ית  בּ ל לה וּ  אמר  ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְדּ אי
מאכלכם  לכם ואביא  בּ דה  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַלבידּת יכוּ 
בּ בּ ית  נאכל ּת ה  א לּ א  לא, ליּה , אמרי ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָׁש ם,

כּ מנהג ה דה , ׁש נּ צא הּמ דינה:קדם  ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

יכולים לג . איך  תמה ולכן שברה , בכוונה  שלא  שישבע שתיקנו תקנה הך  לדידיה  ליה לית 
שברהלד.לישבע. שלא אלא פשע, שלא אותו  משביעין אין מאיר  שלרבי נתבאר  כבר 

בשכר . או בחנם  חבית שיעביר  מי ימצאו  לא כן  לא  שאם היא  חכמים ותקנת בכוונה ,
לרבות.ב.שטמ"ק .א. בא מה רע "ב קתני .ג .עיין  והכי  מחסרא חסורי  הוא המודגש 
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ׁש אמר  מתיא בּ ן יוֹ חנן בּ רבּ י משׂ ה
וּ פסק  הל פוֹ לים. לנוּ  שׂ כר צא לבנוֹ ,
אמר  אביו, אצל וּ כׁש בּ א מזוֹ נוֹ ת. להם
להם  עוֹ שׂ ה אּת ה אם אפלּ וּ  בּ ני, לוֹ ,
יצאת לא בׁש תוֹ , ׁש למה כּ סדּ ת
אברהם  בּ ני ׁש הן ּמ הן,  חוֹ בת ידי
יתחילוּ  ׁש א ד אלּ א ויקב. יצחק
מנת  ל להם, ואמר צא בּמ לאכה
בּ לבד. וקטנית פת  אלּ א לי לכם ׁש אין
היה  לא אוֹ מר, גּ מליאל בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ ן

הּמ דינה:צרי  כּ מנהג הכּ ל לוֹ מר,  
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    ה
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מתיא . בּ ן  י וֹ חנן  בּ ר בּ י  בּ גּ מרא מעשׂ ה ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
קתני, והכי  מחּס רא דּ חסוּ רי  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָֹ◌ְמפר ׁש 
ר בּ ה  מזוֹ נוֹ ת מזוֹ נוֹ ת, להם ּפ סק ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְואם
צרי הוה דּ לא כּ יון כּ ל וֹ מר , ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָלהם,
הי וּ  הּמ דינה מ ּמ נהג ׁש הרי ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְלאתנוּ יי
להם  לּת ן בּ הדיהוּ  ואתני ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְאוֹ כלים,
וּ משׂ ה  קאמר , יתרי מזוֹ ני ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְמזוֹ נוֹ ת,

וכ וּ ': י וֹ חנן בּ ר בּ י בּ ת בּ ׁש עתוֹ .נּמ י ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌
הוה: והדי וֹ ט   דּ מל ׁש הם מלכ וּ תוֹ . ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ָ◌

וי עקב. יצחק אברהם  ׁש ל בּ ני  וּ סע וּ דתוֹ  ְ◌ָ◌ֶ◌
דּ אלּ וּ א  ׁש למה, מ ל גּ ד וֹ לה ברהם ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְֹֹ◌ִ◌

אנׁש ים, ל ׁש ל ׁש ה פרים ׁש ל ׁש ה ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאברהם
ר בּ ים  וישׂ ראל  יהוּ דה ׁש למה ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְֹֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ בסע וּ דת

היּ ם: שׂ פת ל  אׁש ר  ׁש א כּ ח וֹ ל  עד  ְ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌
בּמ לאכה. דּ ברים.יתחיל וּ  אלּ א כּ אן דּ אין ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

לחזר : תוּ כל לא מ ׁש יּ תחיל וּ  ֹ◌ֲ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְדּ אלּ וּ 
וכוּ '. א וֹ מר  גּ מליאל  בּ ן  ׁש מעוֹ ן  ר בּ ן 
גּ מליאל : בּ ן ׁש מע וֹ ן כּ ר בּ ן ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַוהלכה

סעודתו ד. היה  מלכותו  ובשעת  והדיוט . מלך היה  שלמה  שהרי הדיוט, שהיה  השעה  לאפוקי
מאד. הב"ח ה.גדולה ותמה  אמנה , מחוסרי משום  בדברים שאין  כתב  (בהגהותיו )רש "י

אמנה. מחוסרי משום  בדברים שיש מבואר  הזהב נתכוין ו .שבפרק  לא דע"כ  רשב"ג  טעם
להוסיף נתכוין לא ודאי אלא לפרש , לו והיה סוף  לדבר  אין דא"כ ס "ב)לטפויי שלא סימן .(ט "ז
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:בל וזה זה יכוֹ לין אם אני ותמּה 

להם ואמר הּפ וֹ לים את הוֹ כר
ׁש א ׁש נּ הגוּ  מק וֹ ם  וּ להריב , להׁש כּ ים
ראי  אינ וֹ  להריב , וׁש א  לה ׁש כּ ים
לסּפ ק יזוּ ן. לז וּ ן, ׁש נּ הג וּ  מקוֹ ם  לכ וֹ פן.

כּ מנהג הכּ ל יס ּפ ק. הּמ דינה.בּ מתיקה, 

א 

      
     

  לג              
              

    לד

 הפועלי את השוכר  ז פרק
    

    
    

  א 
    

     
    

             
             

      ב      ג 
            

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הּפ וֹ עלים .א את ראיה ּׂשוֹ כר אינוֹ  ֵ◌ַ◌ַ◌
אאגריה וּ  לה וּ  דּ טפא  גּ ב ל ואף ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְלכ וֹ פן.
האי לה וּ  אמר מצי לא ּפ וֹ לים , ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָֹ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִמאר
דּ מקדּ מית וּ  א דּ ּת א  אאגריכוּ  לכוּ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִדּ טפאי
האי ליּה  דּ אמרי בּ הדאי , ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ מחכית וּ 
עוּ בדּת א  ל דּ בדינן א דּ ּת א  לן  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִדּ טפאת 

כּ מנהגלפּת ן:בּ מתיקה.ׁש ּפ ירּת א : הכּ ל ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

דּ נהיגיהּמ דינה. דוּ כ ּת י לאתוֹ יי הכּ ל ַ◌ַֹ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
בּ בית וֹ  בּ צפרא  וּ למׁש ּת י למיכל ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲפוֹ לים 
למלאכּת ם , ׁש יּ צאוּ  קדם  הבּ ית  בּ ל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶׁש ל
קדּ ימוּ  ה בּ ית  בּ ל לה וּ  אמר  ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְדּ אי
מאכלכם  לכם ואביא  בּ דה  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַלבידּת יכוּ 
בּ בּ ית  נאכל ּת ה  א לּ א  לא, ליּה , אמרי ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָׁש ם,

כּ מנהג ה דה , ׁש נּ צא הּמ דינה:קדם  ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

יכולים לג . איך  תמה ולכן שברה , בכוונה  שלא  שישבע שתיקנו תקנה הך  לדידיה  ליה לית 
שברהלד.לישבע. שלא אלא פשע, שלא אותו  משביעין אין מאיר  שלרבי נתבאר  כבר 

בשכר . או בחנם  חבית שיעביר  מי ימצאו  לא כן  לא  שאם היא  חכמים ותקנת בכוונה ,
לרבות.ב.שטמ"ק .א. בא מה רע "ב קתני .ג .עיין  והכי  מחסרא חסורי  הוא המודגש 

 י י ח ר ו ק מ

הפועלי את מציעא השוכר בבא ז צט פרק 

ׁש אמר  מתיא בּ ן יוֹ חנן בּ רבּ י משׂ ה
וּ פסק  הל פוֹ לים. לנוּ  שׂ כר צא לבנוֹ ,
אמר  אביו, אצל וּ כׁש בּ א מזוֹ נוֹ ת. להם
להם  עוֹ שׂ ה אּת ה אם אפלּ וּ  בּ ני, לוֹ ,
יצאת לא בׁש תוֹ , ׁש למה כּ סדּ ת
אברהם  בּ ני ׁש הן ּמ הן,  חוֹ בת ידי
יתחילוּ  ׁש א ד אלּ א ויקב. יצחק
מנת  ל להם, ואמר צא בּמ לאכה
בּ לבד. וקטנית פת  אלּ א לי לכם ׁש אין
היה  לא אוֹ מר, גּ מליאל בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ ן

הּמ דינה:צרי  כּ מנהג הכּ ל לוֹ מר,  

     
     
    
      
    

    ד  
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   ו 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מתיא . בּ ן  י וֹ חנן  בּ ר בּ י  בּ גּ מרא מעשׂ ה ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
קתני, והכי  מחּס רא דּ חסוּ רי  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָֹ◌ְמפר ׁש 
ר בּ ה  מזוֹ נוֹ ת מזוֹ נוֹ ת, להם ּפ סק ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְואם
צרי הוה דּ לא כּ יון כּ ל וֹ מר , ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָלהם,
הי וּ  הּמ דינה מ ּמ נהג ׁש הרי ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְלאתנוּ יי
להם  לּת ן בּ הדיהוּ  ואתני ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְאוֹ כלים,
וּ משׂ ה  קאמר , יתרי מזוֹ ני ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְמזוֹ נוֹ ת,

וכ וּ ': י וֹ חנן בּ ר בּ י בּ ת בּ ׁש עתוֹ .נּמ י ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌
הוה: והדי וֹ ט   דּ מל ׁש הם מלכ וּ תוֹ . ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ָ◌

וי עקב. יצחק אברהם  ׁש ל בּ ני  וּ סע וּ דתוֹ  ְ◌ָ◌ֶ◌
דּ אלּ וּ א  ׁש למה, מ ל גּ ד וֹ לה ברהם ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְֹֹ◌ִ◌

אנׁש ים, ל ׁש ל ׁש ה פרים ׁש ל ׁש ה ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאברהם
ר בּ ים  וישׂ ראל  יהוּ דה ׁש למה ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְֹֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ בסע וּ דת

היּ ם: שׂ פת ל  אׁש ר  ׁש א כּ ח וֹ ל  עד  ְ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌
בּמ לאכה. דּ ברים.יתחיל וּ  אלּ א כּ אן דּ אין ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

לחזר : תוּ כל לא מ ׁש יּ תחיל וּ  ֹ◌ֲ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְדּ אלּ וּ 
וכוּ '. א וֹ מר  גּ מליאל  בּ ן  ׁש מעוֹ ן  ר בּ ן 
גּ מליאל : בּ ן ׁש מע וֹ ן כּ ר בּ ן ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַוהלכה

סעודתו ד. היה  מלכותו  ובשעת  והדיוט . מלך היה  שלמה  שהרי הדיוט, שהיה  השעה  לאפוקי
מאד. הב"ח ה.גדולה ותמה  אמנה , מחוסרי משום  בדברים שאין  כתב  (בהגהותיו )רש "י

אמנה. מחוסרי משום  בדברים שיש מבואר  הזהב נתכוין ו .שבפרק  לא דע"כ  רשב"ג  טעם
להוסיף נתכוין לא ודאי אלא לפרש , לו והיה סוף  לדבר  אין דא"כ ס "ב)לטפויי שלא סימן .(ט "ז
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הפועלי את מציעא השוכר בבא ז פרק  ק 

העוֹ שׂ ה הּת וֹ רה. מן אוֹ כלין ואלּ וּ 
מלאכה, גּ מר בּ ׁש ת  לקּ רקע, במחבּ ר

ב

ב משנה 

מלאכה  בשעת אוכל פועל
כהכו) כג דברי) בע   נפ ענבי ואכל  רע כר תבא  י

 יד מלילת  וקטפ רע קמת תבא י  : ת לא   לי ואל
:רע קמת  על תני לא  וחרמ

מלאכתו . בשעת  הבית  בעל מפירות  לאכול  מותר שפועל  מכא
איירי  זה לקרקע .פסוק במחובר בעושה

מלאכה  בשעת אוכלת  בהמה
ד ) כה בהמה(ש לעכב שאסור מכא : די ר תחס לא

מלאכה שהיא  בדישה איירי זה פסוק מלאכה. בשעת מלאכול 
הקרקע .  מ בתלוש

 לחוס ונחס לנחס חוס מקיש 
פט.)הגמרא  ד)נחס להקיש  שיש  דקרא  מיתורא  (השורדורשת

לחוסמו) שניתלחוס ,(לחסו שביכלתו האד). לנחס  וחוס ,
אוכל  נחס ומה , לנחס הדי הוא במחובר אוכל חוס מה

. לחוס  הדי הוא  בתלוש

      
     ז

    
           ח 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הּת וֹ רה.ּפ וֹ לים:וא לּ וּ .ב מן  א וֹ כלים ֲ◌ִ◌
בּ וֹ : ע וֹ סקין מלאכה.בּ מה גּ מר  ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

דּ כתיב  אוֹ תוֹ . כד )כּ ׁש ּת וֹ לׁש ין (דּ ברים  ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ׁש אּת ה  בּ ׁש ה תּת ן, לא  כּ לי ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִֹ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְואל 
אּת ה  הבּ ית בּ ל  ׁש ל לכליו ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵנוֹ תן
אוֹ תוֹ : כּ ׁש ּת וֹ לׁש ין דּ הינוּ  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵאוֹ כל,

להם ז. שפסקו מחמת שאוכלים  פועלים אכילת  דין  שנינו הקודמת  שבמשנה  מחמת
בלא התורה מן  אוכלין  ואלו  נקט  להכי  המדינה מנהג מחמת  או  הבית בעל

מנהג ובלא ואלו )פסק תוד"ה פז. רש "יח..(דף לשון  וכן הרע"ב, פז.)לשון  (דף 

התלישה. היינו מלאכה גמר  שכתבו ולדידהו  כתוספות במחובר)(ודלא  שאין(ד"ה  פירוש

שתוספות במהר"ם  וכ"כ בישולן, מלאכת גמר ר"ל מלאכה  גמר לפ"ז כי לקרקע , עוד צריכין
בישולן) מלאכן שנגמר כלומר כתב, הרע "ב  דברי שעל כתוי"ט  לא  וזה  מרש"י, לאפוקי .באו 
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הפועלי את מציעא השוכר בבא ז קאפרק 

ׁש א ד הקּ רקע, מן וּ בתלוּ ׁש 
מן  ׁש גּ דּ וּ לוֹ  בּ דבר מלאכּת וֹ , נגמרה
העוֹ שׂ ה  אוֹ כלין. ׁש אין ואלּ וּ  הארץ.
גּ מר  ׁש אין בּ ׁש ה לקּ רקע במחבּ ר
מאחר  הקּ רקע מן וּ בתלוּ ׁש  מלאכה,

    
    

      
   ט

      
     

    
       י   

      יא    

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הּק רקע. מן  בּ דבר וּ בתל וּ ׁש  מתּס ק ואם ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ׁש א  ד דּ בר  בּ אוֹ תוֹ  אוֹ כל  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַהּת ל וּ ׁש 
בּ ר  הוּ א אם למ שׂ ר , מלאכּת וֹ  ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִנגמרה
מלאכּת וֹ  נגמרה ׁש א ד  אוֹ  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַמשׂ ר .
דּ אמר  ח לּ ה. בּ ר  הוּ א אם ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְלח לּ ה,

כה )קרא בּ די ׁש וֹ ,(ׁש ם  ׁש וֹ ר  תחסם לא ְ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌
ׁש מע  בּ חסימה, תדוּ ׁש  לא קאמר  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְומדּ לא
ונחסם  לנחסם ח וֹ סם לאּק וּ ׁש י  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִמנּ ּה 
אוֹ כל  ׁש וֹ ר  ׁש הוּ א נּ חסם מה ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְלח וֹ סם,
ח וֹ סם   ּכ מלאכה, בּ וֹ  כּ ׁש ע וֹ שׂ ה ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַבּ ּת ל וּ ׁש 
בּ וֹ  כּ ׁש ע וֹ שׂ ה בּ ּת ל וּ ׁש  אוֹ כל אדם ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶׁש הוּ א
דּ יׁש  וּ מה וכ וּ '. ח וֹ סם וּ מה ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְמלאכה,
ולא  קרקע  גדּ וּ לי ׁש הוּ א דּ בר  ֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌◌ְמיחד,

גּ מר נ  וּ ב ׁש ת למשׂ ר  מלאכּת וֹ  גמרה ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌
דּ בר  כּ ל  אף בּ וֹ , אוֹ כל  ּפ וֹ ל  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְמלאכה
מלאכּת וֹ  נגמרה ולא קרקע  ג דּ וּ לי  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶׁש הוּ א
מלאכה  גּ מר  בּ ׁש ת כּ ׁש הוּ א ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְלמ שׂ ר 
והמח בּ ץ  החוֹ לב  יצא בּ וֹ . אוֹ כל  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵּפ וֹ ל 
ויצא  קרקע . גּ דּ וּ לי  ׁש אינן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְוהמגבּ ן,
הּמ חבּ רים  והגּ ר וֹ גר וֹ ת הּת מרים ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַהּמ ב דּ יל
ויצא  למשׂ ר . מלאכּת ם ׁש נּ גמרה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַיחד ,
ׁש ּמ סיר  וּ בבצלים, בּ ׁש וּ מים ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַהּמ נכּ ׁש 
מבּ ין  לע וֹ לם גּ דלים ׁש אינן ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַהּק ט נּ ים
ׁש אין  לגּ דוֹ לים, מקוֹ ם להרחיב  ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָהאחרים
אלּ וּ  ׁש כּ ל  מלאכה. גּ מר  ׁש ת ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְזוֹ 
בּ הן: אוֹ כל  ּפ וֹ ל אין בּ הן ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְוכ יּ וֹ צא

מעשרות ט. מ"ה-ח)במסכת  למעשרות ,(פ "א  מלאכתו גמר הוה מתי ומין מין כל  התנא  חשיב 
ומעשרות . תרומות  שיפריש  עד עראי אפילו לאכול אסור לכך אפילו י.ומשהגיע ור "ל  תוי"ט .

מ "ח . לקמן  עיין  בדבר, ליכא שהטוביםיא .מנהג כדי מקום להרחיב הרעים שמסיר  היינו מנכש
הקטנים שגם שאף וקמ"ל הגדולים , מן קטנים במסיר איירי שכאן מפרש הרע "ב ליגדל. יוכלו
קמ "ל מהם , יאכל  הוא גם  הבית בעל של לכליו שנותן שכיון אמינא  והוה  לאכילה  ראויים 
שהם הנשארים בשביל  היא הפעולה  עיקר  כי מלאכה  גמר  שעת זו אין שעדיין כיון שאסור

מלאכה  כגמר  נחשבה  לא הקטנים תלישת ולכן משליף )מחוברים דקא ד"ה  פט . דף .(רש"י

 י י ח ר ו ק מ

לח



הפועלי את מציעא השוכר בבא ז פרק  ק 

העוֹ שׂ ה הּת וֹ רה. מן אוֹ כלין ואלּ וּ 
מלאכה, גּ מר בּ ׁש ת  לקּ רקע, במחבּ ר

ב

ב משנה 

מלאכה  בשעת אוכל פועל
כהכו) כג דברי) בע   נפ ענבי ואכל  רע כר תבא  י

 יד מלילת  וקטפ רע קמת תבא י  : ת לא   לי ואל
:רע קמת  על תני לא  וחרמ

מלאכתו . בשעת  הבית  בעל מפירות  לאכול  מותר שפועל  מכא
איירי  זה לקרקע .פסוק במחובר בעושה

מלאכה  בשעת אוכלת  בהמה
ד ) כה בהמה(ש לעכב שאסור מכא : די ר תחס לא

מלאכה שהיא  בדישה איירי זה פסוק מלאכה. בשעת מלאכול 
הקרקע .  מ בתלוש

 לחוס ונחס לנחס חוס מקיש 
פט.)הגמרא  ד)נחס להקיש  שיש  דקרא  מיתורא  (השורדורשת

לחוסמו) שניתלחוס ,(לחסו שביכלתו האד). לנחס  וחוס ,
אוכל  נחס ומה , לנחס הדי הוא במחובר אוכל חוס מה

. לחוס  הדי הוא  בתלוש
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           ח 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הּת וֹ רה.ּפ וֹ לים:וא לּ וּ .ב מן  א וֹ כלים ֲ◌ִ◌
בּ וֹ : ע וֹ סקין מלאכה.בּ מה גּ מר  ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

דּ כתיב  אוֹ תוֹ . כד )כּ ׁש ּת וֹ לׁש ין (דּ ברים  ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ׁש אּת ה  בּ ׁש ה תּת ן, לא  כּ לי ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִֹ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְואל 
אּת ה  הבּ ית בּ ל  ׁש ל לכליו ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵנוֹ תן
אוֹ תוֹ : כּ ׁש ּת וֹ לׁש ין דּ הינוּ  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵאוֹ כל,

להם ז. שפסקו מחמת שאוכלים  פועלים אכילת  דין  שנינו הקודמת  שבמשנה  מחמת
בלא התורה מן  אוכלין  ואלו  נקט  להכי  המדינה מנהג מחמת  או  הבית בעל

מנהג ובלא ואלו )פסק תוד"ה פז. רש "יח..(דף לשון  וכן הרע"ב, פז.)לשון  (דף 

התלישה. היינו מלאכה גמר  שכתבו ולדידהו  כתוספות במחובר)(ודלא  שאין(ד"ה  פירוש

שתוספות במהר"ם  וכ"כ בישולן, מלאכת גמר ר"ל מלאכה  גמר לפ"ז כי לקרקע , עוד צריכין
בישולן) מלאכן שנגמר כלומר כתב, הרע "ב  דברי שעל כתוי"ט  לא  וזה  מרש"י, לאפוקי .באו 

 י י ח ר ו ק מ

הפועלי את מציעא השוכר בבא ז קאפרק 

ׁש א ד הקּ רקע, מן וּ בתלוּ ׁש 
מן  ׁש גּ דּ וּ לוֹ  בּ דבר מלאכּת וֹ , נגמרה
העוֹ שׂ ה  אוֹ כלין. ׁש אין ואלּ וּ  הארץ.
גּ מר  ׁש אין בּ ׁש ה לקּ רקע במחבּ ר
מאחר  הקּ רקע מן וּ בתלוּ ׁש  מלאכה,

    
    

      
   ט

      
     

    
       י   

      יא    

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הּק רקע. מן  בּ דבר וּ בתל וּ ׁש  מתּס ק ואם ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ׁש א  ד דּ בר  בּ אוֹ תוֹ  אוֹ כל  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַהּת ל וּ ׁש 
בּ ר  הוּ א אם למ שׂ ר , מלאכּת וֹ  ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִנגמרה
מלאכּת וֹ  נגמרה ׁש א ד  אוֹ  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַמשׂ ר .
דּ אמר  ח לּ ה. בּ ר  הוּ א אם ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְלח לּ ה,

כה )קרא בּ די ׁש וֹ ,(ׁש ם  ׁש וֹ ר  תחסם לא ְ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌
ׁש מע  בּ חסימה, תדוּ ׁש  לא קאמר  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְומדּ לא
ונחסם  לנחסם ח וֹ סם לאּק וּ ׁש י  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִמנּ ּה 
אוֹ כל  ׁש וֹ ר  ׁש הוּ א נּ חסם מה ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְלח וֹ סם,
ח וֹ סם   ּכ מלאכה, בּ וֹ  כּ ׁש ע וֹ שׂ ה ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַבּ ּת ל וּ ׁש 
בּ וֹ  כּ ׁש ע וֹ שׂ ה בּ ּת ל וּ ׁש  אוֹ כל אדם ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶׁש הוּ א
דּ יׁש  וּ מה וכ וּ '. ח וֹ סם וּ מה ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְמלאכה,
ולא  קרקע  גדּ וּ לי ׁש הוּ א דּ בר  ֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌◌ְמיחד,

גּ מר נ  וּ ב ׁש ת למשׂ ר  מלאכּת וֹ  גמרה ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌
דּ בר  כּ ל  אף בּ וֹ , אוֹ כל  ּפ וֹ ל  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְמלאכה
מלאכּת וֹ  נגמרה ולא קרקע  ג דּ וּ לי  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶׁש הוּ א
מלאכה  גּ מר  בּ ׁש ת כּ ׁש הוּ א ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְלמ שׂ ר 
והמח בּ ץ  החוֹ לב  יצא בּ וֹ . אוֹ כל  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵּפ וֹ ל 
ויצא  קרקע . גּ דּ וּ לי  ׁש אינן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְוהמגבּ ן,
הּמ חבּ רים  והגּ ר וֹ גר וֹ ת הּת מרים ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַהּמ ב דּ יל
ויצא  למשׂ ר . מלאכּת ם ׁש נּ גמרה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַיחד ,
ׁש ּמ סיר  וּ בבצלים, בּ ׁש וּ מים ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַהּמ נכּ ׁש 
מבּ ין  לע וֹ לם גּ דלים ׁש אינן ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַהּק ט נּ ים
ׁש אין  לגּ דוֹ לים, מקוֹ ם להרחיב  ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָהאחרים
אלּ וּ  ׁש כּ ל  מלאכה. גּ מר  ׁש ת ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְזוֹ 
בּ הן: אוֹ כל  ּפ וֹ ל אין בּ הן ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְוכ יּ וֹ צא

מעשרות ט. מ"ה-ח)במסכת  למעשרות ,(פ "א  מלאכתו גמר הוה מתי ומין מין כל  התנא  חשיב 
ומעשרות . תרומות  שיפריש  עד עראי אפילו לאכול אסור לכך אפילו י.ומשהגיע ור "ל  תוי"ט .

מ "ח . לקמן  עיין  בדבר, ליכא שהטוביםיא .מנהג כדי מקום להרחיב הרעים שמסיר  היינו מנכש
הקטנים שגם שאף וקמ"ל הגדולים , מן קטנים במסיר איירי שכאן מפרש הרע "ב ליגדל. יוכלו
קמ "ל מהם , יאכל  הוא גם  הבית בעל של לכליו שנותן שכיון אמינא  והוה  לאכילה  ראויים 
שהם הנשארים בשביל  היא הפעולה  עיקר  כי מלאכה  גמר  שעת זו אין שעדיין כיון שאסור

מלאכה  כגמר  נחשבה  לא הקטנים תלישת ולכן משליף )מחוברים דקא ד"ה  פט . דף .(רש"י
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הפועלי את מציעא השוכר בבא ז פרק  קב

גּ דּ וּ לוֹ  ׁש אין וּ בדבר מלאכּת וֹ , ׁש נּ גמרה
הארץ: מן

ברגליו, לא אבל בידיו עוֹ שׂ ה היה
בכתפוֹ , אפלּ וּ  בידיו, לא אבל בּ רגליו
יהוּ דה  בּ רבּ י יוֹ סי רבּ י אוֹ כל. זה הרי

וּ ברגליו:אוֹ  בידיו ׁש יּ שׂ ה ד מר,

יאכל לא בתאנים, עוֹ שׂ ה היה
בּ תאנים. יאכל לא בּ נבים, בּ נבים,
ׁש ּמ גּ י ד צמוֹ  את מוֹ נ אבל
לא וכלּ ן ואוֹ כל. היּ פוֹ ת למקוֹ ם
אבל מלאכה, בׁש ת אלּ א אמרוּ 
אמרוּ , לבּ לים אבדה הׁש ב מוּ ם
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ורגליו.ג  בידיו  ׁש יּ עשׂ ה מה עד  ַ◌
ּפ וֹ ל  אף וּ ברגליו, בּ ידיו ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְוֹ ר 
ח וֹ סם  אּת ּק ׁש  דּ הא וּ ברגליו, ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְבּ ידיו

בּ ר בּ י י וֹ סי כּ ר בּ י  הלכה ואין ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְלנחסם.
לבּ עלים.דיהוּ דה: אבדה הׁש ב מּפ ני  ְ◌ָ◌

ויאכל: מּמ לאכּת וֹ  יבּ טל  אמר וּ ,ׁש א ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌

בקיבה יב. החלב  שמעמיד היינו צה .)מחבץ  דף שבת חוסם יד.רש"י .יג ..(רש "י שהוקש 
עיי "ש . ברע "ב, כדאיתא  לנחסם 
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הפועלי את מציעא השוכר בבא ז קג פרק 

לאּמ ן, מאּמ ן בּ הליכתן אוֹ כלין ּפ וֹ לים
כּ ׁש היא  וּ בחמוֹ ר הגּ ת, מן וּ בחזירתן

פוֹ רקת:

וכוֹ תבת  בדינר, אפ לּ וּ  קוּ ת ּפ וֹ ל  אוֹ כל
אוֹ מר, חסמא אלזר רבּ י בדינר. אפלּ וּ 
וחכמים  שׂ כרוֹ . ל יתר ּפ וֹ ל יאכל לא
האדם את מלּמ דין אבל מּת ירין,
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

לא ּמ ן . מא ּמ ן  בּ הליכתן  א וֹ כלים ּפ וֹ עלים
להתחיל  והוֹ לכים זוֹ  ׁש וּ רה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש גּ מר וּ 
ׁש ּת א  דּ ההיא גּ ב  ל ואף ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַבּ חבר ּת ּה .
לי ּה  ניחא היא, מלאכה ׁש ת ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָלאו

בּ הא: הבּ ית כּ ׁש היא לב ל וחמוֹ ר ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ׁש ל פ וֹ רקת. מּמ אוֹ י  אוֹ כלת בּ הליכתּה  ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌

פוֹ רקת: ׁש ּת הא ד  אפ לּ וּ הגּ בּ ּה  ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌

דינר :בדינר. ׁש וה היא לא אפלּ וּ  ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌
שׂ כר וֹ . על יתר  ּפ וֹ על דּ אמר יאכל  ְ◌ָ◌ַ◌

הוּ א  ׁש ליו כּ שׂ כיר וּ תוֹ , , כּ נפׁש ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְקרא
ול ּת לוֹ ת  בּ כּ ב ׁש  ל לוֹ ת נפׁש וֹ  את ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵמוֹ סר 

צה מלּמ דין .בּ אילן:  דּ ר ל וֹ  אוֹ מרים ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌
אחכמים  ּפ ליג  קּמ א ותנּ א ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶהוֹ גנת.
כּ חכמים: והלכה מל ּמ דין. אין ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְואמר 

אלאטו . אבידה השבת מפני תקנה  זו  ואין  הקודמים  לדינים  קשור  אינו  זה דין
עליה שהמשאוי זמן  כל אוכלת  הדין  קישואין טז..(תוי"ט )מן נקראים  רבים  בלשון

קישות  יחיד פירות(תפא "י)ובלשון שהן  בכותבות  בין האדמה  בפירות בין כלומר  .
דינר  שוה אפילו לאכול הוא  רשאי הרבה הן ויקרים  חשיבות להם  שיש  האילן 
מדינר  ליותר  הדין  והוא דינר , בשליש אלא  נשכר  שאינו שכרו  על יותר  שהוא ואע"פ

שבעך כנפשך כתיב דהא מדינר  יותר  נפשו  לשבוע  יצטרך מלוניל )אם יהונתן  .(רבנו 

 י י ח ר ו ק מ
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הפועלי את מציעא השוכר בבא ז פרק  קב

גּ דּ וּ לוֹ  ׁש אין וּ בדבר מלאכּת וֹ , ׁש נּ גמרה
הארץ: מן

ברגליו, לא אבל בידיו עוֹ שׂ ה היה
בכתפוֹ , אפלּ וּ  בידיו, לא אבל בּ רגליו
יהוּ דה  בּ רבּ י יוֹ סי רבּ י אוֹ כל. זה הרי

וּ ברגליו:אוֹ  בידיו ׁש יּ שׂ ה ד מר,

יאכל לא בתאנים, עוֹ שׂ ה היה
בּ תאנים. יאכל לא בּ נבים, בּ נבים,
ׁש ּמ גּ י ד צמוֹ  את מוֹ נ אבל
לא וכלּ ן ואוֹ כל. היּ פוֹ ת למקוֹ ם
אבל מלאכה, בׁש ת אלּ א אמרוּ 
אמרוּ , לבּ לים אבדה הׁש ב מוּ ם
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ורגליו.ג  בידיו  ׁש יּ עשׂ ה מה עד  ַ◌
ּפ וֹ ל  אף וּ ברגליו, בּ ידיו ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְוֹ ר 
ח וֹ סם  אּת ּק ׁש  דּ הא וּ ברגליו, ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְבּ ידיו

בּ ר בּ י י וֹ סי כּ ר בּ י  הלכה ואין ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְלנחסם.
לבּ עלים.דיהוּ דה: אבדה הׁש ב מּפ ני  ְ◌ָ◌

ויאכל: מּמ לאכּת וֹ  יבּ טל  אמר וּ ,ׁש א ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌

בקיבה יב. החלב  שמעמיד היינו צה .)מחבץ  דף שבת חוסם יד.רש"י .יג ..(רש "י שהוקש 
עיי "ש . ברע "ב, כדאיתא  לנחסם 
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הפועלי את מציעא השוכר בבא ז קג פרק 

לאּמ ן, מאּמ ן בּ הליכתן אוֹ כלין ּפ וֹ לים
כּ ׁש היא  וּ בחמוֹ ר הגּ ת, מן וּ בחזירתן

פוֹ רקת:

וכוֹ תבת  בדינר, אפ לּ וּ  קוּ ת ּפ וֹ ל  אוֹ כל
אוֹ מר, חסמא אלזר רבּ י בדינר. אפלּ וּ 
וחכמים  שׂ כרוֹ . ל יתר ּפ וֹ ל יאכל לא
האדם את מלּמ דין אבל מּת ירין,

ה 

   
    

   
  

      
            

           
         טו

    
     

 טז   
      

    
     

          

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

לא ּמ ן . מא ּמ ן  בּ הליכתן  א וֹ כלים ּפ וֹ עלים
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אלאטו . אבידה השבת מפני תקנה  זו  ואין  הקודמים  לדינים  קשור  אינו  זה דין
עליה שהמשאוי זמן  כל אוכלת  הדין  קישואין טז..(תוי"ט )מן נקראים  רבים  בלשון

קישות  יחיד פירות(תפא "י)ובלשון שהן  בכותבות  בין האדמה  בפירות בין כלומר  .
דינר  שוה אפילו לאכול הוא  רשאי הרבה הן ויקרים  חשיבות להם  שיש  האילן 
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הפועלי את מציעא השוכר בבא ז פרק  קד

את ׁש א סוֹ תם ויהא רבתן יהא 
בּ פניו: הּפ תח

ידי  ל צמוֹ , ידי ל אדם קוֹ צץ
בדּ וֹ  ידי ל הגּ דוֹ לים, וּ בּת וֹ  בנוֹ 
אׁש ּת וֹ , ידי ל הגּ דוֹ לים, וׁש פחת וֹ 
אינוֹ  אבל דּ ת. בּ הן ׁש יּ ׁש  מּפ ני
הקּ טנּ ים, וּ בּת וֹ  בנוֹ  ידי ל קוֹ צץ
הקּ טנּ ים, וׁש פחתוֹ  בדּ וֹ  ידי ל ולא
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הּפ תח. את סוֹ תם מלּ שׂ כר וֹ :ויהא  יאכל:קוֹ צץ.וׁש יּ ּמ נע וּ  ולא מע וֹ ת עצמ וֹ .ל ּט ל  ידי  על  ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ַֹֹ◌
צמוֹ : ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש ביל

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אותו יז. המלמדים הם  ומכריו אותו.(מאירי)חבריו מלמדין אין  שאומר  ת "ק על וחולק .
כנפשך דכתיב  נפשו  כאוות לאכול לו זכתה  שהתורה  כיון  כי  אותו  ללמד  יש  איסור  ולדידהו

זו זכות לעקור  אסור  איסור שבעך , שלת "ק  הרע "ב מלשון לכאורה משמע וכן מלוני"ל, יהונתן (רבנו 

בדבר ) וכן יח..יש הבית, בעל אצל  אתו  שעובדים  שאיירי מלוני"ל יהונתן רבנו פירש כן 
ושו"ע  בטור  יז)הוא  סעיף שלז עובד(סימן אין אם ה"ה  כי דוקא , שלאו כתב הפרישה  אמנם  ,

מחלקין  אליו הנלוים  ועל עליו  אחד  בתנאי שהתנה שאף  הטור , נקטיה לרבותא אלא  עמהם
ו  גדולים .התנאי  הם  אם  אלא  מהני  לא  ולדידהו אופן בכל מהני דידיה אם יט.לגבי ואף 

מזונות  להם מעלה  אין אם אף  ושפחתו  ובעבדו  שכרם . כל  לוקח וכמ"ד הוא בכנענים  איירי (כי

זנך ) ואיני עמי עשה  לומר הרב אלאיכול הם, ואנוסים עושין  הן  יראה שמחמת  אמרינן לא  מ"מ  ,
שלם בלב  א"ה)מוחלים תוד "ה  צב : כאן.(דף פליגי ולא  ממש, גדולים  ר "ל גדולים  ובתו  בנו  (ולכו "ע

כלעיל אביהם  שלחן על בסמיכה תלוי אי מ"ה)אמוראי למחול(פ"א  דעת  בו  יש גדול רק כי .)(תוי "ט),
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הפועלי את מציעא השוכר בבא ז קה פרק 

ׁש אין מּפ ני בהמּת וֹ , ידי ל ולא
דּ ת: בּ הן

בּ נטע  לשׂ וֹ ת הּפ וֹ לים את הוֹ כר
יאכלוּ . לא אלּ וּ  הרי ׁש לּ וֹ , רבי
וּ מאכילן. ּפ וֹ דה הוֹ דין, לא אם
חביּ וֹ תיו, נתּפ ּת חוּ  גּ וּ ליו, נתּפ רסוּ 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

דּ עת. בּ הן  ׁש יּ ׁש  וקא מּפ ני  וי דּ י  ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
רבעי .זמחלי : ׁש ל נטע ּפ ר וֹ ת ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌

נאכלין  ׁש אינן הרביית, בּ נה ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִאילן
אוֹ תן  ּפ וֹ דה אוֹ  בּ יר וּ ׁש לים, ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א

ליר וּ ׁש לים: הדּ מים נתּפ רסוּ וּ מלה ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌
ׁש נּ תּפ רדוּ עגּ וּ ליו. דּ בלה גּ וּ לי  ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌

חב יּ וֹ ת  אוֹ  לחבּ רן, ּפ וֹ לים ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְושׂ כר 
לסתמן: ּפ וֹ לים ושׂ כר  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ פּת ח וּ 

לאכ. דכתיב הכתוב מגזירת אסורה  בהמה  אבל ושפחתו, ועבדו ובתו בנו על  קאי  זה טעם
בדישו שור  משל(ריטב"א)תחסום  אלא  משלו אוכל פועל  שאין מפני לדעתם שצריכים וטעם  .

בו. לזכות יכול  והאדון האב  אין מוחלים  שאינם  כל ולכן אוכל, הוא היאשמים דתנאי (פלוגתא

ולמ"ד  משכרו , חלק  היא  האכילה אוכל הוא  משלו  למ"ד אוכל. הוא שמים משל או  אוכל הוא  משלו  פועל אי

הגמרא  רחמנא. ליה  זכי לדידיה ורק היא , עניים  כמתנת  אלא  משכרו  חלק זה  אין אוכל, הוא  שמים  (דף משל

כיצג .) יאכלו  שלא  להתנות  יכול אינו  מחילתם  בלי ולכן אוכל, הוא שמים  משל סובר משנתנו  דתנא  מסיקה 

להו  זכי לדידהו  שכר רק  שכל הקטנים  ושפחתו  עבדו  על גם מתנה אוכל, הוא משלו  למ"ד אבל רחמנא ,

העבודה משכר חלק  הוא האכילה וגם  הוא  שלו  בתוי "ט.כא..)(תוי "ט)עבודתם הובא משנה, מגיד
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ושו"ע  בטור  יז)הוא  סעיף שלז עובד(סימן אין אם ה"ה  כי דוקא , שלאו כתב הפרישה  אמנם  ,

מחלקין  אליו הנלוים  ועל עליו  אחד  בתנאי שהתנה שאף  הטור , נקטיה לרבותא אלא  עמהם
ו  גדולים .התנאי  הם  אם  אלא  מהני  לא  ולדידהו אופן בכל מהני דידיה אם יט.לגבי ואף 

מזונות  להם מעלה  אין אם אף  ושפחתו  ובעבדו  שכרם . כל  לוקח וכמ"ד הוא בכנענים  איירי (כי

זנך ) ואיני עמי עשה  לומר הרב אלאיכול הם, ואנוסים עושין  הן  יראה שמחמת  אמרינן לא  מ"מ  ,
שלם בלב  א"ה)מוחלים תוד "ה  צב : כאן.(דף פליגי ולא  ממש, גדולים  ר "ל גדולים  ובתו  בנו  (ולכו "ע

כלעיל אביהם  שלחן על בסמיכה תלוי אי מ"ה)אמוראי למחול(פ"א  דעת  בו  יש גדול רק כי .)(תוי "ט),

 י י ח ר ו ק מ

הפועלי את מציעא השוכר בבא ז קה פרק 

ׁש אין מּפ ני בהמּת וֹ , ידי ל ולא
דּ ת: בּ הן

בּ נטע  לשׂ וֹ ת הּפ וֹ לים את הוֹ כר
יאכלוּ . לא אלּ וּ  הרי ׁש לּ וֹ , רבי
וּ מאכילן. ּפ וֹ דה הוֹ דין, לא אם
חביּ וֹ תיו, נתּפ ּת חוּ  גּ וּ ליו, נתּפ רסוּ 

ז

       
     

    
    כ 

    
      
      

     
     
     

            
           

           כא 
            

           

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

דּ עת. בּ הן  ׁש יּ ׁש  וקא מּפ ני  וי דּ י  ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
רבעי .זמחלי : ׁש ל נטע ּפ ר וֹ ת ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌

נאכלין  ׁש אינן הרביית, בּ נה ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִאילן
אוֹ תן  ּפ וֹ דה אוֹ  בּ יר וּ ׁש לים, ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א

ליר וּ ׁש לים: הדּ מים נתּפ רסוּ וּ מלה ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌
ׁש נּ תּפ רדוּ עגּ וּ ליו. דּ בלה גּ וּ לי  ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌

חב יּ וֹ ת  אוֹ  לחבּ רן, ּפ וֹ לים ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְושׂ כר 
לסתמן: ּפ וֹ לים ושׂ כר  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ פּת ח וּ 

לאכ. דכתיב הכתוב מגזירת אסורה  בהמה  אבל ושפחתו, ועבדו ובתו בנו על  קאי  זה טעם
בדישו שור  משל(ריטב"א)תחסום  אלא  משלו אוכל פועל  שאין מפני לדעתם שצריכים וטעם  .

בו. לזכות יכול  והאדון האב  אין מוחלים  שאינם  כל ולכן אוכל, הוא היאשמים דתנאי (פלוגתא

ולמ"ד  משכרו , חלק  היא  האכילה אוכל הוא  משלו  למ"ד אוכל. הוא שמים משל או  אוכל הוא  משלו  פועל אי

הגמרא  רחמנא. ליה  זכי לדידיה ורק היא , עניים  כמתנת  אלא  משכרו  חלק זה  אין אוכל, הוא  שמים  (דף משל

כיצג .) יאכלו  שלא  להתנות  יכול אינו  מחילתם  בלי ולכן אוכל, הוא שמים  משל סובר משנתנו  דתנא  מסיקה 

להו  זכי לדידהו  שכר רק  שכל הקטנים  ושפחתו  עבדו  על גם מתנה אוכל, הוא משלו  למ"ד אבל רחמנא ,

העבודה משכר חלק  הוא האכילה וגם  הוא  שלו  בתוי "ט.כא..)(תוי "ט)עבודתם הובא משנה, מגיד

 י י ח ר ו ק מ

מי



הפועלי את מציעא השוכר בבא ז פרק  קו 

יאכלוּ . לא אלּ וּ  הוֹ דין,הרי לא אם 
וּ מאכילן: מר

      
    

   כב  
             

           
       

ח משנה 
 השומרי כב )כגפרשת  (שמות

 חנ שומר
האי (ו) מ ית  וג ב למר כלי א ס רעה אל  אי י י 

:ני  י הב יצא על (ז )א ונקרב ה ב יצא לא א 
:רעה מלאכת   יד לח לא א  האלהי אל  הית 

שכר שומר
למר(ט) המה וכל ה א ר א חמ ר  רעה אל  אי י י

ראה: אי נ ה א נר א ניה(י)מת  י היה ה' בעת  
באונס) נשבה או נשבר  או שמת כדבריו הוא שכ השוכר לא(ישבע א

רעה מלאכת  יד בפקדולח יד שלח  לא כ א אלא  נשבע (ואינו  
(באונסי חייב  יד  בה  שלח שא עצמו , לצור בו  עליולהשתמש ולקח

השבועה) י :(את לבעליו:(יא)ולא   י מע ינב נב  וא 
יר(יב )  טר רעה)א חיה  ידי על  נטר עד(א  יבאה עדי (יביא 

באונס) ישנטרפה לא הטריפה)הרפה  מלשל (מה(ופטור 
(ש רש"י  ע"פ  הוא שבסוגריי:

יאכל וּ . לא  א לּ וּ  טבל :הרי  הן והרי למשׂ ר  והקבּ ע וּ  מלאכ ּת ם נגמר וּ  ׁש כּ בר  ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

גמר כב . דבילה  עיגולי למעשר. מלאכתם  משנגמרו בתלוש  אוכל הפועל שאין ב' משנה  לעיל ותנן 
העיגול פני  משיחליקו  הוא  למעשר מ "ח)מלאכתם  פ"א  העיגול (מעשרות  פני להחליק היו  שרגילין 

למעשר)במשקה  מלאכתם  נגמרה  דבילה  עיגולי סתם  ולכן כן  עושין היו העיגול  עשיית  אחר  מיד  .(וכנראה 
ליין מעשה  כוותיה )וגמר אתיא  ומשנתנו עקיבא , דרבי החביות (אליבא  משישלה  (משמשליכים הוא 

שבחביות ) היין  על  למעלה  שעולים  ושמרים  וכיון הרתיחות  משלה , היה  הוא  החביות  סותם  שהיה  ומי .
למעשר מעשיהם  נגמרו כבר סתומים  היו  כבר צב:)שאלו דף גמרא  עפ"י מנין כג ..(תוי"ט  רע"ב עיין

שכר. כשומר דינו  ששוכר ומנין  שכר, שומר של ושניה  חינם  שומר של היא  ראשונה  שפרשה 

 י י ח ר ו ק מ

הפועלי את מציעא השוכר בבא ז קז פרק 

מדינה, מהלכוֹ ת  אוֹ כלין פרוֹ ת ׁש וֹ מרי
הן. ׁש וֹ מרין  ארבּ ה  ה ּת וֹ רה . מן  לא  אבל 

ח 

שואל 
ע(יג ) אי עליו מת א ונר רעה מע אי יאל וכי 

:י 

 השומרי שבועת 
חייב מלשל שפוטרו  מאורע  לו שאירע  שטוע שומר כל
א  האלהי אל ה ית על  ונקרב שנאמר  התורה מ שבועה
. דברי שלשה  בשבועתו וכולל  .רעה מלאכת  יד לח לא

אלאא) בה  פשע השומרי .שלא  כדר בוב)שמר שאירע
וכ  מתה)כ או נגנבה, ברשותו(כגו אינו שלח ג).כד והרי שלא 

אותו הפוטר  המאורע שאירע  קוד יד שאלהכהבו "רמב (תכ"ד 

ה "א) פ "ו ופקדו.

    
   

    
              

    כו         

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

פרוֹ ת .ח וּ פרוֹ תׁש וֹ מרי ורמוֹ ת גּ ּת וֹ ת ׁש וֹ מרי  ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌
וּ פר דּ סים, גּ נּ וֹ ת ׁש וֹ מרי אבל  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְּת ל וּ ׁש ים.

מן  ולא מדינה מהלכוֹ ת לא אוֹ כלים ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ֵאין
דּ מי: מ שׂ ה כּ ע וֹ שׂ ה לאו דּ ׁש וֹ מר  ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַהּת וֹ רה,

הט "זכד. מבאר  ס "ב)כן  רצ"ה הם (סימן וכך  כך ואירע  בה  פשע  שלא שכתב  כסמ"ע  ולא 
ברשותי . שאינה שבועה היא  שניה  ושבועה  אחת , המגידכה.שבועה  ופקדוןהרב  (שאלה

ה"א) כמו פ "ד  שנגנב  הוא  שכן שאירע השבועה היא בתורה  המפורשת שהשבועה כתב
כמש "כ הוא הכתוב פירוש  ולדעתו זו. שבועה  אגב  עליו  מגלגלים השבועות ושאר  שטוען,

החומש)הרמב "ן  האלהים (על אל  לא(הדיינין)שיקרב  אם טוען , שהוא  כמו שנגנב לישבע
וחייב גזלן עליו  נעשה בפקדון יד השולח  כי  רעהו, במלאכת  לצרכו להשתמש  יד הוא שלח

שלחבאונסין . שלא השבועה  היא  בתורה  המפורשת  שהשבועה שס "ל כרש"י לא  שזה כתב  (הרמב"ן

יד ) כיון כו ..בה  התורה , מן  אוכל מלאכתו נגמרה  שלא עד בתלוש שהעושה  אע"פ ולכן 
אף אוכל אינו  במחובר  השומר  אבל  נהגו. שכן  מחמת אלא  אוכל אינו מעשה  עושה שאינו

בסוגיין . שמואל וכדעת  משוםמדרבנן , מדרבנן  אף אוכלים אין גנות ששומרי שטעם  הרע "ב  (מש"כ

כתב וכן התורה , מן  אוכל אינו  למה לפרש  אלא לכאורה זה בטעם  אין דמי, מעשה כעושה  לאו  ששומר

 י י ח ר ו ק מ

מד



הפועלי את מציעא השוכר בבא ז פרק  קו 

יאכלוּ . לא אלּ וּ  הוֹ דין,הרי לא אם 
וּ מאכילן: מר

      
    

   כב  
             

           
       

ח משנה 
 השומרי כב )כגפרשת  (שמות

 חנ שומר
האי (ו) מ ית  וג ב למר כלי א ס רעה אל  אי י י 

:ני  י הב יצא על (ז )א ונקרב ה ב יצא לא א 
:רעה מלאכת   יד לח לא א  האלהי אל  הית 

שכר שומר
למר(ט) המה וכל ה א ר א חמ ר  רעה אל  אי י י

ראה: אי נ ה א נר א ניה(י)מת  י היה ה' בעת  
באונס) נשבה או נשבר  או שמת כדבריו הוא שכ השוכר לא(ישבע א

רעה מלאכת  יד בפקדולח יד שלח  לא כ א אלא  נשבע (ואינו  
(באונסי חייב  יד  בה  שלח שא עצמו , לצור בו  עליולהשתמש ולקח

השבועה) י :(את לבעליו:(יא)ולא   י מע ינב נב  וא 
יר(יב )  טר רעה)א חיה  ידי על  נטר עד(א  יבאה עדי (יביא 

באונס) ישנטרפה לא הטריפה)הרפה  מלשל (מה(ופטור 
(ש רש"י  ע"פ  הוא שבסוגריי:

יאכל וּ . לא  א לּ וּ  טבל :הרי  הן והרי למשׂ ר  והקבּ ע וּ  מלאכ ּת ם נגמר וּ  ׁש כּ בר  ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

גמר כב . דבילה  עיגולי למעשר. מלאכתם  משנגמרו בתלוש  אוכל הפועל שאין ב' משנה  לעיל ותנן 
העיגול פני  משיחליקו  הוא  למעשר מ "ח)מלאכתם  פ"א  העיגול (מעשרות  פני להחליק היו  שרגילין 

למעשר)במשקה  מלאכתם  נגמרה  דבילה  עיגולי סתם  ולכן כן  עושין היו העיגול  עשיית  אחר  מיד  .(וכנראה 
ליין מעשה  כוותיה )וגמר אתיא  ומשנתנו עקיבא , דרבי החביות (אליבא  משישלה  (משמשליכים הוא 

שבחביות ) היין  על  למעלה  שעולים  ושמרים  וכיון הרתיחות  משלה , היה  הוא  החביות  סותם  שהיה  ומי .
למעשר מעשיהם  נגמרו כבר סתומים  היו  כבר צב:)שאלו דף גמרא  עפ"י מנין כג ..(תוי"ט  רע"ב עיין

שכר. כשומר דינו  ששוכר ומנין  שכר, שומר של ושניה  חינם  שומר של היא  ראשונה  שפרשה 

 י י ח ר ו ק מ

הפועלי את מציעא השוכר בבא ז קז פרק 

מדינה, מהלכוֹ ת  אוֹ כלין פרוֹ ת ׁש וֹ מרי
הן. ׁש וֹ מרין  ארבּ ה  ה ּת וֹ רה . מן  לא  אבל 

ח 

שואל 
ע(יג ) אי עליו מת א ונר רעה מע אי יאל וכי 

:י 

 השומרי שבועת 
חייב מלשל שפוטרו  מאורע  לו שאירע  שטוע שומר כל
א  האלהי אל ה ית על  ונקרב שנאמר  התורה מ שבועה
. דברי שלשה  בשבועתו וכולל  .רעה מלאכת  יד לח לא

אלאא) בה  פשע השומרי .שלא  כדר בוב)שמר שאירע
וכ  מתה)כ או נגנבה, ברשותו(כגו אינו שלח ג).כד והרי שלא 

אותו הפוטר  המאורע שאירע  קוד יד שאלהכהבו "רמב (תכ"ד 

ה "א) פ "ו ופקדו.

    
   

    
              

    כו         

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

פרוֹ ת .ח וּ פרוֹ תׁש וֹ מרי ורמוֹ ת גּ ּת וֹ ת ׁש וֹ מרי  ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌
וּ פר דּ סים, גּ נּ וֹ ת ׁש וֹ מרי אבל  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְּת ל וּ ׁש ים.

מן  ולא מדינה מהלכוֹ ת לא אוֹ כלים ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ֵאין
דּ מי: מ שׂ ה כּ ע וֹ שׂ ה לאו דּ ׁש וֹ מר  ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַהּת וֹ רה,

הט "זכד. מבאר  ס "ב)כן  רצ"ה הם (סימן וכך  כך ואירע  בה  פשע  שלא שכתב  כסמ"ע  ולא 
ברשותי . שאינה שבועה היא  שניה  ושבועה  אחת , המגידכה.שבועה  ופקדוןהרב  (שאלה

ה"א) כמו פ "ד  שנגנב  הוא  שכן שאירע השבועה היא בתורה  המפורשת שהשבועה כתב
כמש "כ הוא הכתוב פירוש  ולדעתו זו. שבועה  אגב  עליו  מגלגלים השבועות ושאר  שטוען,

החומש)הרמב "ן  האלהים (על אל  לא(הדיינין)שיקרב  אם טוען , שהוא  כמו שנגנב לישבע
וחייב גזלן עליו  נעשה בפקדון יד השולח  כי  רעהו, במלאכת  לצרכו להשתמש  יד הוא שלח

שלחבאונסין . שלא השבועה  היא  בתורה  המפורשת  שהשבועה שס "ל כרש"י לא  שזה כתב  (הרמב"ן

יד ) כיון כו ..בה  התורה , מן  אוכל מלאכתו נגמרה  שלא עד בתלוש שהעושה  אע"פ ולכן 
אף אוכל אינו  במחובר  השומר  אבל  נהגו. שכן  מחמת אלא  אוכל אינו מעשה  עושה שאינו

בסוגיין . שמואל וכדעת  משוםמדרבנן , מדרבנן  אף אוכלים אין גנות ששומרי שטעם  הרע "ב  (מש"כ

כתב וכן התורה , מן  אוכל אינו  למה לפרש  אלא לכאורה זה בטעם  אין דמי, מעשה כעושה  לאו  ששומר

 י י ח ר ו ק מ

מה



הפועלי את מציעא השוכר בבא ז פרק  קח

שׂ כר, נוֹ שׂ א והוֹ אל, חנּ ם, ׁש וֹ מר
הכּ ל, ל נׁש בּ ע חנּ ם ׁש וֹ מר והוֹ כר.
שׂ כר  ונוֹ שׂ א הכּ ל, את  מׁש לּ ם והוֹ אל
ול  הבוּ רה ל נׁש בּ ים והוֹ כר
את  וּ מׁש לּ מין הּמ תה, ול הבוּ יה

הגּ נבה: ואת האבדה

    
    

      
   
    
   

     
    

    
             

          
 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מדינה . כן :מהלכ וֹ ת  נהגוּ  עלׁש כּ בר נ ׁש בּ ע  ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌
בּ ׁש אר ה כּ ל . ה כּ ת וּ ב וֹ ת הּמ ארע וֹ ת  כּ ל  ל  ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

לוֹ  לתה  ּׁש כ נׁש בּ ע לחיּ וּ ב, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְׁש וֹ מרים 
ה כּ ל .וּ פטוּ ר : את ואבדה מ ׁש לּ ם  גּ נבה ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌

וכ וּ '.ואנסים: שׂ כר לן נוֹ שׂ א נפקא  וכלּ הוּ  ְ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ּפ רׁש ה  ה ּמ ׁש ּפ טים. ואלּ ה ּפ רׁש ת  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִמּק ראי
נאמרה  וגוֹ ' רה וּ  אל איׁש  י ּת ן כּ י  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִרא ׁש וֹ נה 
ואבדה . גּ נבה  בּ וֹ  ּפ טר  ׁש כּ ן חנּ ם, ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְבּ ׁש וֹ מר
אוֹ  חמוֹ ר ר הוּ  אל איׁש  י ּת ן כּ י ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְׁש ניּ ה,
ׁש כּ ן  שׂ כר, בּ ׁש וֹ מר נאמרה שׂ ה, אוֹ  ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש וֹ ר 

אם  בּ ּה  דּ כתיב ואבדה, גּ נבה  בּ וֹ  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִחיּ ב 
לי אין לבליו, יׁש לּ ם  מּמ וֹ  יגּ נב  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִֹ◌ָגּ נב
אם  לוֹ מר ּת למוּ ד מנּ ין, אבדה  גּ נבה, ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶא לּ א 
וחמר , קל וע וֹ ד , מקוֹ ם. מכּ ל יגּ נב , ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִֹ◌ָגּ נב
אבדה  חיּ ב , לאנס ׁש ּק רוֹ בה גּ נבה ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַוּ מה 
ושׂ וֹ כר , ׁש כּ ן . כּ ל  לא  לפ ׁש יה ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶׁש ּק ר וֹ בה 
כּ ׁש וֹ מר  דּ ינ וֹ  ׁש לּ וֹ  הנאה כּ ל ׁש אין ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵכּ יון
ׁש לי ׁש ית  בּ פרׁש ה מפרׁש  והוֹ אל, ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָשׂ כר.
ונׁש בּ ר  רה וּ  מם איׁש  יׁש אל ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְוכי

ׁש לּ ם ּמ וֹ  אין בּ ליו מת יׁש לּ ם:א וֹ  ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

א "נ כן. לפרש ניתן הרע"ב  דברי גם  ואולי התורה. מן אוכל אינו  הלכך מעשה  עושה  שאינו  שכיון רש"י

אינו  לכן מלאכה , גמר שעת אינו  וגם מעשה  עושה  שאינו  לריעותא  תרתי שאיכא  שכיון שר"ל לפרש יש

אוכל  התורה , מן אוכל היה מעשה  עושה  היה  שאם  כיון בתלוש משמר אבל מדינה . ממנהג אפילו  אוכל

הדרישה  אבל  זו , סברא  כתב רש "ש  (גם מדינה  ממנהג  ו')מיהת ס "ק שלז במחובר (סימן משמר שאפילו  כתב 

שמואל ) לפי אוכל אינו  נמי מלאכה  גמר .בשעת 

 י י ח ר ו ק מ

הפועלי את מציעא השוכר בבא ז קט פרק 

אנס. זאבים, ׁש ני אנס, אינוֹ  אחד, זאב
מׁש לחת  בּ ׁש ת  אוֹ מר, יהוּ דה רבּ י
ׁש ני אנס. אחד זאב אף זאבים,
אוֹ מר  הבּ בלי  ּידּ ו אנס. אינוֹ  כלבים,
אינוֹ  אחת, מרוּ ח מאיר, רבּ י  מוּ ם
הלּ סטים, אנס. רוּ חוֹ ת, מּת י אנס,
והנּ מר והדּ ב הארי אנס. זה הרי

והנּ חׁש , אנס.והבּ רדּ לס זה הרי 
אם  אבל מאליהן, ׁש בּ אוּ  בּ זמן אימתי,
ולסטים, חיּ ה גּ דוּ די למקוֹ ם הוֹ ליכן

אנס: אינוֹ 

ט       
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 כח  
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           ל 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אנס.ט אינ וֹ  אחד  שׂ כר זאב ונוֹ שׂ א ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
הּט רפה  דּ כתיב  ליו. ח יּ בין ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְושׂ וֹ כר 
מ ׁש לּ ם  ׁש הוּ א טרפה י ׁש  י ׁש לּ ם, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְֹלא

מ ׁש לּ ם: ׁש אינוֹ  טרפה בּ ׁש עת וי ׁש  ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

זאבים. מׁש לּ חת מׁש לחת ר ה כּ ׁש ח יּ ה ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌
ואין  אחד . אדם ל  היא ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶקוֹ פצת
הבּ בלי:  ּכּ ידּ ו ולא יהוּ דה כּ ר בּ י ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲהלכה

אנס:הלּ סטים. זה הרי לסטים חד  ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌

לשון כז. משלם, שאינו טרפה ויש  משלם  שהוא טרפה יש ישלם, לא  הטרפה דכתיב
פירש "י  וכן הטרפה ואמר  טרפה, אמר  מדלא לה דייק במכילתא  התוי "ט , וכתב הרע"ב .

קדריש  יתירה וה"א  להרוג כח..(מלא"ש)בחומש , בא  כן  מנת שעל נפשו  מוסר  שהליסטים
כך על  נפשו למסור  לו  אין הרועה אבל ממון , ליקח  או ליהרג בתוי"ט )או  הובא צג: דף  .(גמרא 

מ"ד )בב"קכט. אלצב"ע.(פ "א בערבי לה  שקורין  חיה שהוא הרע"ב (ולפ "זמאירי .ל.פירש

לקחה אם  אמנם  אונס . זה  הרי תנא  דרישא  אגב אלא כן שנה ולא דוקא  לאו  הוא אונס  אינו  הלשון

פטור  חינם ששומר לומר יש וטוב , שמן מרעה  מקום שהיה משום  סי "ב )שם רצ"א  סימן דרישה  .)(עיין 

 י י ח ר ו ק מ

מו



הפועלי את מציעא השוכר בבא ז פרק  קח

שׂ כר, נוֹ שׂ א והוֹ אל, חנּ ם, ׁש וֹ מר
הכּ ל, ל נׁש בּ ע חנּ ם ׁש וֹ מר והוֹ כר.
שׂ כר  ונוֹ שׂ א הכּ ל, את  מׁש לּ ם והוֹ אל
ול  הבוּ רה ל נׁש בּ ים והוֹ כר
את  וּ מׁש לּ מין הּמ תה, ול הבוּ יה

הגּ נבה: ואת האבדה

    
    

      
   
    
   

     
    

    
             

          
 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מדינה . כן :מהלכ וֹ ת  נהגוּ  עלׁש כּ בר נ ׁש בּ ע  ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌
בּ ׁש אר ה כּ ל . ה כּ ת וּ ב וֹ ת הּמ ארע וֹ ת  כּ ל  ל  ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

לוֹ  לתה  ּׁש כ נׁש בּ ע לחיּ וּ ב, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְׁש וֹ מרים 
ה כּ ל .וּ פטוּ ר : את ואבדה מ ׁש לּ ם  גּ נבה ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌

וכ וּ '.ואנסים: שׂ כר לן נוֹ שׂ א נפקא  וכלּ הוּ  ְ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ּפ רׁש ה  ה ּמ ׁש ּפ טים. ואלּ ה ּפ רׁש ת  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִמּק ראי
נאמרה  וגוֹ ' רה וּ  אל איׁש  י ּת ן כּ י  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִרא ׁש וֹ נה 
ואבדה . גּ נבה  בּ וֹ  ּפ טר  ׁש כּ ן חנּ ם, ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְבּ ׁש וֹ מר
אוֹ  חמוֹ ר ר הוּ  אל איׁש  י ּת ן כּ י ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְׁש ניּ ה,
ׁש כּ ן  שׂ כר, בּ ׁש וֹ מר נאמרה שׂ ה, אוֹ  ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש וֹ ר 

אם  בּ ּה  דּ כתיב ואבדה, גּ נבה  בּ וֹ  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִחיּ ב 
לי אין לבליו, יׁש לּ ם  מּמ וֹ  יגּ נב  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִֹ◌ָגּ נב
אם  לוֹ מר ּת למוּ ד מנּ ין, אבדה  גּ נבה, ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶא לּ א 
וחמר , קל וע וֹ ד , מקוֹ ם. מכּ ל יגּ נב , ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִֹ◌ָגּ נב
אבדה  חיּ ב , לאנס ׁש ּק רוֹ בה גּ נבה ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַוּ מה 
ושׂ וֹ כר , ׁש כּ ן . כּ ל  לא  לפ ׁש יה ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶׁש ּק ר וֹ בה 
כּ ׁש וֹ מר  דּ ינ וֹ  ׁש לּ וֹ  הנאה כּ ל ׁש אין ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵכּ יון
ׁש לי ׁש ית  בּ פרׁש ה מפרׁש  והוֹ אל, ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָשׂ כר.
ונׁש בּ ר  רה וּ  מם איׁש  יׁש אל ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְוכי

ׁש לּ ם ּמ וֹ  אין בּ ליו מת יׁש לּ ם:א וֹ  ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

א "נ כן. לפרש ניתן הרע"ב  דברי גם  ואולי התורה. מן אוכל אינו  הלכך מעשה  עושה  שאינו  שכיון רש"י

אינו  לכן מלאכה , גמר שעת אינו  וגם מעשה  עושה  שאינו  לריעותא  תרתי שאיכא  שכיון שר"ל לפרש יש

אוכל  התורה , מן אוכל היה מעשה  עושה  היה  שאם  כיון בתלוש משמר אבל מדינה . ממנהג אפילו  אוכל

הדרישה  אבל  זו , סברא  כתב רש "ש  (גם מדינה  ממנהג  ו')מיהת ס "ק שלז במחובר (סימן משמר שאפילו  כתב 

שמואל ) לפי אוכל אינו  נמי מלאכה  גמר .בשעת 

 י י ח ר ו ק מ

הפועלי את מציעא השוכר בבא ז קט פרק 

אנס. זאבים, ׁש ני אנס, אינוֹ  אחד, זאב
מׁש לחת  בּ ׁש ת  אוֹ מר, יהוּ דה רבּ י
ׁש ני אנס. אחד זאב אף זאבים,
אוֹ מר  הבּ בלי  ּידּ ו אנס. אינוֹ  כלבים,
אינוֹ  אחת, מרוּ ח מאיר, רבּ י  מוּ ם
הלּ סטים, אנס. רוּ חוֹ ת, מּת י אנס,
והנּ מר והדּ ב הארי אנס. זה הרי

והנּ חׁש , אנס.והבּ רדּ לס זה הרי 
אם  אבל מאליהן, ׁש בּ אוּ  בּ זמן אימתי,
ולסטים, חיּ ה גּ דוּ די למקוֹ ם הוֹ ליכן

אנס: אינוֹ 

ט       
   

כז     
   

     
       

     
    
     
      
    

     
      

 כח  
כט    

           
            

           ל 
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אנס.ט אינ וֹ  אחד  שׂ כר זאב ונוֹ שׂ א ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
הּט רפה  דּ כתיב  ליו. ח יּ בין ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְושׂ וֹ כר 
מ ׁש לּ ם  ׁש הוּ א טרפה י ׁש  י ׁש לּ ם, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְֹלא

מ ׁש לּ ם: ׁש אינוֹ  טרפה בּ ׁש עת וי ׁש  ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

זאבים. מׁש לּ חת מׁש לחת ר ה כּ ׁש ח יּ ה ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌
ואין  אחד . אדם ל  היא ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶקוֹ פצת
הבּ בלי:  ּכּ ידּ ו ולא יהוּ דה כּ ר בּ י ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲהלכה

אנס:הלּ סטים. זה הרי לסטים חד  ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌

לשון כז. משלם, שאינו טרפה ויש  משלם  שהוא טרפה יש ישלם, לא  הטרפה דכתיב
פירש "י  וכן הטרפה ואמר  טרפה, אמר  מדלא לה דייק במכילתא  התוי "ט , וכתב הרע"ב .

קדריש  יתירה וה"א  להרוג כח..(מלא"ש)בחומש , בא  כן  מנת שעל נפשו  מוסר  שהליסטים
כך על  נפשו למסור  לו  אין הרועה אבל ממון , ליקח  או ליהרג בתוי"ט )או  הובא צג: דף  .(גמרא 

מ"ד )בב"קכט. אלצב"ע.(פ "א בערבי לה  שקורין  חיה שהוא הרע"ב (ולפ "זמאירי .ל.פירש

לקחה אם  אמנם  אונס . זה  הרי תנא  דרישא  אגב אלא כן שנה ולא דוקא  לאו  הוא אונס  אינו  הלשון

פטור  חינם ששומר לומר יש וטוב , שמן מרעה  מקום שהיה משום  סי "ב )שם רצ"א  סימן דרישה  .)(עיין 
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ומתה, סגּ פ ּה  אנס. זה  הרי כדרכּ ּה , מתה
ונפלה  צוּ קין לראׁש י לתה אנס. אינוֹ 
לראׁש י  הלּה  אנס. זה הרי ומתה,
מתנה  אנס. אינוֹ  ומתה, ונפלה צוּ קין
מבוּ ה, ּפ טוּ ר להיוֹ ת  חנּ ם ׁש וֹ מר

י     
    

      
 לא    

     
      

    לב  
        לג   

   לד          
           לה

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש הוֹ ׁש יב ּה סגּ פ ּה .י  אוֹ  בּ ר ב  אוֹ תּה  נּ ה ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌
בּ צּ נּ ה: וּ בחרף בּ ח ּמ ה עלתה בּ ּק יץ ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌

צוּ קין .לרא  לראׁש יׁש י  ולתה ׁש ּת קפּת וּ  ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
גּ ב וֹ הים: להי וֹ ת הרים חנּ ם ׁש וֹ מר מתנה ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌

מּׁשבוּ עה. ל ּפ ט וּ ר מתנה לאו והאי ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌
ׁש אוֹ מר  אלּ א הוּ א, בּ ּת וֹ רה כּ תוּ ב  ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַמה

אלּ א   ל ׁש וֹ מר  להיוֹ ת אפׁש י אי ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִל וֹ 
ד  למירה נחית לא וׁש וֹ מר  . ְבּ כ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָֹ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌
כּ בר   מ ׁש כּ י  והאי ל בּ המה,  ְדּ מ ׁש י◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ׁש ב וּ ה, ליו ל וֹ  ׁש אין מנת ל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵּפ ר ׁש 
בּ תוֹ רת  לירד נפׁש י ּה  ׁש בּ ד  ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ְולא
ירד : יּ רד  וּ למה למקצת, אלּ א ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְׁש וֹ מרין

שמתהלא . ולומר לתלות  יש דאפילו לן משמע דקא  וי"ל היא , גמורה דפשיעה דפשיטא תימה
לסגפה  ליה הוה  דלא חייב  אפ "ה אחר  דבר  בשביל  סיגפה )גם תוד"ה  צג: שכתב(דף מי ויש  .

יכול שאינו חייב שהוא שנה  או חדש  אחר  ומתה אחד  יום עינה שאם הוא המשנה שחידוש
חולי  הפנימים מאיבריה  באחד נולד שעינה יום באותו שמא בפשיעתו, מתה שלא לישבע

זמן אחר מתה  משנה שממנו ה"ט)(מגיד יהונתן )(פ "ג  רבנו  נקטבשם ולא חייב, חינם שומר  ואפילו .
נקט אונס זה  הרי כדרכה  מתה רישא דתנא איידי אלא  הוי, לא  פשיעה שגם  לומר אונס אינו

אונס זה  אין ונפלה.לב ..(תוי "ט)בסיפא  שתקפתו באונס , היתה הנפילה הךגם אביי מוקי  (כן

המפקיד בפרק  לו :)משנה  שעליו(דף שכר בשומר אלא  זה ואין המשנה . לפרש שיש ונמוק"י  הרי"ף  כתב  וכן  ,

אע "פ מאליה  בעלתה  ולכן  מלעלות, ולמונעה  בזנבה  לאחוז  חייב אין חינם  שומר אבל יתירה, שמירה  לשמור 

פטור תקפה , ולא לתוקפה יכול לאלג..)(תוי"ט)שהיה  כאן שגם ספרים  ויש  ומתה, גרס  לא ברישא
או  נפלה, הם , דברים  ושני מעצמה שמתה שר "ל לפרש  אין לה גרסינן אם גם אבל  לה. גרסי 

הגמרא  אדרבה  כי לו:)מתה, כדרכה(דף  מתה  אבל  חייב ומתה  בנפלה  שרק  משנה  מהך מדייק
מנעה לד ..(תוי "ט)פטור  ולא  למונעה יכול  והיה מאליה  עלתה אם  גם חייב שכר  ,(תוי "ט)שומר

העלה . הוא אם אלא  חייב  אינו  חנם  שומר ששומרים רע"ב.לה .אבל  אזיל  אינם ולשיטתו

 י י ח ר ו ק מ

הפועלי את מציעא השוכר בבא ז קיאפרק 

מלּ ׁש לּ ם, ּפ טוּ ר להיוֹ ת והוֹ אל
ּפ טוּ רין נוֹ שׂ א להיוֹ ת והוֹ כר שׂ כר 

וּ מלּ ׁש לּ ם: מבוּ ה

כּ תוּ ב מה ל הּמ תנה כּ ל
ּת נאי וכל בטל. ּת נאוֹ  בּ ּת וֹ רה,

בתחלּ תוֹ , משׂ ה בטל.ׁש יּ ׁש  ּת נאוֹ  

יא 
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             לז 
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בּ ּת וֹ רה יא ּׁשכּ תוּ ב מה על הּמ תנה כּ ל 
בטל. מאיר ּת נא וֹ  ר בּ י מתניתין כּ לּ ּה  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌

כּ תוּ ב מה ל הּמ תנה דּ סבר  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִהיא
בּ טל . ּת נאוֹ  ׁש בּ ממוֹ ן בּ דבר  אפלּ וּ  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה
אפלּ וּ  ׁש בּ ממוֹ ן בּ דבר  אלּ א הלכה. ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְואינּה 
ּת נאוֹ  בּ ּת וֹ רה, כּ תוּ ב  מה ל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש התנה

מ ּת חלּ ה.קיּ ם: מ עשׂ ה בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  ּת נאי  כּ ל ַ◌ָ◌

ל שׂ וֹ ת  ליו ׁש יּ ׁש  משׂ ה ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הקדּ ים
הרי כּ ג וֹ ן מּמ נּ וּ , מב ּק ׁש  ׁש הוּ א ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִלתנאי 
ּפ לוֹ ני, דבר  ּת שׂ ה אם  ּׁש ל זה ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַמשׂ ה
אם  ראוּ בן וּ בני  גּ ד  בּ ני  לתנאי  דּ מי  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָֹ◌ְדּ לא
ל ּמ שׂ ה: קוֹ דם ּת נאי הינוּ  וּ נתּת ם ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַיבר וּ 

בטל. ל ּת נא וֹ  ואף קיּ ם משׂ ה והוי  ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌
הּת נאי: את הּת נאי בּ ל קיּ ם ׁש א ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִּפ י

במשיכה . אלא בשמירה משיכהמתחייבים תקנו  כך בלקוחות משיכה שתיקנו  כדרך  אלעזר (א "ר

צט.)בשומרים שם(דף תוספות  כך), בשמירה,(ד "ה להתחייב  ולענין שומרים  הד' לכל  הכוונה שאין כתבו 

שאין לענין הכוונה אלא  לפני. הנח אמרו  רק אם  גם לזה משתעבדים שכר ושומר חינם שומר כי

השמירה שעבוד לענין דאיירי מפרשים  ורש"י הרמב"ם  אבל בהם . לחזור יכולים והמשכיר המשאיל

הרע"ב  מתנהלו ..)(תוי "ט)וכמש"כ ויש  לאיסור  הנוגע בדבר  בתורה שכתב  מה  על מתנה  יש 
שבממון  בדבר  מתנה בטל , תנאו  לכו "ע שבאיסור  בדבר  המתנה  בממון. הנוגע בדבר 
הגמרא בטל. תנאו מאיר  לרבי  קיים  תנאו  יהודה  לרבי  יהודה , ורבי  מאיר  רבי בו  נחלקו 

צד.) בטל.(דף  תנאו  שבממון בדבר  שאף מאיר  כרבי שמשנתנו חייבלז.מוכיחה התנאי  כי 
כמו  המעשה  קודם משהלהיות  להם  שאמר  ראובן ובני  גד  בני של כט -ל )תנאי לב  (במדבר 
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ומתה, סגּ פ ּה  אנס. זה  הרי כדרכּ ּה , מתה
ונפלה  צוּ קין לראׁש י לתה אנס. אינוֹ 
לראׁש י  הלּה  אנס. זה הרי ומתה,
מתנה  אנס. אינוֹ  ומתה, ונפלה צוּ קין
מבוּ ה, ּפ טוּ ר להיוֹ ת  חנּ ם ׁש וֹ מר

י     
    

      
 לא    

     
      

    לב  
        לג   

   לד          
           לה

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש הוֹ ׁש יב ּה סגּ פ ּה .י  אוֹ  בּ ר ב  אוֹ תּה  נּ ה ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌
בּ צּ נּ ה: וּ בחרף בּ ח ּמ ה עלתה בּ ּק יץ ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌

צוּ קין .לרא  לראׁש יׁש י  ולתה ׁש ּת קפּת וּ  ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
גּ ב וֹ הים: להי וֹ ת הרים חנּ ם ׁש וֹ מר מתנה ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌

מּׁשבוּ עה. ל ּפ ט וּ ר מתנה לאו והאי ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌
ׁש אוֹ מר  אלּ א הוּ א, בּ ּת וֹ רה כּ תוּ ב  ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַמה

אלּ א   ל ׁש וֹ מר  להיוֹ ת אפׁש י אי ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִל וֹ 
ד  למירה נחית לא וׁש וֹ מר  . ְבּ כ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָֹ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌
כּ בר   מ ׁש כּ י  והאי ל בּ המה,  ְדּ מ ׁש י◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ׁש ב וּ ה, ליו ל וֹ  ׁש אין מנת ל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵּפ ר ׁש 
בּ תוֹ רת  לירד נפׁש י ּה  ׁש בּ ד  ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ְולא
ירד : יּ רד  וּ למה למקצת, אלּ א ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְׁש וֹ מרין

שמתהלא . ולומר לתלות  יש דאפילו לן משמע דקא  וי"ל היא , גמורה דפשיעה דפשיטא תימה
לסגפה  ליה הוה  דלא חייב  אפ "ה אחר  דבר  בשביל  סיגפה )גם תוד"ה  צג: שכתב(דף מי ויש  .

יכול שאינו חייב שהוא שנה  או חדש  אחר  ומתה אחד  יום עינה שאם הוא המשנה שחידוש
חולי  הפנימים מאיבריה  באחד נולד שעינה יום באותו שמא בפשיעתו, מתה שלא לישבע

זמן אחר מתה  משנה שממנו ה"ט)(מגיד יהונתן )(פ "ג  רבנו  נקטבשם ולא חייב, חינם שומר  ואפילו .
נקט אונס זה  הרי כדרכה  מתה רישא דתנא איידי אלא  הוי, לא  פשיעה שגם  לומר אונס אינו

אונס זה  אין ונפלה.לב ..(תוי "ט)בסיפא  שתקפתו באונס , היתה הנפילה הךגם אביי מוקי  (כן

המפקיד בפרק  לו :)משנה  שעליו(דף שכר בשומר אלא  זה ואין המשנה . לפרש שיש ונמוק"י  הרי"ף  כתב  וכן  ,

אע "פ מאליה  בעלתה  ולכן  מלעלות, ולמונעה  בזנבה  לאחוז  חייב אין חינם  שומר אבל יתירה, שמירה  לשמור 

פטור תקפה , ולא לתוקפה יכול לאלג..)(תוי"ט)שהיה  כאן שגם ספרים  ויש  ומתה, גרס  לא ברישא
או  נפלה, הם , דברים  ושני מעצמה שמתה שר "ל לפרש  אין לה גרסינן אם גם אבל  לה. גרסי 

הגמרא  אדרבה  כי לו:)מתה, כדרכה(דף  מתה  אבל  חייב ומתה  בנפלה  שרק  משנה  מהך מדייק
מנעה לד ..(תוי "ט)פטור  ולא  למונעה יכול  והיה מאליה  עלתה אם  גם חייב שכר  ,(תוי "ט)שומר

העלה . הוא אם אלא  חייב  אינו  חנם  שומר ששומרים רע"ב.לה .אבל  אזיל  אינם ולשיטתו
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הפועלי את מציעא השוכר בבא ז קיאפרק 

מלּ ׁש לּ ם, ּפ טוּ ר להיוֹ ת והוֹ אל
ּפ טוּ רין נוֹ שׂ א להיוֹ ת והוֹ כר שׂ כר 

וּ מלּ ׁש לּ ם: מבוּ ה

כּ תוּ ב מה ל הּמ תנה כּ ל
ּת נאי וכל בטל. ּת נאוֹ  בּ ּת וֹ רה,

בתחלּ תוֹ , משׂ ה בטל.ׁש יּ ׁש  ּת נאוֹ  

יא 

    
    

   
    

           
  

     
      
      

     לו
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בּ ּת וֹ רה יא ּׁשכּ תוּ ב מה על הּמ תנה כּ ל 
בטל. מאיר ּת נא וֹ  ר בּ י מתניתין כּ לּ ּה  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌

כּ תוּ ב מה ל הּמ תנה דּ סבר  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִהיא
בּ טל . ּת נאוֹ  ׁש בּ ממוֹ ן בּ דבר  אפלּ וּ  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה
אפלּ וּ  ׁש בּ ממוֹ ן בּ דבר  אלּ א הלכה. ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְואינּה 
ּת נאוֹ  בּ ּת וֹ רה, כּ תוּ ב  מה ל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש התנה

מ ּת חלּ ה.קיּ ם: מ עשׂ ה בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  ּת נאי  כּ ל ַ◌ָ◌

ל שׂ וֹ ת  ליו ׁש יּ ׁש  משׂ ה ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הקדּ ים
הרי כּ ג וֹ ן מּמ נּ וּ , מב ּק ׁש  ׁש הוּ א ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִלתנאי 
ּפ לוֹ ני, דבר  ּת שׂ ה אם  ּׁש ל זה ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַמשׂ ה
אם  ראוּ בן וּ בני  גּ ד  בּ ני  לתנאי  דּ מי  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָֹ◌ְדּ לא
ל ּמ שׂ ה: קוֹ דם ּת נאי הינוּ  וּ נתּת ם ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַיבר וּ 

בטל. ל ּת נא וֹ  ואף קיּ ם משׂ ה והוי  ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌
הּת נאי: את הּת נאי בּ ל קיּ ם ׁש א ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִּפ י

במשיכה . אלא בשמירה משיכהמתחייבים תקנו  כך בלקוחות משיכה שתיקנו  כדרך  אלעזר (א "ר

צט.)בשומרים שם(דף תוספות  כך), בשמירה,(ד "ה להתחייב  ולענין שומרים  הד' לכל  הכוונה שאין כתבו 

שאין לענין הכוונה אלא  לפני. הנח אמרו  רק אם  גם לזה משתעבדים שכר ושומר חינם שומר כי

השמירה שעבוד לענין דאיירי מפרשים  ורש"י הרמב"ם  אבל בהם . לחזור יכולים והמשכיר המשאיל

הרע"ב  מתנהלו ..)(תוי "ט)וכמש"כ ויש  לאיסור  הנוגע בדבר  בתורה שכתב  מה  על מתנה  יש 
שבממון  בדבר  מתנה בטל , תנאו  לכו "ע שבאיסור  בדבר  המתנה  בממון. הנוגע בדבר 
הגמרא בטל. תנאו מאיר  לרבי  קיים  תנאו  יהודה  לרבי  יהודה , ורבי  מאיר  רבי בו  נחלקו 

צד.) בטל.(דף  תנאו  שבממון בדבר  שאף מאיר  כרבי שמשנתנו חייבלז.מוכיחה התנאי  כי 
כמו  המעשה  קודם משהלהיות  להם  שאמר  ראובן ובני  גד  בני של כט -ל )תנאי לב  (במדבר 
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השואל   ח פרק
א  משנה

יד ) יג  כב  עליו(שמות מת  א ונר רעה  מע אי י אל  וכי
השור) של בעליו  א)ע מלאכתו)אי לעשות השואל ע אינ) 

אונס)י שהוא  א לשל השואל י(חייב  לא ע עליו  א : 
פטור) השור , ששאל  בשעה  השואל במלאכת עושי היו בעליו א .(אבל
ה "ה אלא שואל דוקא ולאו פטור, בבעלי שהשואל  מכא
ויו כי עמו, בעליו  א מפשיעה פטור   חינ שומר וכ שוכר .
 ובי שלפניו שוכר פרשת  על  בי וקאי  ראשו  עני על מוסי

פניו . שלפני חינ שומר פרשת  ז )על בפרק ח' למשנה הקדמה  (ראה
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בסוֹ פוֹ . לקיּ מ וֹ  ל וֹ  ׁש אפׁש ר  והיה וכל ְ◌ָ◌ָ◌
ל ּמ שׂ ה: קוֹ דם קיּ ם.תנאי  אבל ּת נא וֹ  ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌

בּ טל  הּת נאי  לקיּ מוֹ , לוֹ  אפׁש ר  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִאי
כּ מפליג  אלּ א ׁש אינוֹ  קיּ ם, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְוהּמ שׂ ה
אלּ א  ּת נאי  לׁש וּ ם בּ ל בּ וֹ  ׁש אין ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִבּ דברים,
את  וד וֹ חה מרחיק בּ למא ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהקניט 

בּ דברים: הּפ רה אחבר וֹ  את הּׁשוֹ אל ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
עּמ ּה . בּ עליה ׁש ל ו ׁש אל  בּ לים היוּ  אם ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌

מלאכ ּת וֹ , לשׂ וֹ ת הוֹ אל אצל ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָּפ רה
ׁש אוּ ל  ׁש הי וּ  שׂ כוּ רים,בּ ין אוֹ  אצל וֹ  ים ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌

בּ ין  ּפ רה ׁש ל מלאכה בּ אוֹ תּה  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵבּ ין
פט וּ ר : מתה אם אחרת, מלאכה ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַל שׂ וֹ ת

הארץ ונכבּ ׁש ה ה' לפני  לּמ לחמה חלוּ ץ כּ ל  ה יּ רדּ ן את  אּת כם רא וּ בן וּ בני גד  בני יברוּ  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִאם 
התנאי שאמר  הרי לאחזּ ה. ה גּ לד ארץ  את להם  וּ נת ּת ם  יעברו )לפניכם  המעשה (אם (ונתתםקודם  ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌◌ָ◌

גו ') עיי"ש .א ..להם  ברע"ב , כדאיתא אחרת , מלאכה לעשות  בין פרה  של  מלאכה באותה  בין
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מציעא השואל בבא ח  קיג פרק

הבּ לים  ׁש אל ּמ ה. בּ ליה שׂ כר אוֹ 
הּפ רה, את ׁש אל  ּכ וּ לאחר שׂ כרן, אוֹ 

ׁש נּ אמר ּפ טוּ ר, כב)ומתה, אם (שמות 
את  ׁש אל אבל יׁש לּ ם. לא ּמ וֹ  בּ ליו
הבּ לים  את  ׁש אל  ּכ ואחר הּפ רה

ׁש נּ אמר חיּ ב, ומתה, שׂ כרן, (שם )אוֹ  
יׁש לּ ם: ׁש לּ ם ּמ וֹ  אין בּ ליו

היּ וֹ ם חצי ׁש אלּה  הּפ רה, את הוֹ אל 
וּ שׂ כרּה  היּ וֹ ם ׁש אל ּה  היּ וֹ ם, חצי וּ שׂ כר ּה 

ו ׁש אל אחת שׂ כר ומתה ,למחר, אחת, 
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י ׁש לּ ם. לא  עּמ וֹ  בּ עליו  אם  והכיׁש נּ אמר ְ◌ָ◌ִ◌
הוֹ אל , ם ּמ וֹ , הוֹ ר  בּ ל  אם ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַמׁש מע ,
ל שׂ וֹ ת  ל וֹ  שׂ כ וּ ר  אוֹ  ׁש אוּ ל ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש הוּ א
לא  ּפ רתוֹ , לוֹ  ׁש הׁש איל בּ ׁש ה ֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְמלאכ ּת וֹ 

כוּ '.יׁש לּ ם: הּפ רה את ׁש אל היה אבל אם ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌
בּ ׁש ת  ּמ וֹ  היה ולא אנסים בּ ׁש ת ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִּמ וֹ 

בּ בּ לים  ׁש אילה הוי  דּ לא ח יּ ב , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְׁש אילה,
בּ ׁש ת  ּמ וֹ  היה כּ ן אם אלּ א ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְלאפטוֹ רי

ׁש לּ ם ׁש אילה: עּמ וֹ  אין  בּ עליו ׁש נּ אמר ְ◌ִ◌ָ◌
אין י ׁש לּ ם. בּ ליו קרא, אׁש מ וּ ינן והכי ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

ׁש היה  ּפ י ל  אף ׁש אילה, בּ ׁש ת ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִּמ וֹ 
יׁש לּ ם: ׁש לּ ם וּ מיתה, ׁש בירה בּ ׁש ת ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִּמ וֹ 

אין ב. שאם ש "מ  ישלם  לא  עמו בעליו  אם כתיב  כבר  שהרי  היא , יתירה ומקרא 
בשעת עמו  שהם  אע "פ שאלה  בשעת  עמו אינם  שאם  בא  ללמד  אלא ישלם , עמו 
פטור . שבירה, בשעת עמו  שאינם  אף  שאלה בשעת  עמו שהיו כל אבל  חייב. שבירה,
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קיּ ם: ּת נאוֹ  מּת חלּ תוֹ , ליו

ּמ ּה  בּ ליה וׁש אל הּפ רה את  הוֹ אל א 
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יד ) יג  כב  עליו(שמות מת  א ונר רעה  מע אי י אל  וכי
השור) של בעליו  א)ע מלאכתו)אי לעשות השואל ע אינ) 

אונס)י שהוא  א לשל השואל י(חייב  לא ע עליו  א : 
פטור) השור , ששאל  בשעה  השואל במלאכת עושי היו בעליו א .(אבל
ה "ה אלא שואל דוקא ולאו פטור, בבעלי שהשואל  מכא
ויו כי עמו, בעליו  א מפשיעה פטור   חינ שומר וכ שוכר .
 ובי שלפניו שוכר פרשת  על  בי וקאי  ראשו  עני על מוסי

פניו . שלפני חינ שומר פרשת  ז )על בפרק ח' למשנה הקדמה  (ראה
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בסוֹ פוֹ . לקיּ מ וֹ  ל וֹ  ׁש אפׁש ר  והיה וכל ְ◌ָ◌ָ◌
ל ּמ שׂ ה: קוֹ דם קיּ ם.תנאי  אבל ּת נא וֹ  ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌

בּ טל  הּת נאי  לקיּ מוֹ , לוֹ  אפׁש ר  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִאי
כּ מפליג  אלּ א ׁש אינוֹ  קיּ ם, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְוהּמ שׂ ה
אלּ א  ּת נאי  לׁש וּ ם בּ ל בּ וֹ  ׁש אין ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִבּ דברים,
את  וד וֹ חה מרחיק בּ למא ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהקניט 

בּ דברים: הּפ רה אחבר וֹ  את הּׁשוֹ אל ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
עּמ ּה . בּ עליה ׁש ל ו ׁש אל  בּ לים היוּ  אם ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌

מלאכ ּת וֹ , לשׂ וֹ ת הוֹ אל אצל ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָּפ רה
ׁש אוּ ל  ׁש הי וּ  שׂ כוּ רים,בּ ין אוֹ  אצל וֹ  ים ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌

בּ ין  ּפ רה ׁש ל מלאכה בּ אוֹ תּה  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵבּ ין
פט וּ ר : מתה אם אחרת, מלאכה ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַל שׂ וֹ ת

הארץ ונכבּ ׁש ה ה' לפני  לּמ לחמה חלוּ ץ כּ ל  ה יּ רדּ ן את  אּת כם רא וּ בן וּ בני גד  בני יברוּ  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִאם 
התנאי שאמר  הרי לאחזּ ה. ה גּ לד ארץ  את להם  וּ נת ּת ם  יעברו )לפניכם  המעשה (אם (ונתתםקודם  ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌◌ָ◌

גו ') עיי"ש .א ..להם  ברע"ב , כדאיתא אחרת , מלאכה לעשות  בין פרה  של  מלאכה באותה  בין
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הבּ לים  ׁש אל ּמ ה. בּ ליה שׂ כר אוֹ 
הּפ רה, את ׁש אל  ּכ וּ לאחר שׂ כרן, אוֹ 

ׁש נּ אמר ּפ טוּ ר, כב)ומתה, אם (שמות 
את  ׁש אל אבל יׁש לּ ם. לא ּמ וֹ  בּ ליו
הבּ לים  את  ׁש אל  ּכ ואחר הּפ רה

ׁש נּ אמר חיּ ב, ומתה, שׂ כרן, (שם )אוֹ  
יׁש לּ ם: ׁש לּ ם ּמ וֹ  אין בּ ליו

היּ וֹ ם חצי ׁש אלּה  הּפ רה, את הוֹ אל 
וּ שׂ כרּה  היּ וֹ ם ׁש אל ּה  היּ וֹ ם, חצי וּ שׂ כר ּה 

ו ׁש אל אחת שׂ כר ומתה ,למחר, אחת, 
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י ׁש לּ ם. לא  עּמ וֹ  בּ עליו  אם  והכיׁש נּ אמר ְ◌ָ◌ִ◌
הוֹ אל , ם ּמ וֹ , הוֹ ר  בּ ל  אם ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַמׁש מע ,
ל שׂ וֹ ת  ל וֹ  שׂ כ וּ ר  אוֹ  ׁש אוּ ל ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש הוּ א
לא  ּפ רתוֹ , לוֹ  ׁש הׁש איל בּ ׁש ה ֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְמלאכ ּת וֹ 

כוּ '.יׁש לּ ם: הּפ רה את ׁש אל היה אבל אם ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌
בּ ׁש ת  ּמ וֹ  היה ולא אנסים בּ ׁש ת ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִּמ וֹ 

בּ בּ לים  ׁש אילה הוי  דּ לא ח יּ ב , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְׁש אילה,
בּ ׁש ת  ּמ וֹ  היה כּ ן אם אלּ א ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְלאפטוֹ רי

ׁש לּ ם ׁש אילה: עּמ וֹ  אין  בּ עליו ׁש נּ אמר ְ◌ִ◌ָ◌
אין י ׁש לּ ם. בּ ליו קרא, אׁש מ וּ ינן והכי ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

ׁש היה  ּפ י ל  אף ׁש אילה, בּ ׁש ת ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִּמ וֹ 
יׁש לּ ם: ׁש לּ ם וּ מיתה, ׁש בירה בּ ׁש ת ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִּמ וֹ 

אין ב. שאם ש "מ  ישלם  לא  עמו בעליו  אם כתיב  כבר  שהרי  היא , יתירה ומקרא 
בשעת עמו  שהם  אע "פ שאלה  בשעת  עמו אינם  שאם  בא  ללמד  אלא ישלם , עמו 
פטור . שבירה, בשעת עמו  שאינם  אף  שאלה בשעת  עמו שהיו כל אבל  חייב. שבירה,
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ני



מציעא השואל בבא ח  פרק קיד

מתה, ׁש אוּ לה אוֹ מר הּמ ׁש איל
בּ ה  מתה, ׁש אוּ לה ׁש היתה בּ יּ וֹ ם
אוֹ מר  והלּ ה מתה, ׁש אוּ לה ׁש היתה
אוֹ מר הוֹ כר חיּ ב. ,יוֹ ד איני
שׂ כוּ רה  ׁש היתה בּ יּ וֹ ם מתה, שׂ כוּ רה

מת  שׂ כוּ רה ׁש היתה בּ ה ה,מתה, 
זה  ּפ טוּ ר. ,יוֹ ד איני אוֹ מר והלּ ה
שׂ כוּ רה, אוֹ מר וזה ׁש אוּ לה אוֹ מר

    
   

     
   

     
   

     
     

  ג  
    
   

       ד       

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מתה.ב ׁש א וּ לה א וֹ מר חיּ בהּמ ׁש איל ואּת ה ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌
י וֹ דע.בּ אנסיה: מתה,איני  שׂ כ וּ רה ׁש ּמ א ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌

האנסים: מן אני  מתניתין חיּ ב.וּ פטוּ ר  הא ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
דּ הא  כּ מ ׁש מ ּה , לאוֹ קמּה  אפׁש ר  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹלא
איני אוֹ מר  והלּ ה בּ יד לי  מנה לן ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַקימא
יוֹ ד ׁש אינוֹ  הּס ת ׁש ב וּ ת יבע  ֵיוֹ ד◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌
כּ גוֹ ן  בּ גּ מרא לּה  מ וֹ קמינן  להכי ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָוּ פט וּ ר .
בּ יניהם, דאוֹ ריתא ׁש ב וּ ה סק ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש יּ ׁש 
,ל מסר ּת י  פר וֹ ת ׁש ּת י  לי ּה  דּ אמר  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְכּ גוֹ ן

בּ שׂ כיר וּ ת, י וֹ מא וחד  בּ ׁש אילה י וֹ מא ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַחד
לי ּה  ואמר  ׁש אילה. בּ דּ ן ּת רויהוּ  ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵוּ מתוּ 
מתה, ׁש אילה בּ דּ ן אין, חדא ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵׁש וֹ אל,
בּ מקצת  מוֹ דה לי ּה  והוי  ידנא. לא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ֲ◌ַוחדא
ל בע  יכוֹ ל  ׁש אינוֹ   ֹוּ מ ּת ו ׁש ב וּ ה, ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְוחיּ ב 
ואמר   בּ יד לי  מנה לה ודמיא ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְמׁש לּ ם.
לא  וחמׁש ין ידנא חמׁש ין היא ֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵלי ּה 
יכ וֹ ל  ואינוֹ  ׁש ב וּ ה מחיּ ב  ליּה  הוי  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָידנא,
מׁש לּ ם: ל בע  יכוֹ ל  ׁש אינוֹ   ֹוּ מ ּת ו ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִל בע 

ברי ג . כי חייב  יהודה ורב הונא  לרב הלויתני  אם יודע איני אומר  והלה  בידך  לי מנה
מלשלם  ופטור  מריה בחזקת ממונא אוקי סוברים יוחנן  ורבי נחמן  ורב עדיף , ברי  ושמא

צז:) עדיף.(דף  וברי  ושמא  ברי  הוה  כאן כי  כפשוטה משנתנו אתיא  יהודה  ורב  הונא לרב  .
דאורייתא שבועה חיוב שיש  איירי  שמשנתנו לפרש  צריכים יוחנן ורבי נחמן  לרב  אבל
חזקת לדידהו  הרי כן איירי לא אם  כי  משלם, לישבע  יכול שאינו וכיון השואל על 
כתב כוותייהו שקי"ל כיון ויפטר . יודע שאינו היסת  שבועת השואל  וישבע  עדיף  הממון 

עיי "ש . כמשמעה, משנתנו לאוקמה אפשר  שאי פטור ד.הרע "ב משבועה .(תוי"ט )אפילו 
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זה מתה. ׁש כוּ רה הוֹ כר יבע
איני אוֹ מר וזה יוֹ ד איני אוֹ מר

יחלקוּ : ,יוֹ ד

בּ יד  לוֹ  וׁש לּ חּה  הּפ רה, את  הוֹ אל
ביד  אוֹ  ׁש לוּ חוֹ , בּ יד בדּ וֹ , בּ יד בּ נוֹ ,
ׁש וֹ אל, ׁש ל ׁש לוּ חוֹ  בּ יד בדּ וֹ , בּ יד בּ נוֹ ,
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מתה. ׁש ּׂשכוּ רה הּׂשוֹ כר  נּמ יי ּׁשבע הא ָ◌ַ◌ִ◌
דּ הא  כּ מ ׁש מ ּה , לאוֹ קמּה  אפׁש ר  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹלא
בּ שׂ ערים  לוֹ  והוֹ דה ח ּט ים טנוֹ  לן ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַקימא
נּמ י והכא שׂ ערים, מ דּ מי אף ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָּפ ט וּ ר 
ּט נוֹ  וּ מה טנוֹ  לא לוֹ  הוֹ דה ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ַמה
ל ׁש ב וּ ה  י ׁש  ּמ קוֹ ם וּ מה לוֹ , הוֹ דה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָֹלא
זוֹ  דּ ׁש ב וּ ה בּ גּ מרא, מוֹ קמינן להכי ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְזוֹ .
לי אׁש ּת בּ ע  ליּה  דּ אמר  גלגּ וּ ל, ידי ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַל 
ל בע  חיּ ב  ׁש אּת ה הוֹ מרים ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְׁש ב וּ ת
דּ מׁש ּת בע  וּ מגּ וֹ  מתה, דּ כדר כּ ּה  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִלי 
ידי ל נּמ י  מ ׁש ּת בע  מתה ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִדּ כדר כּ ּה 

מתה: דּ שׂ כוּ רה מתניתין יחלקוּ .גּ לגּ וּ ל ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
בּ ספק  הּמ ּט ל  ממ וֹ ן דּ אמר  היא ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְסוּ מכוֹ ס
הלכה  אלּ א הלכה. ואינּה  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְחוֹ לקים.

ויבע  הראיה, ליו מחבר וֹ  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַהּמ וֹ ציא
וּ פט וּ ר : יוֹ ד ׁש אינוֹ  בּ נ וֹ .ג הנּ תבּ ע  בּ יד ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

וב דּ וֹ  בּ נוֹ  בּ יד לוֹ אל ׁש לּ חּה  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַהּמ ׁש איל
מׁש איל: ׁש ל ועבדּ וֹ וּ ׁש ל וּ ח וֹ  בּ נ וֹ  ביד א וֹ  ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ׁש וֹ אל. ׁש ל  מתה וּ ׁש לוּ חוֹ  אם ּפ טוּ ר  ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌

איכּ א  ׁש וֹ אל  ׁש ל  ׁש ל וּ ח וֹ  והאי . ַב דּ ר◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
ל ּה  קד )דּ מוֹ קי  דּ ף  ק ּמ א בּ שׂ כיר וֹ (בּ בא  ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌

שׂ אוֹ  לא אבל בּ ביתוֹ . ׁש דּ ר  ◌ָ◌ֲֹ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְוּ לקיט וֹ 
דּ ׁש ליח דים אי כּ א דּ אי בּ דים, ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָׁש ליח 
מ ּמ סר ּה  בּ אנסיה הוֹ אל  ח יּ ב  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַׁש וי ּה ,
ׁש ליח שׂ אוֹ  אפלּ וּ  דּ אמרי ואיכּ א ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְל וֹ .
בּ אנסים, ידוֹ  ל מתחיּ ב  אינוֹ  ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְבּ דים
מהימנא  אינׁש  לי ּה , קאמר  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְדּ הכי
ׁש דר : בידי ּה  לׁש דּ וּ רי בּ ית אי ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִהוּ א,

והודהה. חיטים  כטענו שהוה  שבועה  לחייבו  אין גלגול שבלי הגמרא בשם ברע "ב  כדאיתא 
בשעורים . כדאיתאו .לו  הראיה  עליו  מחברו המוציא לחכמים  אבל כסומכוס , משנתנו

עי  עלז.י "ש .ברע"ב , אחריותו  אין ומ "מ  ממנו  לקבל  שליח  עשאו  שהשואל  איירי  לרבה
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מציעא השואל בבא ח  פרק קיד

מתה, ׁש אוּ לה אוֹ מר הּמ ׁש איל
בּ ה  מתה, ׁש אוּ לה ׁש היתה בּ יּ וֹ ם
אוֹ מר  והלּ ה מתה, ׁש אוּ לה ׁש היתה
אוֹ מר הוֹ כר חיּ ב. ,יוֹ ד איני
שׂ כוּ רה  ׁש היתה בּ יּ וֹ ם מתה, שׂ כוּ רה

מת  שׂ כוּ רה ׁש היתה בּ ה ה,מתה, 
זה  ּפ טוּ ר. ,יוֹ ד איני אוֹ מר והלּ ה
שׂ כוּ רה, אוֹ מר וזה ׁש אוּ לה אוֹ מר
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מתה.ב ׁש א וּ לה א וֹ מר חיּ בהּמ ׁש איל ואּת ה ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌
י וֹ דע.בּ אנסיה: מתה,איני  שׂ כ וּ רה ׁש ּמ א ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌

האנסים: מן אני  מתניתין חיּ ב.וּ פטוּ ר  הא ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
דּ הא  כּ מ ׁש מ ּה , לאוֹ קמּה  אפׁש ר  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹלא
איני אוֹ מר  והלּ ה בּ יד לי  מנה לן ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַקימא
יוֹ ד ׁש אינוֹ  הּס ת ׁש ב וּ ת יבע  ֵיוֹ ד◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌
כּ גוֹ ן  בּ גּ מרא לּה  מ וֹ קמינן  להכי ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָוּ פט וּ ר .
בּ יניהם, דאוֹ ריתא ׁש ב וּ ה סק ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש יּ ׁש 
,ל מסר ּת י  פר וֹ ת ׁש ּת י  לי ּה  דּ אמר  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְכּ גוֹ ן

בּ שׂ כיר וּ ת, י וֹ מא וחד  בּ ׁש אילה י וֹ מא ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַחד
לי ּה  ואמר  ׁש אילה. בּ דּ ן ּת רויהוּ  ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵוּ מתוּ 
מתה, ׁש אילה בּ דּ ן אין, חדא ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵׁש וֹ אל,
בּ מקצת  מוֹ דה לי ּה  והוי  ידנא. לא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ֲ◌ַוחדא
ל בע  יכוֹ ל  ׁש אינוֹ   ֹוּ מ ּת ו ׁש ב וּ ה, ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְוחיּ ב 
ואמר   בּ יד לי  מנה לה ודמיא ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְמׁש לּ ם.
לא  וחמׁש ין ידנא חמׁש ין היא ֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵלי ּה 
יכ וֹ ל  ואינוֹ  ׁש ב וּ ה מחיּ ב  ליּה  הוי  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָידנא,
מׁש לּ ם: ל בע  יכוֹ ל  ׁש אינוֹ   ֹוּ מ ּת ו ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִל בע 

ברי ג . כי חייב  יהודה ורב הונא  לרב הלויתני  אם יודע איני אומר  והלה  בידך  לי מנה
מלשלם  ופטור  מריה בחזקת ממונא אוקי סוברים יוחנן  ורבי נחמן  ורב עדיף , ברי  ושמא

צז:) עדיף.(דף  וברי  ושמא  ברי  הוה  כאן כי  כפשוטה משנתנו אתיא  יהודה  ורב  הונא לרב  .
דאורייתא שבועה חיוב שיש  איירי  שמשנתנו לפרש  צריכים יוחנן ורבי נחמן  לרב  אבל
חזקת לדידהו  הרי כן איירי לא אם  כי  משלם, לישבע  יכול שאינו וכיון השואל על 
כתב כוותייהו שקי"ל כיון ויפטר . יודע שאינו היסת  שבועת השואל  וישבע  עדיף  הממון 

עיי "ש . כמשמעה, משנתנו לאוקמה אפשר  שאי פטור ד.הרע "ב משבועה .(תוי"ט )אפילו 
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מציעא השואל בבא ח  קטו פרק

זה מתה. ׁש כוּ רה הוֹ כר יבע
איני אוֹ מר וזה יוֹ ד איני אוֹ מר

יחלקוּ : ,יוֹ ד

בּ יד  לוֹ  וׁש לּ חּה  הּפ רה, את  הוֹ אל
ביד  אוֹ  ׁש לוּ חוֹ , בּ יד בדּ וֹ , בּ יד בּ נוֹ ,
ׁש וֹ אל, ׁש ל ׁש לוּ חוֹ  בּ יד בדּ וֹ , בּ יד בּ נוֹ ,
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מתה. ׁש ּׂשכוּ רה הּׂשוֹ כר  נּמ יי ּׁשבע הא ָ◌ַ◌ִ◌
דּ הא  כּ מ ׁש מ ּה , לאוֹ קמּה  אפׁש ר  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹלא
בּ שׂ ערים  לוֹ  והוֹ דה ח ּט ים טנוֹ  לן ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַקימא
נּמ י והכא שׂ ערים, מ דּ מי אף ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָּפ ט וּ ר 
ּט נוֹ  וּ מה טנוֹ  לא לוֹ  הוֹ דה ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ַמה
ל ׁש ב וּ ה  י ׁש  ּמ קוֹ ם וּ מה לוֹ , הוֹ דה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָֹלא
זוֹ  דּ ׁש ב וּ ה בּ גּ מרא, מוֹ קמינן להכי ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְזוֹ .
לי אׁש ּת בּ ע  ליּה  דּ אמר  גלגּ וּ ל, ידי ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַל 
ל בע  חיּ ב  ׁש אּת ה הוֹ מרים ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְׁש ב וּ ת
דּ מׁש ּת בע  וּ מגּ וֹ  מתה, דּ כדר כּ ּה  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִלי 
ידי ל נּמ י  מ ׁש ּת בע  מתה ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִדּ כדר כּ ּה 

מתה: דּ שׂ כוּ רה מתניתין יחלקוּ .גּ לגּ וּ ל ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
בּ ספק  הּמ ּט ל  ממ וֹ ן דּ אמר  היא ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְסוּ מכוֹ ס
הלכה  אלּ א הלכה. ואינּה  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְחוֹ לקים.

ויבע  הראיה, ליו מחבר וֹ  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַהּמ וֹ ציא
וּ פט וּ ר : יוֹ ד ׁש אינוֹ  בּ נ וֹ .ג הנּ תבּ ע  בּ יד ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

וב דּ וֹ  בּ נוֹ  בּ יד לוֹ אל ׁש לּ חּה  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַהּמ ׁש איל
מׁש איל: ׁש ל ועבדּ וֹ וּ ׁש ל וּ ח וֹ  בּ נ וֹ  ביד א וֹ  ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ׁש וֹ אל. ׁש ל  מתה וּ ׁש לוּ חוֹ  אם ּפ טוּ ר  ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌

איכּ א  ׁש וֹ אל  ׁש ל  ׁש ל וּ ח וֹ  והאי . ַב דּ ר◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
ל ּה  קד )דּ מוֹ קי  דּ ף  ק ּמ א בּ שׂ כיר וֹ (בּ בא  ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌

שׂ אוֹ  לא אבל בּ ביתוֹ . ׁש דּ ר  ◌ָ◌ֲֹ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְוּ לקיט וֹ 
דּ ׁש ליח דים אי כּ א דּ אי בּ דים, ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָׁש ליח 
מ ּמ סר ּה  בּ אנסיה הוֹ אל  ח יּ ב  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַׁש וי ּה ,
ׁש ליח שׂ אוֹ  אפלּ וּ  דּ אמרי ואיכּ א ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְל וֹ .
בּ אנסים, ידוֹ  ל מתחיּ ב  אינוֹ  ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְבּ דים
מהימנא  אינׁש  לי ּה , קאמר  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְדּ הכי
ׁש דר : בידי ּה  לׁש דּ וּ רי בּ ית אי ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִהוּ א,

והודהה. חיטים  כטענו שהוה  שבועה  לחייבו  אין גלגול שבלי הגמרא בשם ברע "ב  כדאיתא 
בשעורים . כדאיתאו .לו  הראיה  עליו  מחברו המוציא לחכמים  אבל כסומכוס , משנתנו

עי  עלז.י "ש .ברע"ב , אחריותו  אין ומ "מ  ממנו  לקבל  שליח  עשאו  שהשואל  איירי  לרבה

 י י ח ר ו ק מ

ני



מציעא השואל בבא ח  פרק קטז 

ׁש לּ חּה  הוֹ אל, לוֹ  אמר ּפ טוּ ר. ומתה,
אוֹ  ׁש לוּ חי, בּ יד בדּ י, בּ יד בּ ני, בּ יד לי

בּ נ  אוֹ בּ יד ,ׁש לוּ ח בּ יד , ּבד בּ יד , 
מׁש לּ חּה  הריני הּמ ׁש איל, לוֹ  ׁש אמר
ׁש לוּ חי, בּ יד בדּ י, בּ יד בּ ני, בּ יד ל

בּ נ  בּ יד ׁש לוּ ח,אוֹ  בּ יד , ּבד בּ יד , 
וׁש לּ חּה  ׁש לּ ח, הוֹ אל, לוֹ  ואמר
ׁש ּמ חזירּה : בּ ׁש ה וכן חיּ ב. ומתה,

      
   

   
      
     
    
     
      
    
   

ח     
            

        ט

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וכ וּ '. לי ׁש לּ ח ּה  ה ּׁשוֹ אל לוֹ  ב דּ ,אמר  בּ יד ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌
דּ אלּ וּ  קאמר, ברי בּ בד  ּב ד האי  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַחיּ ב .

ל כּ אלּ וּ  והוי רבּ וֹ  כּ יד  בד  יד כּ נני א בד ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֹ
ה ּמ ׁש איל וּ כאלּ וּ  מׁש איל מרׁש וּ ת  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָיצאת
אם  הוֹ אל וּ פט וּ ר לוֹ , הוֹ ליכּה  ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַצמוֹ 

: בדּ ר ׁש ּמ חזירּה .נאנסה בּ ׁש עה  וכן ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
אוֹ  ובדּ וֹ  בּ נוֹ  בּ יד הוֹ אל ׁש לּ ח ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִאם
ׁש ל וּ ׁש לוּ חוֹ  וב דּ וֹ  בּ נ וֹ  בּ יד א וֹ  ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְׁש לוּ חוֹ 
ׁש וֹ אל ׁש ל מרׁש וּ תוֹ  יצאת  לא ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ַמׁש איל,
נאנסה  ואם ה ּמ ׁש איל, ליד ׁש ּת בא ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ַד 

ׁש לּ חּה  הּמ ׁש איל לוֹ  אמר ח יּ ב. , ַבדּ ר◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌
מׁש לּ חּה  הריני הוֹ אל  ׁש אמר אוֹ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִלי,
וּ ׁש לחּה  ׁש לח, הּמ ׁש איל לוֹ  ואמר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְוכוּ ',
דּ וקא  וּ מתניתין ּפ טוּ ר . ,ב דּ ר ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְונאנסה
ׁש ה וּ א  ׁש אילת ּה  ימי  ֹבּ ת ו ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְכּ ׁש ּמ חזירּה 
ימי לאחר  החזירּה  אם אבל בּ אנסיה. ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַחיּ ב 
[הוֹ איל לוֹ  יׁש  שׂ כר ׁש וֹ מר דּ ין  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְׁש אילתּה ,
ׁש לּ חּה  ואם ׁש וֹ אל , דּ ין ולא מּמ נּ ה] ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְונהנה 
ׁש לּ וֹ  בּ ין ׁש לוּ חוֹ , אוֹ  ו ב דּ וֹ  בּ נוֹ  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְבּ יד

,בדּ ר ונאנסה  מׁש איל, ׁש ל ּפ ט וּ ר :בּ ין ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

אתה  אם  הוא , נאמן אדם  שה "ק אמרינן בידו , שלח  המשאיל  בפני אמר לא  שהשואל כל כי השואל
אלא  כאן איירי  ולא  חייב, ושואל כידו הוא  הרי  שליח  עשאו אם  חסדא  ולרב בידו. שלח  רוצה 

ולקיטו בבית )בשכירו  עמו  שדרים  שליח (שכירים  השואל עשאום  שלא  אף המשאיל לו  מסר ולכן
שם )לזה  ותוספות  קד . דף בב"ק הסוגיא  היינו ח..(ע"פ דקתני עבד ולכן בעליו כיד  ידו כנעני עבד

עיי"ש . ברע"ב, כדאיתא  עברי, שאלתו.ט.עבד  ימי תוך החזירו אם  זה  שכל רע"ב  אבלעיין
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מציעא השואל בבא ח  קיז פרק

הּמ וֹ כרהּמ חלי וכן וילדה, בּ חמוֹ ר ּפ רה ף  
ׁש א  ד אוֹ מר זה וילדה, ׁש פחת וֹ 
יחלקוּ . מלּ קחּת י, אוֹ מר וזה מכרּת י,
ואחד  גּ דוֹ ל אחד בדים, ׁש ני לוֹ  היוּ 
ואחת  גּ ד וֹ לה אחת  שׂ דוֹ ת, ׁש ּת י וכן קטן,
לקחּת י, גּ דוֹ ל אוֹ מר הלּ וֹ קח קטנּ ה,
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וילדה.ד  ׁש פחת וֹ  נקנה ה ּמ וֹ כר כּ נני דבד ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ה פחה  לוֹ  נקנית  ה ּמ עוֹ ת וּ כׁש נּ תן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ כסף,
ד  אם   ּידו ואין ׁש היא. מקוֹ ם  ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ כל
א וֹ  ׁש לּ וֹ , וה בּ ר ה כּ סף  נתן ילדה  ◌ֶ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש א 
אבל  בּ לים . ׁש ל וה וּ לד ׁש יּ לדה  ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְלאחר 
בּ מׁש יכה , א לּ א  בּ כסף נקנית  אינ ּה  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָּפ רה

אי כּ בר  ילדה  אי  ידע מידע   דּ מׁש ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְוכיון 
ה ּמ חליף, למתני אצטרי להכי ילדה , ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹלא 
נקנה  האחד  ׁש ּמ ׁש כּ יון חליפין ידי ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְדּ ל
 ּידו אין לפיכ ׁש ה וּ א , מק וֹ ם  בּ כל  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָהאחר 

ילדה: לא אם  ילדה  וּ מתניתין יחלק וּ .אם  ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
ולית  היא , כּ ותיּה :סוּ מכוֹ ס הלכתא  ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

ימי  בסיום  מיד כי  האונסין. מן  ופטור  שכר  כשומר  עליו השואל נעשה שאלתו  ימי  אחר 
החזירה. לא שעדיין  ואע "פ שאלתו  כלתה  שיחזירה)השאלה עד נמשכת שהשאלה  התנו  אם .(זולת 

חינם . כשומר  ולא  שכר  כשומר  הוי  שלכן  ר "ל ממנה, ונהנה  הואיל  הרע"ב עיין י.ומש "כ 
שעבד ומש"כ בכסף. מכירה שמשמע המוכר  כתב  וכאן המחליף נקט  וחמור  פרה למה רע"ב

בקידושין  היא  משנה בכסף, נקנה מ"ג)כנעני שסובר יא..(פ "א הוא  סומכוס  זו משנה תנא  גם 
רק  או שחולקין ס "ל וברי  בברי גם  אי אמוראי  נחלקו  אמנם חולקין. בספק המוטל שממון
שמא אומר  שזה  איירי משנתנו חולקין לסומכוס  ס "ל  ושמא בשמא שרק למ "ד ושמא. בשמא 

משלקחתי שמא  אומר  וזה מכרתי שלא ק.)עד ושדהיב..(דף  ממש  בעבד לפרש אפשר  אי 
קרקעות, ועל עבדים  על נשבעים  אין וגם הוא הילך ועוד לו הודה לא  שטענו מה כי ממש 

שדה ודמי  עבד  דמי בטוענו רב לה מוקי ק.)ולכן  אחר ,(דף באופן  תירץ הושעיא שרב  ואע "ג .
רב. של תירוצו נקט הרע "בהרע"ב וכן קטן אומר וזה גדול אומר בזה  דסיפא  אבבא קאי (הגמרא

ביארנו  ולכן  כן, לומר צריכים ברישא  שגם  פשוט  לו  שנראה  כתב  התוי"ט  אבל אסיפא , אלא  כן ביאר לא

לו  קנה שלא ותובעו  כסף לשלוחו  שנתן איירי לרש"י הגמרא , בפירוש  חולקים ותוספות רש"י בפנים. כן

כתוספות) ביארנו  ובפנים דעתו  ביאר ולא  סתם הרע "ב עצמו , למוכר שנתן איירי ולתוספות  שביקש, .מה 
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נד



מציעא השואל בבא ח  פרק קטז 

ׁש לּ חּה  הוֹ אל, לוֹ  אמר ּפ טוּ ר. ומתה,
אוֹ  ׁש לוּ חי, בּ יד בדּ י, בּ יד בּ ני, בּ יד לי

בּ נ  אוֹ בּ יד ,ׁש לוּ ח בּ יד , ּבד בּ יד , 
מׁש לּ חּה  הריני הּמ ׁש איל, לוֹ  ׁש אמר
ׁש לוּ חי, בּ יד בדּ י, בּ יד בּ ני, בּ יד ל

בּ נ  בּ יד ׁש לוּ ח,אוֹ  בּ יד , ּבד בּ יד , 
וׁש לּ חּה  ׁש לּ ח, הוֹ אל, לוֹ  ואמר
ׁש ּמ חזירּה : בּ ׁש ה וכן חיּ ב. ומתה,
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וכ וּ '. לי ׁש לּ ח ּה  ה ּׁשוֹ אל לוֹ  ב דּ ,אמר  בּ יד ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌
דּ אלּ וּ  קאמר, ברי בּ בד  ּב ד האי  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַחיּ ב .

ל כּ אלּ וּ  והוי רבּ וֹ  כּ יד  בד  יד כּ נני א בד ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֹ
ה ּמ ׁש איל וּ כאלּ וּ  מׁש איל מרׁש וּ ת  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָיצאת
אם  הוֹ אל וּ פט וּ ר לוֹ , הוֹ ליכּה  ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַצמוֹ 

: בדּ ר ׁש ּמ חזירּה .נאנסה בּ ׁש עה  וכן ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
אוֹ  ובדּ וֹ  בּ נוֹ  בּ יד הוֹ אל ׁש לּ ח ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִאם
ׁש ל וּ ׁש לוּ חוֹ  וב דּ וֹ  בּ נ וֹ  בּ יד א וֹ  ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְׁש לוּ חוֹ 
ׁש וֹ אל ׁש ל מרׁש וּ תוֹ  יצאת  לא ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ַמׁש איל,
נאנסה  ואם ה ּמ ׁש איל, ליד ׁש ּת בא ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ַד 

ׁש לּ חּה  הּמ ׁש איל לוֹ  אמר ח יּ ב. , ַבדּ ר◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌
מׁש לּ חּה  הריני הוֹ אל  ׁש אמר אוֹ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִלי,
וּ ׁש לחּה  ׁש לח, הּמ ׁש איל לוֹ  ואמר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְוכוּ ',
דּ וקא  וּ מתניתין ּפ טוּ ר . ,ב דּ ר ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְונאנסה
ׁש ה וּ א  ׁש אילת ּה  ימי  ֹבּ ת ו ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְכּ ׁש ּמ חזירּה 
ימי לאחר  החזירּה  אם אבל בּ אנסיה. ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַחיּ ב 
[הוֹ איל לוֹ  יׁש  שׂ כר ׁש וֹ מר דּ ין  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְׁש אילתּה ,
ׁש לּ חּה  ואם ׁש וֹ אל , דּ ין ולא מּמ נּ ה] ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְונהנה 
ׁש לּ וֹ  בּ ין ׁש לוּ חוֹ , אוֹ  ו ב דּ וֹ  בּ נוֹ  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְבּ יד

,בדּ ר ונאנסה  מׁש איל, ׁש ל ּפ ט וּ ר :בּ ין ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

אתה  אם  הוא , נאמן אדם  שה "ק אמרינן בידו , שלח  המשאיל  בפני אמר לא  שהשואל כל כי השואל
אלא  כאן איירי  ולא  חייב, ושואל כידו הוא  הרי  שליח  עשאו אם  חסדא  ולרב בידו. שלח  רוצה 

ולקיטו בבית )בשכירו  עמו  שדרים  שליח (שכירים  השואל עשאום  שלא  אף המשאיל לו  מסר ולכן
שם )לזה  ותוספות  קד . דף בב"ק הסוגיא  היינו ח..(ע"פ דקתני עבד ולכן בעליו כיד  ידו כנעני עבד

עיי"ש . ברע"ב, כדאיתא  עברי, שאלתו.ט.עבד  ימי תוך החזירו אם  זה  שכל רע"ב  אבלעיין
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מציעא השואל בבא ח  קיז פרק

הּמ וֹ כרהּמ חלי וכן וילדה, בּ חמוֹ ר ּפ רה ף  
ׁש א  ד אוֹ מר זה וילדה, ׁש פחת וֹ 
יחלקוּ . מלּ קחּת י, אוֹ מר וזה מכרּת י,
ואחד  גּ דוֹ ל אחד בדים, ׁש ני לוֹ  היוּ 
ואחת  גּ ד וֹ לה אחת  שׂ דוֹ ת, ׁש ּת י וכן קטן,
לקחּת י, גּ דוֹ ל אוֹ מר הלּ וֹ קח קטנּ ה,
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וילדה.ד  ׁש פחת וֹ  נקנה ה ּמ וֹ כר כּ נני דבד ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ה פחה  לוֹ  נקנית  ה ּמ עוֹ ת וּ כׁש נּ תן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ כסף,
ד  אם   ּידו ואין ׁש היא. מקוֹ ם  ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ כל
א וֹ  ׁש לּ וֹ , וה בּ ר ה כּ סף  נתן ילדה  ◌ֶ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש א 
אבל  בּ לים . ׁש ל וה וּ לד ׁש יּ לדה  ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְלאחר 
בּ מׁש יכה , א לּ א  בּ כסף נקנית  אינ ּה  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָּפ רה

אי כּ בר  ילדה  אי  ידע מידע   דּ מׁש ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְוכיון 
ה ּמ חליף, למתני אצטרי להכי ילדה , ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹלא 
נקנה  האחד  ׁש ּמ ׁש כּ יון חליפין ידי ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְדּ ל
 ּידו אין לפיכ ׁש ה וּ א , מק וֹ ם  בּ כל  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָהאחר 

ילדה: לא אם  ילדה  וּ מתניתין יחלק וּ .אם  ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
ולית  היא , כּ ותיּה :סוּ מכוֹ ס הלכתא  ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

ימי  בסיום  מיד כי  האונסין. מן  ופטור  שכר  כשומר  עליו השואל נעשה שאלתו  ימי  אחר 
החזירה. לא שעדיין  ואע "פ שאלתו  כלתה  שיחזירה)השאלה עד נמשכת שהשאלה  התנו  אם .(זולת 

חינם . כשומר  ולא  שכר  כשומר  הוי  שלכן  ר "ל ממנה, ונהנה  הואיל  הרע"ב עיין י.ומש "כ 
שעבד ומש"כ בכסף. מכירה שמשמע המוכר  כתב  וכאן המחליף נקט  וחמור  פרה למה רע"ב

בקידושין  היא  משנה בכסף, נקנה מ"ג)כנעני שסובר יא..(פ "א הוא  סומכוס  זו משנה תנא  גם 
רק  או שחולקין ס "ל וברי  בברי גם  אי אמוראי  נחלקו  אמנם חולקין. בספק המוטל שממון
שמא אומר  שזה  איירי משנתנו חולקין לסומכוס  ס "ל  ושמא בשמא שרק למ "ד ושמא. בשמא 

משלקחתי שמא  אומר  וזה מכרתי שלא ק.)עד ושדהיב..(דף  ממש  בעבד לפרש אפשר  אי 
קרקעות, ועל עבדים  על נשבעים  אין וגם הוא הילך ועוד לו הודה לא  שטענו מה כי ממש 

שדה ודמי  עבד  דמי בטוענו רב לה מוקי ק.)ולכן  אחר ,(דף באופן  תירץ הושעיא שרב  ואע "ג .
רב. של תירוצו נקט הרע "בהרע"ב וכן קטן אומר וזה גדול אומר בזה  דסיפא  אבבא קאי (הגמרא

ביארנו  ולכן  כן, לומר צריכים ברישא  שגם  פשוט  לו  שנראה  כתב  התוי"ט  אבל אסיפא , אלא  כן ביאר לא

לו  קנה שלא ותובעו  כסף לשלוחו  שנתן איירי לרש"י הגמרא , בפירוש  חולקים ותוספות רש"י בפנים. כן

כתוספות) ביארנו  ובפנים דעתו  ביאר ולא  סתם הרע "ב עצמו , למוכר שנתן איירי ולתוספות  שביקש, .מה 
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מציעא השואל בבא ח  פרק קיח

בגּ דוֹ ל. זכה ,יוֹ ד איני אוֹ מר והלּ ה
והלּ ה מכרּת י, קטן אוֹ מר הּמ וֹ כר
קטן. אלּ א לוֹ  אין ,יוֹ ד איני אוֹ מר
יבע  קטן, אוֹ מר וזה גּ דוֹ ל אוֹ מר זה
איני  אוֹ מר זה מכר. ׁש הקּ טן הּמ וֹ כר

יחלקוּ : ,יוֹ ד איני אוֹ מר וזה יוֹ ד

מרביית  ּפ חוֹ ת ו שׂ וּ  ל צים, זיתיו ה ּמ וֹ כר
הזּ יתים. בּ ל ׁש ל אלּ וּ  הרי לסאה,
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

קטן . א וֹ מר וזה גּ דוֹ ל א וֹ מר  אוֹ מר זה זה ֶ◌ֵ◌

קטן. בד דּ מי אוֹ מר  וזה גּ ד וֹ ל בד ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְדּ מי

דּ אין  לן קימא הא מּמ ׁש , בד ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְדּ אלּ וּ 
לא  ּט נוֹ  מה ועוֹ ד , הבדים. ל ֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנׁש בּ ין

ולא  טנוֹ , לא לוֹ  הוֹ דה וּ מה ל וֹ  ֹ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָהוֹ דה

ל ׁש ב וּ ה: מקוֹ ם כּ אן זיתיו ה ההיה ּמ וֹ כר ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
אוֹ תןלעצים. והׁש הה  לשׂ רפם, א וֹ תן ׁש יּ ק וֹ ץ ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

בּ ּס אה ו עשׂ וּ .בּ ּק רקע : ׁש אין ר ים זיתים ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ׁש מן: רביית בּ על ׁש לּ הם ׁש ל א לּ וּ  הרי  ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
אינ ׁש י.הזּ יתים. ק ּפ די  לא מרבי ית דּ בפח וֹ ת  ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌

ׁש ה וּ א  הה וֹ צאה מן ח וּ ץ ׁש אמרוּ , ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְוּ רביית
וּ מתניתין  וּ ב צירתן. בּ מסיקתן ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִמוֹ ציא

אם  אבל סתם. לקוּ ץ מנת ל  זיתיו ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְבּ ׁש ּמ כר 

מרביית  ּפ ח וֹ ת אפלּ וּ  מ יּ ד, לקוּ ץ ל וֹ  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָאמר 

לכ ׁש ּת רצה, לקוּ ץ אמר ואם  הּק רקע. ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְלבל 

הזּ יתים: לב ל מרבי ית יוֹ תר  ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 

שאינו יג. וכיון  הקטן, דמי אלא חייב שאינו לישבע  וצריך  היא , התורה מן  במקצת  מודה  שבועת כי
לשלם  חייב  לישבע , יכול  שאינו שבועה  ומחויב לישבע , יכול  אינו נחמןיד..(תוי "ט )יודע  כרב 

ביניהם  שבועה  עסק  שאין איירי והכא  עדיף , ברי ושמא  התנהטו..(מלא "ש )שברי שלא  ואיירי
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מציעא השואל בבא ח  קיט פרק

זיתי  אוֹ מר זה לסאה, רביית  שׂ וּ 
יחלקוּ .גּ דּ לוּ , גדּ לה, ארצי אוֹ מר וזה 

שׂ דה   ֹלת ו וּ נתנם זיתיו נהר ׁש טף
אוֹ מר  וזה גּ דּ לוּ , זיתי אוֹ מר זה חברוֹ ,

יחלקוּ : גדּ לה, ארצי

הגּ ׁש מים , בּ ימ וֹ ת לחבר וֹ , בּ ית ה ּמ שׂ כּ יר ו
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

יחלקוּ . גּ דּ לה ארצי  א וֹ מר בּ גּ מרא וזה ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ם  הזּ יתים נהר  ׁש טף כּ ג וֹ ן לּה  ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵמוֹ קי 
ׁש ּס ביב וֹ תיהן  הּק רקע  ם דּ הינוּ  ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵגּ וּ ׁש יהן,
כן  וּ מּפ ני  יד וֹ , ל  לחי וֹ ת יכ וֹ לים ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש הן
ׁש נים  ׁש ל ׁש  וכל מרלה. ּפ טוּ רים ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵהם
גּ ב ל דּ אף דּ יחלקוּ , הוּ א ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָהראׁש וֹ נוֹ ת

לאו  אי מק וֹ ם מכּ ל מגדּ לן, זה  ׁש ל ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְדּ קרקע 
מוּ ם  מ נּ יהוּ  אכיל מצי הוי  לא ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָֹ◌ֶ◌ֵגּ וּ ׁש יהן
לבל  הכּ ל  ׁש נים  ׁש ל ׁש  לאחר  אבל ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָרלה .
לאחר  נטי, אנּ א אי ליּה , דּ אמר  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַהּק רקע ,

אכילנא: הוה לא מי הּמ שׂ כּ יר וׁש לׁש  ָ◌ִֹ◌ֲֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
לחבר וֹ . הגּ ׁש מים,סתם:בּ ית בּ ימ וֹ ת ְ◌ָ◌

מרביעית פחות  אפילו  לאלתר , קוץ  לו אמר  אם  אבל סתם, לו מכר  אלא  לקצצם מתי  עמו 
הזיתים  לבעל  מרביעית  יותר  אפילו קוץ  דבעית אימת כל לו  אמר  ואם  השדה, לבעל

ק:) ביחדטז..(דף לשניהם שההנאה לפי הוא הלכה יחלוקו  בכאן שאמר  ולא(רמב"ם)מה ,
וכסומכוס . בספק המוטל  ממון מן יז.משום הם פטורים שלהם  הגוש  עם שנעקרו  כיון

מחמת פירות  ולהוציא ליגדל יכולים היו  לא  מקום  ומכל עיי"ש , ברע "ב  כמבואר  הערלה ,
הזיתים  לבעל  ומשלם  בשדהו אלו  זיתים  לקיים רוצה  השדה שבעל ואיירי  לבד. הגושין 
נוטע היה שאם  כיון  הזיתים לבעל כלום  לתת צריך אין  שנים  שלש  אחר  ולכן העצים , על 
שנהנה הראשונות  שנות שלש  על  אבל שנים. שלש  אחר  שלו הפירות  כל היו בעצמו  זיתים 

הזיתים  לבעל  הפירות  חצי לתת  צריך ערלה שאינם  נוטע מכך היה  אם כי כולם, לא  (אבל

ירקות) תחתיהם לזרוע  יכול והיה צל להם היה שלא ודקים קטנים  נוטע היה  חדשים קא .)עצים  .(דף 
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בגּ דוֹ ל. זכה ,יוֹ ד איני אוֹ מר והלּ ה
והלּ ה מכרּת י, קטן אוֹ מר הּמ וֹ כר
קטן. אלּ א לוֹ  אין ,יוֹ ד איני אוֹ מר
יבע  קטן, אוֹ מר וזה גּ דוֹ ל אוֹ מר זה
איני  אוֹ מר זה מכר. ׁש הקּ טן הּמ וֹ כר

יחלקוּ : ,יוֹ ד איני אוֹ מר וזה יוֹ ד

מרביית  ּפ חוֹ ת ו שׂ וּ  ל צים, זיתיו ה ּמ וֹ כר
הזּ יתים. בּ ל ׁש ל אלּ וּ  הרי לסאה,
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            טו 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

קטן . א וֹ מר וזה גּ דוֹ ל א וֹ מר  אוֹ מר זה זה ֶ◌ֵ◌

קטן. בד דּ מי אוֹ מר  וזה גּ ד וֹ ל בד ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְדּ מי

דּ אין  לן קימא הא מּמ ׁש , בד ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְדּ אלּ וּ 
לא  ּט נוֹ  מה ועוֹ ד , הבדים. ל ֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנׁש בּ ין

ולא  טנוֹ , לא לוֹ  הוֹ דה וּ מה ל וֹ  ֹ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָהוֹ דה

ל ׁש ב וּ ה: מקוֹ ם כּ אן זיתיו ה ההיה ּמ וֹ כר ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
אוֹ תןלעצים. והׁש הה  לשׂ רפם, א וֹ תן ׁש יּ ק וֹ ץ ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

בּ ּס אה ו עשׂ וּ .בּ ּק רקע : ׁש אין ר ים זיתים ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ׁש מן: רביית בּ על ׁש לּ הם ׁש ל א לּ וּ  הרי  ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
אינ ׁש י.הזּ יתים. ק ּפ די  לא מרבי ית דּ בפח וֹ ת  ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌

ׁש ה וּ א  הה וֹ צאה מן ח וּ ץ ׁש אמרוּ , ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְוּ רביית
וּ מתניתין  וּ ב צירתן. בּ מסיקתן ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִמוֹ ציא

אם  אבל סתם. לקוּ ץ מנת ל  זיתיו ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְבּ ׁש ּמ כר 

מרביית  ּפ ח וֹ ת אפלּ וּ  מ יּ ד, לקוּ ץ ל וֹ  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָאמר 

לכ ׁש ּת רצה, לקוּ ץ אמר ואם  הּק רקע. ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְלבל 

הזּ יתים: לב ל מרבי ית יוֹ תר  ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 

שאינו יג. וכיון  הקטן, דמי אלא חייב שאינו לישבע  וצריך  היא , התורה מן  במקצת  מודה  שבועת כי
לשלם  חייב  לישבע , יכול  שאינו שבועה  ומחויב לישבע , יכול  אינו נחמןיד..(תוי "ט )יודע  כרב 

ביניהם  שבועה  עסק  שאין איירי והכא  עדיף , ברי ושמא  התנהטו..(מלא "ש )שברי שלא  ואיירי

 י י ח ר ו ק מ

מציעא השואל בבא ח  קיט פרק

זיתי  אוֹ מר זה לסאה, רביית  שׂ וּ 
יחלקוּ .גּ דּ לוּ , גדּ לה, ארצי אוֹ מר וזה 

שׂ דה   ֹלת ו וּ נתנם זיתיו נהר ׁש טף
אוֹ מר  וזה גּ דּ לוּ , זיתי אוֹ מר זה חברוֹ ,

יחלקוּ : גדּ לה, ארצי

הגּ ׁש מים , בּ ימ וֹ ת לחבר וֹ , בּ ית ה ּמ שׂ כּ יר ו
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יחלקוּ . גּ דּ לה ארצי  א וֹ מר בּ גּ מרא וזה ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ם  הזּ יתים נהר  ׁש טף כּ ג וֹ ן לּה  ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵמוֹ קי 
ׁש ּס ביב וֹ תיהן  הּק רקע  ם דּ הינוּ  ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵגּ וּ ׁש יהן,
כן  וּ מּפ ני  יד וֹ , ל  לחי וֹ ת יכ וֹ לים ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש הן
ׁש נים  ׁש ל ׁש  וכל מרלה. ּפ טוּ רים ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵהם
גּ ב ל דּ אף דּ יחלקוּ , הוּ א ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָהראׁש וֹ נוֹ ת

לאו  אי מק וֹ ם מכּ ל מגדּ לן, זה  ׁש ל ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְדּ קרקע 
מוּ ם  מ נּ יהוּ  אכיל מצי הוי  לא ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָֹ◌ֶ◌ֵגּ וּ ׁש יהן
לבל  הכּ ל  ׁש נים  ׁש ל ׁש  לאחר  אבל ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָרלה .
לאחר  נטי, אנּ א אי ליּה , דּ אמר  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַהּק רקע ,

אכילנא: הוה לא מי הּמ שׂ כּ יר וׁש לׁש  ָ◌ִֹ◌ֲֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
לחבר וֹ . הגּ ׁש מים,סתם:בּ ית בּ ימ וֹ ת ְ◌ָ◌

מרביעית פחות  אפילו  לאלתר , קוץ  לו אמר  אם  אבל סתם, לו מכר  אלא  לקצצם מתי  עמו 
הזיתים  לבעל  מרביעית  יותר  אפילו קוץ  דבעית אימת כל לו  אמר  ואם  השדה, לבעל

ק:) ביחדטז..(דף לשניהם שההנאה לפי הוא הלכה יחלוקו  בכאן שאמר  ולא(רמב"ם)מה ,
וכסומכוס . בספק המוטל  ממון מן יז.משום הם פטורים שלהם  הגוש  עם שנעקרו  כיון

מחמת פירות  ולהוציא ליגדל יכולים היו  לא  מקום  ומכל עיי"ש , ברע "ב  כמבואר  הערלה ,
הזיתים  לבעל  ומשלם  בשדהו אלו  זיתים  לקיים רוצה  השדה שבעל ואיירי  לבד. הגושין 
נוטע היה שאם  כיון  הזיתים לבעל כלום  לתת צריך אין  שנים  שלש  אחר  ולכן העצים , על 
שנהנה הראשונות  שנות שלש  על  אבל שנים. שלש  אחר  שלו הפירות  כל היו בעצמו  זיתים 

הזיתים  לבעל  הפירות  חצי לתת  צריך ערלה שאינם  נוטע מכך היה  אם כי כולם, לא  (אבל

ירקות) תחתיהם לזרוע  יכול והיה צל להם היה שלא ודקים קטנים  נוטע היה  חדשים קא .)עצים  .(דף 
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וד החג מן להוֹ ציאוֹ  יכוֹ ל אינוֹ 
ׁש לׁש ים החּמ ה, בּ ימוֹ ת הּפ סח,
החּמ ה ימוֹ ת אחד וּ בכּ רכּ ים, יוֹ ם.
שׂ ר ׁש נים הגּ ׁש מים, ימוֹ ת ואחד
ירוֹ ת אחד וּ בחנוּ יוֹ ת, חדׁש .
חדׁש . שׂ ר ׁש נים כּ רכּ ים, ואחד
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הּפ סח. ועד  החג מן  להוֹ ציא וֹ  יכוֹ ל ינ וֹ 
י וֹ ם. ׁש ל ׁש ים  החּמ ה אם וּ בימוֹ ת כּ ל וֹ מר , ְ◌ַ◌ִ◌

ׁש יּ וֹ די נּ וּ   צרי הּפ סח , קדם להוֹ ציאוֹ  ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָבּ א
מט"ו  דּ הינוּ  הח ּמ ה, מ יּ מ וֹ ת יוֹ ם ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ְׁש לׁש ים
החג  ד  יוֹ ם ׁש ל ׁש ים ׁש ּמ ם ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶבּ אל וּ ל

הגּ ׁש מים. ימ וֹ ת התחלת לא ׁש הוּ א ואם ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֹ
להוֹ ציאוֹ  יכוֹ ל  אינוֹ  בּ אל וּ ל, מט"ו ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ִהוֹ דיע וֹ 
ׁש הּמ שׂ כּ יר  ׁש מינן וּ מּמ ילא הּפ סח. ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַד 
להוֹ דיע וֹ   צרי הח ּמ ה, בּ ימ וֹ ת סתם ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַבּ ית

ׁש יּ וֹ ציאנּ וּ : קדם יוֹ ם וּ בכּ ר כּ ים.ׁש ל ׁש ים ְ◌ִֹ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌
אין  והבּ ּת ים לג וּ ר  ׁש ם נמׁש כים ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֶׁש הכּ ל 
ׁש נים  להוֹ דיע וֹ   צרי לשׂ כּ ר , ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְמצוּ יין
בּ ימ וֹ ת  בּ ין יציאתוֹ , קדם חד ׁש  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ָ◌ָשׂ ר 
וּ כ ׁש ם  הגּ ׁש מים. בּ ימוֹ ת בּ ין ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַהחּמ ה
צרי שׂ וֹ כר   ּכ ,להוֹ די צרי ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ּמ שׂ כּ יר 
וּ ב כּ ר כּ ים  יוֹ ם ׁש ל ׁש ים בּ יר וֹ ת ,ְלהוֹ די◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌
הוֹ דיע וֹ  לא ואם חד ׁש . שׂ ר  ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְׁש נים

ל וֹ  נוֹ תן אלּ א לצאת יכוֹ ל  שׂ כר וֹ :אינוֹ  ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

אין יח. כי  הגשמים  ימות כל להוציאו  יכול אינו אלול , ט "ו  עד  הודיעו  לא  אם  ולכן
יוכל לא יום  לשלשים  אלא  אינו  שכירות  סתם אם  אף  ולכן לשכור . אז  מצויים בתים

הגשמים . ימות כל  החמהלהוציאו  בימות הגירסא  שלנו  ויו)(בספרים א "ש(בלי  זו  ולגירסא  ,

הרע "ב לגירסת  אבל ברע "ב. וכדאיתא  בפנים  וכדפירשנו  יום שלשים  החמה בימות  הודיעו  אא"כ שה"ק 

החמה ובימות  ויו)שגורס  תיבות(עם  לדרוש  שניתן  הרע "ב דעת ואולי עצמו , בפני דין שהוא  משמע 

החמה שבימות שמעינן שממילא בסוה "ד וכתב הוסיף ולכן עצמו  בפני וכדין  אלמטה גם החמה בימות 

קודם) יום  שלשים להודיעו  .צריך
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אוֹ מר, גּ מליאל בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ ן
צבּ ים, וׁש ל נחּת וֹ מים ׁש ל חנוּ ת

ׁש נים: ׁש לׁש 

חיּ ב  הּמ שׂ כּ יר לחברוֹ , בּ ית  הּמ שׂ כּ יר
דּ בר  וּ בכל וּ במנעוּ ל, בּ נּ גר, בּ דּ לת,
ׁש אינוֹ  דּ בר אבל אּמ ן. ׁש ּמ שׂ ה
הזּ בל, עוֹ שׂ הוּ . הוֹ כר אּמ ן, משׂ ה
אלּ א  לוֹ כר ואין הבּ ית , בּ ל ׁש ל
בּ לבד: הכּ ירים וּ מן הּת נּ וּ ר מן היּ וֹ צא
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ׁש נים. ׁש לׁש  צ בּ עים  וׁש ל נחּת וֹ מים  ׁש ל
והלכה  . אר לזמן מר בּ ה ׁש הּק פן ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִמּפ ני 

גּ מליאל : בּ ן ׁש מע וֹ ן וּ בנּ גר.ז כּ ר בּ ן ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
אוֹ תוֹ  ותוֹ חבים הדּ לת את בּ וֹ  ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶׁש נּ וֹ לין

האסקּפ ה: הבּ ית.בּ קוֹ רת בּ על  ׁש ל הזּ בל ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌
מלמא. דּ אתוּ  מּת וֹ רי  זבל ׁש נּ שׂ ה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְוּ כגוֹ ן
הוֹ כר : ׁש ל הזּ בל דּ שׂ וֹ כר , מ ּת וֹ רי ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְדּ אי 

הּת נּ וּ ר. מן  זבל :היּ וֹ צא  ונשׂ ה אפר  ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

הרמב"ם יט. כתב פ "ו )כן  שכורה(שכירות  שהיא  אע"פ מדעתו שלא לו  קונה  אדם  של  דחצירו 
רש "י אבל  אחרים . קב.)ביד  לו.(דף מושכרת  החצר  שאין כאן  שאיירי  הרמב "ם כ.כתב  לפי 

לו  המושכרת בחצר  הקודמת)שאיירי  הערה לו,(ראה שמושכרים איירי  וכיריים תנור  ה"ה  ,
זבל וגם השוכר . של  ואפייה מבישול נעשה  שהאפר  כיון האפר  קונה המשכיר  אין ומ "מ 
ולפ "ז  מעלמא . דאתי בזבל  אלא  לעיל איירי  ולא  למשכיר , נקנים  אינם השוכר  של  בהמות
ולאפות לבשל לאחרים  ליתן דרכו  אין  שהמשכיר  כיון אלא  אפר  לבין  זבל  בין כלל הבדל  אין 
כן  והוכיח התוי"ט  דעת כן  הוא. השוכר  של  דמילתא  סתמא  אותו, יקלקלו  שמא וכירה  בתנור 

וסמ"ע  הרמ"א על ופליג המשנה, ד )מלשון סעיף שי"ג אפר .(סימן לדין  זבל  דין בין שמחלקים
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וד החג מן להוֹ ציאוֹ  יכוֹ ל אינוֹ 
ׁש לׁש ים החּמ ה, בּ ימוֹ ת הּפ סח,
החּמ ה ימוֹ ת אחד וּ בכּ רכּ ים, יוֹ ם.
שׂ ר ׁש נים הגּ ׁש מים, ימוֹ ת ואחד
ירוֹ ת אחד וּ בחנוּ יוֹ ת, חדׁש .
חדׁש . שׂ ר ׁש נים כּ רכּ ים, ואחד
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הּפ סח. ועד  החג מן  להוֹ ציא וֹ  יכוֹ ל ינ וֹ 
י וֹ ם. ׁש ל ׁש ים  החּמ ה אם וּ בימוֹ ת כּ ל וֹ מר , ְ◌ַ◌ִ◌

ׁש יּ וֹ די נּ וּ   צרי הּפ סח , קדם להוֹ ציאוֹ  ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָבּ א
מט"ו  דּ הינוּ  הח ּמ ה, מ יּ מ וֹ ת יוֹ ם ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ְׁש לׁש ים
החג  ד  יוֹ ם ׁש ל ׁש ים ׁש ּמ ם ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶבּ אל וּ ל

הגּ ׁש מים. ימ וֹ ת התחלת לא ׁש הוּ א ואם ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֹ
להוֹ ציאוֹ  יכוֹ ל  אינוֹ  בּ אל וּ ל, מט"ו ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ִהוֹ דיע וֹ 
ׁש הּמ שׂ כּ יר  ׁש מינן וּ מּמ ילא הּפ סח. ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַד 
להוֹ דיע וֹ   צרי הח ּמ ה, בּ ימ וֹ ת סתם ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַבּ ית

ׁש יּ וֹ ציאנּ וּ : קדם יוֹ ם וּ בכּ ר כּ ים.ׁש ל ׁש ים ְ◌ִֹ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌
אין  והבּ ּת ים לג וּ ר  ׁש ם נמׁש כים ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֶׁש הכּ ל 
ׁש נים  להוֹ דיע וֹ   צרי לשׂ כּ ר , ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְמצוּ יין
בּ ימ וֹ ת  בּ ין יציאתוֹ , קדם חד ׁש  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ָ◌ָשׂ ר 
וּ כ ׁש ם  הגּ ׁש מים. בּ ימוֹ ת בּ ין ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַהחּמ ה
צרי שׂ וֹ כר   ּכ ,להוֹ די צרי ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ּמ שׂ כּ יר 
וּ ב כּ ר כּ ים  יוֹ ם ׁש ל ׁש ים בּ יר וֹ ת ,ְלהוֹ די◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌
הוֹ דיע וֹ  לא ואם חד ׁש . שׂ ר  ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְׁש נים

ל וֹ  נוֹ תן אלּ א לצאת יכוֹ ל  שׂ כר וֹ :אינוֹ  ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

אין יח. כי  הגשמים  ימות כל להוציאו  יכול אינו אלול , ט "ו  עד  הודיעו  לא  אם  ולכן
יוכל לא יום  לשלשים  אלא  אינו  שכירות  סתם אם  אף  ולכן לשכור . אז  מצויים בתים

הגשמים . ימות כל  החמהלהוציאו  בימות הגירסא  שלנו  ויו)(בספרים א "ש(בלי  זו  ולגירסא  ,

הרע "ב לגירסת  אבל ברע "ב. וכדאיתא  בפנים  וכדפירשנו  יום שלשים  החמה בימות  הודיעו  אא"כ שה"ק 

החמה ובימות  ויו)שגורס  תיבות(עם  לדרוש  שניתן  הרע "ב דעת ואולי עצמו , בפני דין שהוא  משמע 

החמה שבימות שמעינן שממילא בסוה "ד וכתב הוסיף ולכן עצמו  בפני וכדין  אלמטה גם החמה בימות 

קודם) יום  שלשים להודיעו  .צריך

 י י ח ר ו ק מ

מציעא השואל בבא ח  קכאפרק

אוֹ מר, גּ מליאל בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ ן
צבּ ים, וׁש ל נחּת וֹ מים ׁש ל חנוּ ת

ׁש נים: ׁש לׁש 

חיּ ב  הּמ שׂ כּ יר לחברוֹ , בּ ית  הּמ שׂ כּ יר
דּ בר  וּ בכל וּ במנעוּ ל, בּ נּ גר, בּ דּ לת,
ׁש אינוֹ  דּ בר אבל אּמ ן. ׁש ּמ שׂ ה
הזּ בל, עוֹ שׂ הוּ . הוֹ כר אּמ ן, משׂ ה
אלּ א  לוֹ כר ואין הבּ ית , בּ ל ׁש ל
בּ לבד: הכּ ירים וּ מן הּת נּ וּ ר מן היּ וֹ צא

ז

    
    

     
  

    
     

     
    

   
    
    
     
     

             
  יט           

           כ

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש נים. ׁש לׁש  צ בּ עים  וׁש ל נחּת וֹ מים  ׁש ל
והלכה  . אר לזמן מר בּ ה ׁש הּק פן ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִמּפ ני 

גּ מליאל : בּ ן ׁש מע וֹ ן וּ בנּ גר.ז כּ ר בּ ן ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
אוֹ תוֹ  ותוֹ חבים הדּ לת את בּ וֹ  ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶׁש נּ וֹ לין

האסקּפ ה: הבּ ית.בּ קוֹ רת בּ על  ׁש ל הזּ בל ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌
מלמא. דּ אתוּ  מּת וֹ רי  זבל ׁש נּ שׂ ה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְוּ כגוֹ ן
הוֹ כר : ׁש ל הזּ בל דּ שׂ וֹ כר , מ ּת וֹ רי ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְדּ אי 

הּת נּ וּ ר. מן  זבל :היּ וֹ צא  ונשׂ ה אפר  ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

הרמב"ם יט. כתב פ "ו )כן  שכורה(שכירות  שהיא  אע"פ מדעתו שלא לו  קונה  אדם  של  דחצירו 
רש "י אבל  אחרים . קב.)ביד  לו.(דף מושכרת  החצר  שאין כאן  שאיירי  הרמב "ם כ.כתב  לפי 

לו  המושכרת בחצר  הקודמת)שאיירי  הערה לו,(ראה שמושכרים איירי  וכיריים תנור  ה"ה  ,
זבל וגם השוכר . של  ואפייה מבישול נעשה  שהאפר  כיון האפר  קונה המשכיר  אין ומ "מ 
ולפ "ז  מעלמא . דאתי בזבל  אלא  לעיל איירי  ולא  למשכיר , נקנים  אינם השוכר  של  בהמות
ולאפות לבשל לאחרים  ליתן דרכו  אין  שהמשכיר  כיון אלא  אפר  לבין  זבל  בין כלל הבדל  אין 
כן  והוכיח התוי"ט  דעת כן  הוא. השוכר  של  דמילתא  סתמא  אותו, יקלקלו  שמא וכירה  בתנור 

וסמ"ע  הרמ"א על ופליג המשנה, ד )מלשון סעיף שי"ג אפר .(סימן לדין  זבל  דין בין שמחלקים

 י י ח ר ו ק מ
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מציעא השואל בבא ח  פרק קכב

נתבּ רה  לׁש נה, לחברוֹ  בּ ית  הּמ שׂ כּ יר
לוֹ  השׂ כּ יר לוֹ כר. נתבּ רה הנה,
נתבּ רה  הנה, נת בּ רה לחדׁש ים,
בּ אחד בצּפ וֹ רי משׂ ה לּמ שׂ כּ יר.
שׂ ר  בּ ׁש נים מחברוֹ  מרחץ ׁש כר
לחדׁש , זהב מדּ ינר לׁש נה, זהב
בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ ן לפני משׂ ה וּ בא
יחלקוּ  ואמרוּ , יוֹ סי, רבּ י ולפני גּ מליאל

הבּ וּ ר: חדׁש  את 

ח    כא 
    

     
   

   
    

    
   כב  

    
    
    

כג   
           

             כד 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

לּׂשוֹ כר.ח שׂ כר נתעבּ רה ל וֹ  יר בּ ה לא ַֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
ׁש נה: בּ כלל  ׁש הבּ וּ ר  מעשׂ ה חד ׁש , ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌

לסּת ר ,בצּפ וֹ רי . מ שׂ ה ,ּפ רי בּ גּ מרא ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֹ
כּ לּ ּה  אוֹ  דּ שׂ וֹ כר  כּ לּ ּה  אוֹ  ּת נא ריׁש א ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְדּ הא
וּ מׁש ני, דּ יחלקוּ . משׂ ה ומיתי ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְדּ מ שׂ כּ יר ,
לוֹ  אמר  ואם קתני , והכי מח ּס רא ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲחסוּ רי 
לחדׁש , זהב  מדּ ינר  ל ׁש נה זהוּ בים ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְבּ י"ב 

ל ׁש וֹ ן  ּת פוֹ ס אי  ידינן דּ לא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְֹ◌ֲ◌ַיחלקוּ ,
וכוּ '. נּמ י  וּ משׂ ה אחר וֹ ן, ל ׁש וֹ ן אוֹ  ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִראׁש וֹ ן
ור בּ י גּ מליאל  בּ ן ׁש מע וֹ ן כּ ר בּ ן הלכה ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְואין
ׁש בּ לּ ׁש וֹ נוֹ ת. ּפ ח וּ ת אחר   הל אלּ א ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֵיוֹ סי .

קימא  מר ּה  בּ חזקת לפיכ דּ קרקע  . ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ראׁש וֹ ן  ל ׁש וֹ ן ׁש היה בּ ין לּמ שׂ כּ יר , ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌כּ לּ וֹ 

אחר וֹ ן לׁש וֹ ן ׁש היה בּ ין ּפ חוּ ת:ּפ חוּ ת ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

בנדריםכא . הר"ן דעת סתם . שנה באמר אף  או זו, שנה באמר דוקא איירי אי הראשונים נחלקו
מ"ה ) העיבור(פ "ח זו שנה באמר שרק ס"ל הרשב"א אבל בכלל, העיבור סתם  שנה  באמר  שאף

במקו "ח)בכלל האופניםכב ..(עיי"ש כל  נקט  המשנה  אלא  היא פשיטא בבא  (אמנם.(נמוק"י )הך

בכלל העיבור אחת  שנה  באמר שגם  הר"ן הקודמת)לפי  שרק(כבהערה  לומר  התנא שנאה  שלכך לומר אפשר ,

בכלל העיבור אין  חדשים  כדאיתאכג..)(תוי"ט)באמר קתני, והכי מחסרא חסורי הוא המודגש
מקומותכד .ברע "ב . יש אמנם אחרון. או ראשון לשון תפוס אי מסופק יוסי שרבי משמע

אחרון לשון תפוס  שסובר מקומות ויש  שניהם שתופסים  מעשה )שסובר ובא  תוד"ה  קב: .(דף 

 י י ח ר ו ק מ

מציעא השואל בבא ח  קכג פרק

חיּ ב ונפל, לחברוֹ  בּ ית הּמ שׂ כּ יר
ישׂ נּ וּ  לא קטן, היה בּ ית . לוֹ  להמיד
לא  אחד, קטן. ישׂ נּ וּ  לא גּ דוֹ ל, גדוֹ ל,
אחד. ישׂ נּ וּ  לא ׁש נים, ׁש נים, ישׂ נּ וּ 

יוֹ סי ולא מהחלּ וֹ נוֹ ת יפחת ףלא 
ׁש ניהם: מדּ ת  אלּ א ליהן.

ט       
       כה

      
    

      
      

    
      

      כו

המקבל   ט פרק
א  משנה

עבודת  עבור קצוב סכו  שמקבלי וקבלני יו לשכירי  בנוס
אופני שלשה עוד חז "ל בימי  נפו היה העבודה , עשיית  או   יו

שדה: לעובדי אריסמקובלי לפי א) השדה מפירות  חלק נוטל :
רביע או שליש , מחצה, כלל בדר בעה"ב, ע שמתנה .אמה 

חוכר אב ) בי פירות  של  קצוב  סכו בשכרו השדה  לבעל נות :
מעט. השדה הוציאה א  בי הרבה השדה שוכרהוציאה כמוג) :

פירות  במקו בשכרו , השדה לבעל מעות  שנות אלא .ב חוכר,

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ ית.ט ל וֹ  להעמיד שׂ כיר וּ תוֹ ]:חיּ ב [לימי  ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
וכוּ '. קטן  י עשׂ נּ וּ  לא  גּ ד וֹ ל  והוּ א היה ְ◌

אני כּ זה בּ ית ל וֹ  ואמר  בּ ית לוֹ  ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְדּ הראה
ואמר  הבּ ית ל  המידוֹ  אבל  . ל ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַמשׂ כּ יר 

אינוֹ  ונפל , ,ל מ שׂ כּ יר  אני  זה בּ ית ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַל וֹ 
סתם, בּ ית לוֹ  אמר  ואם לבנוֹ תוֹ . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַחיּ ב 
גּ ד וֹ ל  בּ ין בּ ית, ׁש יּ ּק רא מקוֹ ם לוֹ  ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַימיד

קטן: ◌ָ◌ָ◌ֵבּ ין

סתם .כה. בית או  זה  בית באמר  הדין איך  רע"ב  חייבכו .עיין כזה שאמר  כיון
בית לומר  שהתכוונתי לומר  יכול המשכיר  ואין העניינים  אלו  בכל  כזה לו להעמיד

ולחלונותיו למדותיו  התכוונתי לא אבל  דנהרא  גודא על  שעומד קג.)כזה בדרךא..(דף
שהאריס  רגיל הזרע  נותן שהאריס  במקומות  אבל  הקטן , חלק  הלוקח הוא האריס  כלל 

רביע או שליש  שנוטל הוא  ובעה"ב הגדול חלק  ואזל )לוקח  תוד "ה  קג : בין ב..(דף  אין
מסוים במקרה  ביניהם מחלק  ו ' במשנה יהודה  רבי ורק כלום לשכירות .(תוי"ט )חכירות 

 י י ח ר ו ק מ
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מציעא השואל בבא ח  פרק קכב

נתבּ רה  לׁש נה, לחברוֹ  בּ ית  הּמ שׂ כּ יר
לוֹ  השׂ כּ יר לוֹ כר. נתבּ רה הנה,
נתבּ רה  הנה, נת בּ רה לחדׁש ים,
בּ אחד בצּפ וֹ רי משׂ ה לּמ שׂ כּ יר.
שׂ ר  בּ ׁש נים מחברוֹ  מרחץ ׁש כר
לחדׁש , זהב מדּ ינר לׁש נה, זהב
בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ ן לפני משׂ ה וּ בא
יחלקוּ  ואמרוּ , יוֹ סי, רבּ י ולפני גּ מליאל

הבּ וּ ר: חדׁש  את 

ח    כא 
    

     
   

   
    

    
   כב  

    
    
    

כג   
           

             כד 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

לּׂשוֹ כר.ח שׂ כר נתעבּ רה ל וֹ  יר בּ ה לא ַֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
ׁש נה: בּ כלל  ׁש הבּ וּ ר  מעשׂ ה חד ׁש , ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌

לסּת ר ,בצּפ וֹ רי . מ שׂ ה ,ּפ רי בּ גּ מרא ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֹ
כּ לּ ּה  אוֹ  דּ שׂ וֹ כר  כּ לּ ּה  אוֹ  ּת נא ריׁש א ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְדּ הא
וּ מׁש ני, דּ יחלקוּ . משׂ ה ומיתי ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְדּ מ שׂ כּ יר ,
לוֹ  אמר  ואם קתני , והכי מח ּס רא ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲחסוּ רי 
לחדׁש , זהב  מדּ ינר  ל ׁש נה זהוּ בים ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְבּ י"ב 

ל ׁש וֹ ן  ּת פוֹ ס אי  ידינן דּ לא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְֹ◌ֲ◌ַיחלקוּ ,
וכוּ '. נּמ י  וּ משׂ ה אחר וֹ ן, ל ׁש וֹ ן אוֹ  ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִראׁש וֹ ן
ור בּ י גּ מליאל  בּ ן ׁש מע וֹ ן כּ ר בּ ן הלכה ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְואין
ׁש בּ לּ ׁש וֹ נוֹ ת. ּפ ח וּ ת אחר   הל אלּ א ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֵיוֹ סי .

קימא  מר ּה  בּ חזקת לפיכ דּ קרקע  . ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ראׁש וֹ ן  ל ׁש וֹ ן ׁש היה בּ ין לּמ שׂ כּ יר , ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌כּ לּ וֹ 

אחר וֹ ן לׁש וֹ ן ׁש היה בּ ין ּפ חוּ ת:ּפ חוּ ת ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

בנדריםכא . הר"ן דעת סתם . שנה באמר אף  או זו, שנה באמר דוקא איירי אי הראשונים נחלקו
מ"ה ) העיבור(פ "ח זו שנה באמר שרק ס"ל הרשב"א אבל בכלל, העיבור סתם  שנה  באמר  שאף

במקו "ח)בכלל האופניםכב ..(עיי"ש כל  נקט  המשנה  אלא  היא פשיטא בבא  (אמנם.(נמוק"י )הך

בכלל העיבור אחת  שנה  באמר שגם  הר"ן הקודמת)לפי  שרק(כבהערה  לומר  התנא שנאה  שלכך לומר אפשר ,

בכלל העיבור אין  חדשים  כדאיתאכג..)(תוי"ט)באמר קתני, והכי מחסרא חסורי הוא המודגש
מקומותכד .ברע "ב . יש אמנם אחרון. או ראשון לשון תפוס אי מסופק יוסי שרבי משמע

אחרון לשון תפוס  שסובר מקומות ויש  שניהם שתופסים  מעשה )שסובר ובא  תוד"ה  קב: .(דף 

 י י ח ר ו ק מ

מציעא השואל בבא ח  קכג פרק

חיּ ב ונפל, לחברוֹ  בּ ית הּמ שׂ כּ יר
ישׂ נּ וּ  לא קטן, היה בּ ית . לוֹ  להמיד
לא  אחד, קטן. ישׂ נּ וּ  לא גּ דוֹ ל, גדוֹ ל,
אחד. ישׂ נּ וּ  לא ׁש נים, ׁש נים, ישׂ נּ וּ 

יוֹ סי ולא מהחלּ וֹ נוֹ ת יפחת ףלא 
ׁש ניהם: מדּ ת  אלּ א ליהן.

ט       
       כה

      
    

      
      

    
      

      כו

המקבל   ט פרק
א  משנה

עבודת  עבור קצוב סכו  שמקבלי וקבלני יו לשכירי  בנוס
אופני שלשה עוד חז "ל בימי  נפו היה העבודה , עשיית  או   יו

שדה: לעובדי אריסמקובלי לפי א) השדה מפירות  חלק נוטל :
רביע או שליש , מחצה, כלל בדר בעה"ב, ע שמתנה .אמה 

חוכר אב ) בי פירות  של  קצוב  סכו בשכרו השדה  לבעל נות :
מעט. השדה הוציאה א  בי הרבה השדה שוכרהוציאה כמוג) :

פירות  במקו בשכרו , השדה לבעל מעות  שנות אלא .ב חוכר,

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ ית.ט ל וֹ  להעמיד שׂ כיר וּ תוֹ ]:חיּ ב [לימי  ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
וכוּ '. קטן  י עשׂ נּ וּ  לא  גּ ד וֹ ל  והוּ א היה ְ◌

אני כּ זה בּ ית ל וֹ  ואמר  בּ ית לוֹ  ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְדּ הראה
ואמר  הבּ ית ל  המידוֹ  אבל  . ל ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַמשׂ כּ יר 

אינוֹ  ונפל , ,ל מ שׂ כּ יר  אני  זה בּ ית ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַל וֹ 
סתם, בּ ית לוֹ  אמר  ואם לבנוֹ תוֹ . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַחיּ ב 
גּ ד וֹ ל  בּ ין בּ ית, ׁש יּ ּק רא מקוֹ ם לוֹ  ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַימיד

קטן: ◌ָ◌ָ◌ֵבּ ין

סתם .כה. בית או  זה  בית באמר  הדין איך  רע"ב  חייבכו .עיין כזה שאמר  כיון
בית לומר  שהתכוונתי לומר  יכול המשכיר  ואין העניינים  אלו  בכל  כזה לו להעמיד

ולחלונותיו למדותיו  התכוונתי לא אבל  דנהרא  גודא על  שעומד קג.)כזה בדרךא..(דף
שהאריס  רגיל הזרע  נותן שהאריס  במקומות  אבל  הקטן , חלק  הלוקח הוא האריס  כלל 

רביע או שליש  שנוטל הוא  ובעה"ב הגדול חלק  ואזל )לוקח  תוד "ה  קג : בין ב..(דף  אין
מסוים במקרה  ביניהם מחלק  ו ' במשנה יהודה  רבי ורק כלום לשכירות .(תוי"ט )חכירות 

 י י ח ר ו ק מ

סי



מציעא המקבל בבא ט פרק  קכד

ׁש נּ הגוּ  מקוֹ ם מחברוֹ , שׂ דה המקבּ ל
לחרׁש  יקר, לקר, יקצר, לקצר,
הּמ דינה. כּ מנהג הכּ ל יחרׁש . אחריו,
חוֹ לקין   ּכ בּ ּת בוּ אה, ׁש חוֹ לקין כּ ׁש ם

א 

הנ"ל  האופני ג' לכל כולל ש הוא  'קבלנות '  ומוציא הש)

(ימי לפי או שעות לפי  העובד  שכיר אומררק שהתנא ממה   ולכ ,
איירי.  אופ באיזה לדעת  אי שדה' בפיה"מ'המקבל  "רמב)

ב') .משנה

בחכירות   בי שייכות  הראשונות  משניות  שתי פפא רב אמר
באריסות  אוגבי בחכירות  או אלא שייכות  אינ  האחרי כל ,

קד .)באריסות   ד).

    
    

     
    

    
     

   ד          
         ה  

          

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

שׂ דה.א למחצה המקבּ ל בּ אריסוּ ת, ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌
 ּכ בּ חכיר וּ ת, אוֹ  . ולרבי ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִל ׁש לי ׁש 

ל ׁש נה: כּ וֹ רין  אחריו.וכ לחרׁש  ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

כּ די הקירה, אוֹ  הּק צירה ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַאחר 
ר ים  שׂ בים ׁש ל ׁש ר ׁש ים ַלהפ◌ֲ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌

וימוּ תוּ : ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש בּ ּה 

משנהג . דין עיקר  בתרוייהו, שייכות  הראשונות  משניות ששתי אמר  פפא שרב  אע "פ
באריסות אלא  אינה הסיפא  אבל בתרוייהו , שייך אכן הרישא שהוא  תוד"הזו  קד. (דף 

תרי) ישד..הני בקצירה  גם וממילא לפועל  וכן הבית  לבעל  בעקירה וחיסרון  מעלה יש 
העקירה מעלת המנהג . מלשנות לעכב יכולים  שניהם ולכן  ולזה, לזה  וחיסרון מעלה 
זבל נעשים  הם  השרשים  שכשנשארים  החיסרון, נקיה. נשארת שהשדה הבית, לבעל
וקש תבן יותר  שמקבל לפועל, העקירה מעלת  השרשים. גם עוקר  והעוקר  הבאה  לשנה 

הקצירה מעבודת קשה יותר  העקירה שעבודת החיסרון קג:)לבהמותיו, לרבותה..(דף
בהן, טורח  שאינו  אע"פ  שבשדה  האילן  בפירות חלק לוקח  שהאריס  שנוהגין שבמקום
משאר  יותר  לך לתת האריסות  שכר  על  הוספתי להכי לומר  יכול  בעה"ב  ואין חלקו, לוקח 

התנאי בשעת לפרש לו שהיה  האילן , בפירות  חלק  תקח שלא  כדי  קג:)האריסים  .(דף

 י י ח ר ו ק מ

מציעא המקבל בבא ט קכה פרק 

 ּכ בּ יּ ין, ׁש חוֹ לקין כּ ׁש ם וּ בקּ ׁש . בּ ּת בן
וּ ׁש ניהם וּ בקּ נים. בּ זּ מוֹ רוֹ ת חוֹ לקין

הקּ נים: את מסּפ קין

בית  והיא מחברוֹ , שׂ דה הלחין המקבּ ל  ב

  ו    
     

    
    
   

            
             

  ז  
      

        ח

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הגּ פנים:וּ בּק נים. את וּ ׁש ניהם הּמ מידים ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
הּק נים. את אמר ,מסּפ קים  ּט ם מה ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌

לפי בּ ּק נים, ח וֹ לקים ּט ם ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַמה

החדׁש ים  הּק נים את מסּפ קים ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש ניהם
ׁש נה: הּׁשלחין .בבּ כל קרקע בּ ית ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌

גּ ׁש מים: מי ל ּה  דּ י  ׁש אין ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְיב ׁש ה

ברוחו . ומתפזר  בארץ הנשאר  הוא  וקש השבולת, עם הנקצץ  הוא לגמרי תבן (כשמתייבש

השרשים ) מן ראוי ומתפרד  יותר  התבן ליקוט. ענין  שהוא קושש מלשון שהוא קש נקרא ולכן 
תבן  הכל נקרא ומתרכך במוריגים  כולו  ודש  הכל כשעוקרים  אמנם  מהקש, בהמה  למאכל

ובקש) בתבן  תוד "ה קג. הרע"ב.(דף כוונת  מ "ג )(וזה פ"כ אותם(שבת  שמחתכין הקש, מן עושין  שהיו  התבן

ע "כ  תבן, השיבולין זנב כל ונעשה  שם)במוריגים רש"י לשון עצמו ,.(והוא התבן מענין הוא הקש שגם כיון

כדכתיב תבן נקרא הקש גם  לפעמים תורה  ז)בלשון ו ּת בן.(שמות  להם  וקׁש ׁש וּ  ילכוּ  תוי"ט)הם בריש (ע"פ . ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌

כירה לו:)פרק דף  לכאורה(שבת  שמשמע  ואע "ג כאן, שנתבאר וכמו בשדה הנשאר היינו  שקש  תוספות כתבו 

שקש  לפרש ניתן שם  רש "י דברי שגם כתב מי של בשבת  הנשאר , הוא ותבן הנקצר  הוא שקש  שם מרש"י

עיי"ש) דקין, עצים אלא תבן אינו  שם שנזכר וגבבא בשדה, הנשאר  בחכירותז ..היינו  בין איירי  זו  משנה
בסוגיין  במפורש פפא רב שאמר  כמו  באריסות קד .)בין  הרע"ב(דף ומש "כ המשנה ). (בהמשך 

קיבלה אם  ה"ה  אבל חכורו. מן לו  מנכה אינו  המשנה לשון משום  לשנה, כורין וכך בכך
האילן  או  המעיין הזכיר  שקיבלה בשעה אם  תנאו על  להוסיף יכול ביתח ..(תוי"ט )באריסות

השלחין  בית נקראת להשקותה, וצריכים  גשמים  במי  לה  די  שאין  יבישה שדה פי' השלחין 
יגדל שלא וכדי חוצות. ע"פ מים ושולח שנאמר  מה שם  הנהר על מן מים  להביא הטירחא

להשקותה מים  ממנו  שנוטלין  מעין בה לחפור  רגילין  סק"א )להשקותה שכא סי' סמ"ע  .(לשון
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מציעא המקבל בבא ט פרק  קכד

ׁש נּ הגוּ  מקוֹ ם מחברוֹ , שׂ דה המקבּ ל
לחרׁש  יקר, לקר, יקצר, לקצר,
הּמ דינה. כּ מנהג הכּ ל יחרׁש . אחריו,
חוֹ לקין   ּכ בּ ּת בוּ אה, ׁש חוֹ לקין כּ ׁש ם

א 

הנ"ל  האופני ג' לכל כולל ש הוא  'קבלנות '  ומוציא הש)

(ימי לפי או שעות לפי  העובד  שכיר אומררק שהתנא ממה   ולכ ,
איירי.  אופ באיזה לדעת  אי שדה' בפיה"מ'המקבל  "רמב)

ב') .משנה

בחכירות   בי שייכות  הראשונות  משניות  שתי פפא רב אמר
באריסות  אוגבי בחכירות  או אלא שייכות  אינ  האחרי כל ,

קד .)באריסות   ד).

    
    

     
    

    
     

   ד          
         ה  

          

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

שׂ דה.א למחצה המקבּ ל בּ אריסוּ ת, ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌
 ּכ בּ חכיר וּ ת, אוֹ  . ולרבי ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִל ׁש לי ׁש 

ל ׁש נה: כּ וֹ רין  אחריו.וכ לחרׁש  ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

כּ די הקירה, אוֹ  הּק צירה ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַאחר 
ר ים  שׂ בים ׁש ל ׁש ר ׁש ים ַלהפ◌ֲ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌

וימוּ תוּ : ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש בּ ּה 

משנהג . דין עיקר  בתרוייהו, שייכות  הראשונות  משניות ששתי אמר  פפא שרב  אע "פ
באריסות אלא  אינה הסיפא  אבל בתרוייהו , שייך אכן הרישא שהוא  תוד"הזו  קד. (דף 

תרי) ישד..הני בקצירה  גם וממילא לפועל  וכן הבית  לבעל  בעקירה וחיסרון  מעלה יש 
העקירה מעלת המנהג . מלשנות לעכב יכולים  שניהם ולכן  ולזה, לזה  וחיסרון מעלה 
זבל נעשים  הם  השרשים  שכשנשארים  החיסרון, נקיה. נשארת שהשדה הבית, לבעל
וקש תבן יותר  שמקבל לפועל, העקירה מעלת  השרשים. גם עוקר  והעוקר  הבאה  לשנה 

הקצירה מעבודת קשה יותר  העקירה שעבודת החיסרון קג:)לבהמותיו, לרבותה..(דף
בהן, טורח  שאינו  אע"פ  שבשדה  האילן  בפירות חלק לוקח  שהאריס  שנוהגין שבמקום
משאר  יותר  לך לתת האריסות  שכר  על  הוספתי להכי לומר  יכול  בעה"ב  ואין חלקו, לוקח 

התנאי בשעת לפרש לו שהיה  האילן , בפירות  חלק  תקח שלא  כדי  קג:)האריסים  .(דף

 י י ח ר ו ק מ

מציעא המקבל בבא ט קכה פרק 

 ּכ בּ יּ ין, ׁש חוֹ לקין כּ ׁש ם וּ בקּ ׁש . בּ ּת בן
וּ ׁש ניהם וּ בקּ נים. בּ זּ מוֹ רוֹ ת חוֹ לקין

הקּ נים: את מסּפ קין

בית  והיא מחברוֹ , שׂ דה הלחין המקבּ ל  ב
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הגּ פנים:וּ בּק נים. את וּ ׁש ניהם הּמ מידים ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
הּק נים. את אמר ,מסּפ קים  ּט ם מה ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌

לפי בּ ּק נים, ח וֹ לקים ּט ם ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַמה

החדׁש ים  הּק נים את מסּפ קים ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש ניהם
ׁש נה: הּׁשלחין .בבּ כל קרקע בּ ית ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌

גּ ׁש מים: מי ל ּה  דּ י  ׁש אין ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְיב ׁש ה

ברוחו . ומתפזר  בארץ הנשאר  הוא  וקש השבולת, עם הנקצץ  הוא לגמרי תבן (כשמתייבש

השרשים ) מן ראוי ומתפרד  יותר  התבן ליקוט. ענין  שהוא קושש מלשון שהוא קש נקרא ולכן 
תבן  הכל נקרא ומתרכך במוריגים  כולו  ודש  הכל כשעוקרים  אמנם  מהקש, בהמה  למאכל

ובקש) בתבן  תוד "ה קג. הרע"ב.(דף כוונת  מ "ג )(וזה פ"כ אותם(שבת  שמחתכין הקש, מן עושין  שהיו  התבן

ע "כ  תבן, השיבולין זנב כל ונעשה  שם)במוריגים רש"י לשון עצמו ,.(והוא התבן מענין הוא הקש שגם כיון

כדכתיב תבן נקרא הקש גם  לפעמים תורה  ז)בלשון ו ּת בן.(שמות  להם  וקׁש ׁש וּ  ילכוּ  תוי"ט)הם בריש (ע"פ . ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌

כירה לו:)פרק דף  לכאורה(שבת  שמשמע  ואע "ג כאן, שנתבאר וכמו בשדה הנשאר היינו  שקש  תוספות כתבו 

שקש  לפרש ניתן שם  רש "י דברי שגם כתב מי של בשבת  הנשאר , הוא ותבן הנקצר  הוא שקש  שם מרש"י

עיי"ש) דקין, עצים אלא תבן אינו  שם שנזכר וגבבא בשדה, הנשאר  בחכירותז ..היינו  בין איירי  זו  משנה
בסוגיין  במפורש פפא רב שאמר  כמו  באריסות קד .)בין  הרע"ב(דף ומש "כ המשנה ). (בהמשך 

קיבלה אם  ה"ה  אבל חכורו. מן לו  מנכה אינו  המשנה לשון משום  לשנה, כורין וכך בכך
האילן  או  המעיין הזכיר  שקיבלה בשעה אם  תנאו על  להוסיף יכול ביתח ..(תוי"ט )באריסות

השלחין  בית נקראת להשקותה, וצריכים  גשמים  במי  לה  די  שאין  יבישה שדה פי' השלחין 
יגדל שלא וכדי חוצות. ע"פ מים ושולח שנאמר  מה שם  הנהר על מן מים  להביא הטירחא

להשקותה מים  ממנו  שנוטלין  מעין בה לחפור  רגילין  סק"א )להשקותה שכא סי' סמ"ע  .(לשון

 י י ח ר ו ק מ

סי



מציעא המקבל בבא ט פרק  קכו 

ונקצץ  הּמ ין יבׁש  האילן, בית  אוֹ 
חכוֹ רוֹ . מן לוֹ  מנכּ ה אינוֹ  האילן,
בית שׂ דה לי חכר לוֹ  אמר אם
זה, האילן בית שׂ דה אוֹ  זה הלחין
לוֹ  מנכּ ה האילן, ונקצץ הּמ ין יבׁש 

חכוֹ רוֹ : מן
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  י

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

האילן . בית היא א וֹ  האילן וּ ב ׁש ביל  ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌
חלק  ׁש נּ וֹ טל האריס, ל  ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲחביבה

טרח: בּ לא הּמ עין בּ ּפ ר וֹ ת ׁש בּ ּה ..יבׁש  ַ◌ֵ◌ְ◌ַֹֹ◌ֶ◌ָ◌
אוֹ תּה : מׁש קין חכוֹ ר וֹ .ׁש ּמ ּמ נּ וּ  מן  ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

כּ וֹ רין   וכ  ּכ בּ חכיר וּ ת קבּ ל ּה  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִאם

דּ ּת י ּה  גלי לא דּ מ ּק רא ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְל ׁש נה.
לּה  טפי  אילן אוֹ  מ ין ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְדּ מ וּ ם

הּׁשלחין בּ חכיר וֹ תיה: בית לי  חכר  ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
בּ ית זוֹ . ׁש היא דּ ב ׁש ביל דּ ּת יּה  ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָגּ לי

מ ּמ נּ וּ : וחכרה ל ּה  טפי ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהלחין

בין ט. שדה  בכל איירי אלא דרישא . השלחין בית על קאי  ולא עצמה , בפני בבא זו 
היא זה  ומחמת אילן  גם  בה  ויש  תבואה, לזורעה שקיבלה הבעל בית בין  השלחין בית

וק "ל. עליו , האילן,י.חביבה  בית או  השלחין בית  למחכיר  אומר  שהחוכר  כל  לשמואל
עומדים  אם לחוכר , שאמר  מחכיר  בין  למחכיר  שאמר  חוכר  בין ולרבינא  קאמר . בדוקא

לה סמוך או השדה  ח)תוך ס "ק  שם ואמר (סמ"ע הוסיף אם זו  שדה לומר  די  שהיה  כיון ,
ש "מ זה  אילן בית  אמר  אם וכן שבו , המעיין על שמקפיד  ש "מ הזה  השלחין  בית  שדה

האילן על  קד.)שמקפיד המשנה(דף על מרש "י נלקחים הרע"ב דברי  אבל כרבינא , הלכה .
שמואל. לפי גם ומתפרשים

 י י ח ר ו ק מ

מציעא המקבל בבא ט קכז פרק 

ׁש מין  והוֹ בירּה , מחברוֹ  שׂ דה המקבּ ל
לוֹ , ונוֹ תן לשׂ וֹ ת ראוּ יה כּ ּמ ה אוֹ תּה 
ולא אוֹ ביר אם לוֹ , כּ וֹ תב  ּׁש כ

בּ מיטבא: אׁש לּ ם אביד,

לנכּ ׁש , רצה ולא מחברוֹ  שׂ דה המקבּ ל
ואני  הוֹ איל ,ל אכּפ ת מה לוֹ  ואמר
מּפ ני  לוֹ , ׁש וֹ מין אין חכוֹ רּה , ל נוֹ תן
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

שׂ דה.ג ולרבי:המקבּ ל לׁש ליׁש  למחצה ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌
זר ּה :והוֹ בירּה . ולא בּ ּה  חר ׁש  ׁש א ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌

בּ וּ רה: אשׂ נּה  אוֹ ביר . א עביד.אם ולא  ִ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
ל ּה : הראוּ יה ּפ לּ ה בּ ּה  אשׂ ה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶֹ◌ְולא

בּ מיטבא .א  ראוּ יה ׁש לּ ם היתה מה כּ פי  ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
וּ זר וּ ה  חר וּ ׁש ה היתה אם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַל שׂ וֹ ת

לנ כּ ׁש .דכּ ראוּ י: רצה לנּק וֹ ת ולא  ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌
כּ ח ׁש ּמ ּת י ׁש ים ר ים, משׂ בים ◌ַֹ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַהּת ב וּ אה
מלּ ל וֹ ת: הּת ב וּ אה וּ מכּ בין ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַהּק רקע 

.ל אכּפ ת חלקימה יחסר  אם ִ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
 ל אּת ן הבּ לים, מכחי ׁש ין ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֳ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶׁש השׂ בים
: ּמ ׁש ּפ סקּת י  כּ וֹ רין וכ  ּכ ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲחכיר וּ ת

כי יא. לעשות , ראויה  כמה  שמין לומר  שייך  לא בזה  כי בחכירות , איירי  לא זו משנה
שהתנה  מה כפי יתן בתוי"ט )חכירותו  הובא  דמי ,יב..(רש "י, ככתב  כתב  שלא  אע "פ ולפיכך

גזים  לא  דהא אסמכתא  זו  שאין שהתנה , כמו  לקיים לו שיש פשיטא  שכתב  דוקא דאי 
דורש. היה תוד"ה קד. היא)(דף ט"ס  נשך  באיזהו הוא  שהתוספות בתוי "ט  כן(מש"כ לא דאם  התוי"ט  ומש "כ .

כן) לכתוב המנהג שהיה  לא אם ר"ל .פטור ,

 י י ח ר ו ק מ

סד



מציעא המקבל בבא ט פרק  קכו 

ונקצץ  הּמ ין יבׁש  האילן, בית  אוֹ 
חכוֹ רוֹ . מן לוֹ  מנכּ ה אינוֹ  האילן,
בית שׂ דה לי חכר לוֹ  אמר אם
זה, האילן בית שׂ דה אוֹ  זה הלחין
לוֹ  מנכּ ה האילן, ונקצץ הּמ ין יבׁש 

חכוֹ רוֹ : מן
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  י

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

האילן . בית היא א וֹ  האילן וּ ב ׁש ביל  ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌
חלק  ׁש נּ וֹ טל האריס, ל  ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲחביבה

טרח: בּ לא הּמ עין בּ ּפ ר וֹ ת ׁש בּ ּה ..יבׁש  ַ◌ֵ◌ְ◌ַֹֹ◌ֶ◌ָ◌
אוֹ תּה : מׁש קין חכוֹ ר וֹ .ׁש ּמ ּמ נּ וּ  מן  ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

כּ וֹ רין   וכ  ּכ בּ חכיר וּ ת קבּ ל ּה  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִאם

דּ ּת י ּה  גלי לא דּ מ ּק רא ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְל ׁש נה.
לּה  טפי  אילן אוֹ  מ ין ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְדּ מ וּ ם

הּׁשלחין בּ חכיר וֹ תיה: בית לי  חכר  ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
בּ ית זוֹ . ׁש היא דּ ב ׁש ביל דּ ּת יּה  ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָגּ לי

מ ּמ נּ וּ : וחכרה ל ּה  טפי ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהלחין

בין ט. שדה  בכל איירי אלא דרישא . השלחין בית על קאי  ולא עצמה , בפני בבא זו 
היא זה  ומחמת אילן  גם  בה  ויש  תבואה, לזורעה שקיבלה הבעל בית בין  השלחין בית

וק "ל. עליו , האילן,י.חביבה  בית או  השלחין בית  למחכיר  אומר  שהחוכר  כל  לשמואל
עומדים  אם לחוכר , שאמר  מחכיר  בין  למחכיר  שאמר  חוכר  בין ולרבינא  קאמר . בדוקא

לה סמוך או השדה  ח)תוך ס "ק  שם ואמר (סמ"ע הוסיף אם זו  שדה לומר  די  שהיה  כיון ,
ש "מ זה  אילן בית  אמר  אם וכן שבו , המעיין על שמקפיד  ש "מ הזה  השלחין  בית  שדה

האילן על  קד.)שמקפיד המשנה(דף על מרש "י נלקחים הרע"ב דברי  אבל כרבינא , הלכה .
שמואל. לפי גם ומתפרשים

 י י ח ר ו ק מ

מציעא המקבל בבא ט קכז פרק 

ׁש מין  והוֹ בירּה , מחברוֹ  שׂ דה המקבּ ל
לוֹ , ונוֹ תן לשׂ וֹ ת ראוּ יה כּ ּמ ה אוֹ תּה 
ולא אוֹ ביר אם לוֹ , כּ וֹ תב  ּׁש כ

בּ מיטבא: אׁש לּ ם אביד,

לנכּ ׁש , רצה ולא מחברוֹ  שׂ דה המקבּ ל
ואני  הוֹ איל ,ל אכּפ ת מה לוֹ  ואמר
מּפ ני  לוֹ , ׁש וֹ מין אין חכוֹ רּה , ל נוֹ תן

ג 

ד

   
  יא 

     
    

      
     

      יב     
          

   

    
     

   
   

    
          

         

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

שׂ דה.ג ולרבי:המקבּ ל לׁש ליׁש  למחצה ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌
זר ּה :והוֹ בירּה . ולא בּ ּה  חר ׁש  ׁש א ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌

בּ וּ רה: אשׂ נּה  אוֹ ביר . א עביד.אם ולא  ִ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
ל ּה : הראוּ יה ּפ לּ ה בּ ּה  אשׂ ה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶֹ◌ְולא

בּ מיטבא .א  ראוּ יה ׁש לּ ם היתה מה כּ פי  ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
וּ זר וּ ה  חר וּ ׁש ה היתה אם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַל שׂ וֹ ת

לנ כּ ׁש .דכּ ראוּ י: רצה לנּק וֹ ת ולא  ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌
כּ ח ׁש ּמ ּת י ׁש ים ר ים, משׂ בים ◌ַֹ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַהּת ב וּ אה
מלּ ל וֹ ת: הּת ב וּ אה וּ מכּ בין ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַהּק רקע 

.ל אכּפ ת חלקימה יחסר  אם ִ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
 ל אּת ן הבּ לים, מכחי ׁש ין ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֳ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶׁש השׂ בים
: ּמ ׁש ּפ סקּת י  כּ וֹ רין וכ  ּכ ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲחכיר וּ ת

כי יא. לעשות , ראויה  כמה  שמין לומר  שייך  לא בזה  כי בחכירות , איירי  לא זו משנה
שהתנה  מה כפי יתן בתוי"ט )חכירותו  הובא  דמי ,יב..(רש "י, ככתב  כתב  שלא  אע "פ ולפיכך

גזים  לא  דהא אסמכתא  זו  שאין שהתנה , כמו  לקיים לו שיש פשיטא  שכתב  דוקא דאי 
דורש. היה תוד"ה קד. היא)(דף ט"ס  נשך  באיזהו הוא  שהתוספות בתוי "ט  כן(מש"כ לא דאם  התוי"ט  ומש "כ .

כן) לכתוב המנהג שהיה  לא אם ר"ל .פטור ,

 י י ח ר ו ק מ

סה



מציעא המקבל בבא ט פרק  קכח

יוֹ צא  אּת ה למחר לוֹ , ל וֹ מר ׁש יּ כוֹ ל
שׂ בים: לפני וּ מלה מּמ נּ ה,

אם  שׂ תה, ולא מחברוֹ  שׂ דה המקבּ ל
לטּפ ל  חיּ ב כּ רי, להמיד כּ די בּ ּה  יׁש 
קּ צבּ ה מה יהוּ דה, רבּ י אמר בּ ּה .
נפילה: כּ די בּ ּה  יׁש  אם אלּ א בכּ רי.
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         טו    
             

              
        טז

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מחבר וֹ .ה שׂ דה לׁש ליׁש המקבּ ל למחצה ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
כּ אריס: עשׂ תה.ולרבי אלּ א ולא  ּת ב וּ אה ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

מלּ התּס ק   ֹלמנו האריס לוֹ  וּ בא ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְמט.
טרח וֹ : כּ די  בּ ּה  ׁש אין ע וֹ ד, י ׁש בּ ּה  אם ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌

כּ די . בּ וֹ בּ ּה  ׁש יּ ׁש  כּ רי , מ ּת ב וּ אתּה  ל שׂ וֹ ת ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌
הּת  בּ ּה  ׁש זּ וֹ רים הרחת לכ ּס וֹ ת ב וּ אה,כּ די  ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

בּ ּה  לט ּפ ל חיּ ב  לסאתים, קר וֹ ב  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוהוּ א

כּ רח וֹ : בכּ רי .בּ ל  ּק צ בּ ה קצבה מה אין ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌
בּ ׁש ע וּ ר  גד וֹ לה שׂ דה ׁש ּת היה ראוּ יה ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְזוֹ 
ואינּה  כּ רי. בּ ׁש ע וּ ר  קטנּ ה ושׂ דה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְכּ רי 
לט ּפ וּ לּה  גדוֹ לה שׂ דה ׁש ל ט ּפ וּ לּה  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָדּ וֹ מה

קט נּ ה: שׂ דה כּ די ׁש ל בּ וֹ  י ׁש  אם  א לּ א  ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌
בּ ּה ,נפילה. זּ רע  מה כּ ׁש ע וּ ר  כּ לוֹ מר  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌

יהוּ דה: כּ ר בּ י  הלכה ואין בּ ּה . לטּפ ל  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַחיּ ב 

השדהיג . לבעל  ליה איכפת בודאי  באריסות  כי בחכירות דוקא איירי משנתנו  תוי"ט .
שגדל. ממה  מסוים  חלק מקבל הוא אם יד.שהרי השדה לבעל איכפת  לא שבחכרנות

חכרנותו לו לתת  חייב  אופן  בכל  כי מלעבוד, אנאטו ..(תוי"ט )יחדל  לכתוב הדרך  שכן
קדמך כריא ואוקים  וכו' ואזרע ואניר  קה.)(ברייתא איקום בתוי"ט )(דף לאהובא  ואפילו  ,

ג' במשנה כלעיל ככתב  דינו  אותו טז..(תוי"ט )כתב שמפזרין נפילה, נקרא שזורעין  הזרע
יד  בתוי"ט )במפולת הובא .(רש "י

 י י ח ר ו ק מ

מציעא המקבל בבא ט קכט פרק 

אוֹ  חגב ואכלּה  מחברוֹ  שׂ דה המקבּ ל
מנכּ ה  היא, מדינה מכּ ת אם נׁש דּ פה,
מדינה, מכּ ת  אינוֹ  אם חכוֹ רוֹ , מן לוֹ 
יהוּ דה  רבּ י חכוֹ רוֹ . מן לוֹ  מנכּ ה אינוֹ 
בּ ין  במעוֹ ת , הימנּ וּ  קבּ לּה  אם אוֹ מר,
מחכוֹ רוֹ : לוֹ  מנכּ ה אינוֹ   ּכ וּ בין  ּכ
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

שׂ דה.ו  כּ וֹ רין:המקבּ ל  וכ  ּכ בּ חכיר וּ ת ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
מדינה. רבמכּ ת נׁש ּת דּ פוּ  אוֹ  חגב , ׁש אכל ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֹ

בּ קה: אוֹ תּה  אוֹ  מדינה אוֹ תּה  ׁש ל  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָשׂ דוֹ ת

מנכּ ה. כּ אינ וֹ  בּ ין גּ רם: מ זּ ל ל וֹ  דּ אמר  ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
אינוֹ  מדינה מ כּ ת היא אפלּ וּ  . ּכ ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵוּ בין
גּ זרה: נגזרה לא הּמ ע וֹ ת ׁש ל ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְמנכּ ה.

יחלוקו יז. שימצאו מה כי  מחלקו , שינכה  שייך לא שבאריסות באריסות  שייכא לא  זו  משנה
אותהיח..(תוי"ט ) או  מדינה  אותה של  שדות רוב נשתדפו או  חגב  שאכל כתב  הרע"ב

סובר  ותוי "ט מדינה. אותה של כתב  ורמב"ם בקעה  אותה של  כתב רש"י  אמנם בקעה.
הוה לרש "י לקו, הבקעה  של שדות  ורוב לקו  לא המדינה של  שדות רוב ואם  שנחלקו,

לר  ולא  מדינה לקו,מכת לא הבקעה שדות רוב  אבל לקו המדינה שדות רוב  ואם  מב"ם .
הפירושים  ב ' כתב  לא שהרע"ב  כתב  כן  ומחמת  לרש"י . ולא  מדינה  מכת  הוה לרמב"ם 
שהחוכר  שכיון  ס "ל כי כן , כתב לדינא  אלא נינהו , סיתראי  שהרי  כשניהם המשנה  לפרש 
המדינה של ולא לקו הבקעה  רוב של אם בין  ולכן לטובתו . לקולא  תמיד הולכים מוחזק 
מן  לו ומנכה  מדינה  כמכת  נחשבת  תמיד  הבקעה , של ולא  לקו המדינה רוב  של אם בין 

כרש"י . פירשנו  בפנים כהרמב"ם . או כרש "י או לפרש יש  המשנה אבל  רמב"ם ,יט.חכורו .
מחכירותו. חצי  ינכה  להוציא שרגיל הפירות חצי  רק  הוציא אם  כגון  ור "ל בתוי"ט. הובא 

וכיון כ. זו  מדינה פירות על גזירה נגזרה ע"כ  היא  מדינה  מכת שאם  יהודה  רבי  דעת
שהתנה וכיון גזירה, נגזרה  לא המעות  על אבל  מהם לנכות יכול פירות לו  לתת  שהתנה

הגזירה. נגזרה עליו לא מעות  לו  לתת

 י י ח ר ו ק מ

סו



מציעא המקבל בבא ט פרק  קכח

יוֹ צא  אּת ה למחר לוֹ , ל וֹ מר ׁש יּ כוֹ ל
שׂ בים: לפני וּ מלה מּמ נּ ה,

אם  שׂ תה, ולא מחברוֹ  שׂ דה המקבּ ל
לטּפ ל  חיּ ב כּ רי, להמיד כּ די בּ ּה  יׁש 
קּ צבּ ה מה יהוּ דה, רבּ י אמר בּ ּה .
נפילה: כּ די בּ ּה  יׁש  אם אלּ א בכּ רי.
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        טז

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מחבר וֹ .ה שׂ דה לׁש ליׁש המקבּ ל למחצה ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
כּ אריס: עשׂ תה.ולרבי אלּ א ולא  ּת ב וּ אה ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

מלּ התּס ק   ֹלמנו האריס לוֹ  וּ בא ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְמט.
טרח וֹ : כּ די  בּ ּה  ׁש אין ע וֹ ד, י ׁש בּ ּה  אם ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌

כּ די . בּ וֹ בּ ּה  ׁש יּ ׁש  כּ רי , מ ּת ב וּ אתּה  ל שׂ וֹ ת ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌
הּת  בּ ּה  ׁש זּ וֹ רים הרחת לכ ּס וֹ ת ב וּ אה,כּ די  ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

בּ ּה  לט ּפ ל חיּ ב  לסאתים, קר וֹ ב  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוהוּ א

כּ רח וֹ : בכּ רי .בּ ל  ּק צ בּ ה קצבה מה אין ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌
בּ ׁש ע וּ ר  גד וֹ לה שׂ דה ׁש ּת היה ראוּ יה ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְזוֹ 
ואינּה  כּ רי. בּ ׁש ע וּ ר  קטנּ ה ושׂ דה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְכּ רי 
לט ּפ וּ לּה  גדוֹ לה שׂ דה ׁש ל ט ּפ וּ לּה  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָדּ וֹ מה

קט נּ ה: שׂ דה כּ די ׁש ל בּ וֹ  י ׁש  אם  א לּ א  ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌
בּ ּה ,נפילה. זּ רע  מה כּ ׁש ע וּ ר  כּ לוֹ מר  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌

יהוּ דה: כּ ר בּ י  הלכה ואין בּ ּה . לטּפ ל  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַחיּ ב 

השדהיג . לבעל  ליה איכפת בודאי  באריסות  כי בחכירות דוקא איירי משנתנו  תוי"ט .
שגדל. ממה  מסוים  חלק מקבל הוא אם יד.שהרי השדה לבעל איכפת  לא שבחכרנות

חכרנותו לו לתת  חייב  אופן  בכל  כי מלעבוד, אנאטו ..(תוי"ט )יחדל  לכתוב הדרך  שכן
קדמך כריא ואוקים  וכו' ואזרע ואניר  קה.)(ברייתא איקום בתוי"ט )(דף לאהובא  ואפילו  ,

ג' במשנה כלעיל ככתב  דינו  אותו טז..(תוי"ט )כתב שמפזרין נפילה, נקרא שזורעין  הזרע
יד  בתוי"ט )במפולת הובא .(רש "י

 י י ח ר ו ק מ

מציעא המקבל בבא ט קכט פרק 

אוֹ  חגב ואכלּה  מחברוֹ  שׂ דה המקבּ ל
מנכּ ה  היא, מדינה מכּ ת אם נׁש דּ פה,
מדינה, מכּ ת  אינוֹ  אם חכוֹ רוֹ , מן לוֹ 
יהוּ דה  רבּ י חכוֹ רוֹ . מן לוֹ  מנכּ ה אינוֹ 
בּ ין  במעוֹ ת , הימנּ וּ  קבּ לּה  אם אוֹ מר,
מחכוֹ רוֹ : לוֹ  מנכּ ה אינוֹ   ּכ וּ בין  ּכ

ו   יז 
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       כ

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

שׂ דה.ו  כּ וֹ רין:המקבּ ל  וכ  ּכ בּ חכיר וּ ת ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
מדינה. רבמכּ ת נׁש ּת דּ פוּ  אוֹ  חגב , ׁש אכל ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֹ

בּ קה: אוֹ תּה  אוֹ  מדינה אוֹ תּה  ׁש ל  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָשׂ דוֹ ת

מנכּ ה. כּ אינ וֹ  בּ ין גּ רם: מ זּ ל ל וֹ  דּ אמר  ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
אינוֹ  מדינה מ כּ ת היא אפלּ וּ  . ּכ ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵוּ בין
גּ זרה: נגזרה לא הּמ ע וֹ ת ׁש ל ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְמנכּ ה.

יחלוקו יז. שימצאו מה כי  מחלקו , שינכה  שייך לא שבאריסות באריסות  שייכא לא  זו  משנה
אותהיח..(תוי"ט ) או  מדינה  אותה של  שדות רוב נשתדפו או  חגב  שאכל כתב  הרע"ב

סובר  ותוי "ט מדינה. אותה של כתב  ורמב"ם בקעה  אותה של  כתב רש"י  אמנם בקעה.
הוה לרש "י לקו, הבקעה  של שדות  ורוב לקו  לא המדינה של  שדות רוב ואם  שנחלקו,

לר  ולא  מדינה לקו,מכת לא הבקעה שדות רוב  אבל לקו המדינה שדות רוב  ואם  מב"ם .
הפירושים  ב ' כתב  לא שהרע"ב  כתב  כן  ומחמת  לרש"י . ולא  מדינה  מכת  הוה לרמב"ם 
שהחוכר  שכיון  ס "ל כי כן , כתב לדינא  אלא נינהו , סיתראי  שהרי  כשניהם המשנה  לפרש 
המדינה של ולא לקו הבקעה  רוב של אם בין  ולכן לטובתו . לקולא  תמיד הולכים מוחזק 
מן  לו ומנכה  מדינה  כמכת  נחשבת  תמיד  הבקעה , של ולא  לקו המדינה רוב  של אם בין 

כרש"י . פירשנו  בפנים כהרמב"ם . או כרש "י או לפרש יש  המשנה אבל  רמב"ם ,יט.חכורו .
מחכירותו. חצי  ינכה  להוציא שרגיל הפירות חצי  רק  הוציא אם  כגון  ור "ל בתוי"ט. הובא 

וכיון כ. זו  מדינה פירות על גזירה נגזרה ע"כ  היא  מדינה  מכת שאם  יהודה  רבי  דעת
שהתנה וכיון גזירה, נגזרה  לא המעות  על אבל  מהם לנכות יכול פירות לו  לתת  שהתנה

הגזירה. נגזרה עליו לא מעות  לו  לתת

 י י ח ר ו ק מ

סז



מציעא המקבל בבא ט פרק  קל 

כּ וֹ ר  בּ שׂ רה מחברוֹ  שׂ דה המקבּ ל
מּת וֹ כּה . לוֹ  נוֹ תן לקתה, לׁש נה, חּט ים
הריני  לוֹ  יאמר לא יפוֹ ת , חּט יה היוּ 
מּת וֹ כּה : לוֹ  נוֹ תן אלּ א הוּ ק, מן לוֹ קח

שׂ ערים, לזרּה  מחברוֹ  שׂ דה המקבּ ל
יזרנּ ה חּט ים, חּט ים, יזרנּ ה לא
אוֹ סר. גּ מליאל בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ ן שׂ ערים.

ז

ח 

     
 כא   
     

    
       

     
             

            

    כב 
     

     
   

          כג 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש דוּ פוֹ ת :ולקתה.ז החּט ים  לוֹ .ׁש היוּ  נ וֹ תן  ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌
ׁש דוּ פ וֹ ת  מחּט ים  ּמ וֹ  ׁש ּפ סק כּ וֹ רים  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲשׂ רה 
חּט ים  ליּה  למימר   היא מצי  ולא  ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ַה לּ לוּ .

: ּמנ בּ ינא  קא  שׂ דהח יפוֹ ת  המקבּ ל ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌
שׂ ערים . לזרעּה  וכמחברוֹ   ּכ בּ חכיר וּ ת  ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌

מעוֹ ת: א וֹ  ח ּט ים  א וֹ  יזרענּ השׂ ערים  לא ְ◌ִֹ◌ִ◌ִ◌ָ◌
[יוֹ תר ]ח ּט ים . ה ּק רקע מכחיׁש וֹ ת  ׁש החּט ים ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

ה ערים : גּ מליאל מן בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ ן ִ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌
אוֹ ת ּה א וֹ סר. כּ ׁש זּ וֹ ר ים  לּק רקע ׁש ּק ׁש ה  ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌

וּ לנין  אחר . מּמ ין ו ׁש נה זה  מּמ ין  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָׁש נה 
וּ לפי הּק רקע  לפי ה כּ ל הלכה  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְּפ סק 
ׁש ּמ כחיׁש  בּ דּ בר  ּמ וֹ  התנה  אם  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַה ּמ קוֹ ם .
 ולזר לׁש נּ וֹ ת  יכוֹ ל  אינוֹ  מט ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַה ּק רקע

הר בּ ה. ׁש ּמ כחיׁש  ׁש רי:דּ בר  ואּפ כא ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

זו כא. שדה  מפירות רק  שנותן  פשיטא כי  באריסות , להשמיענו  צריך  לא  זה  .(תוי"ט )דין

הם כב. כי חיטים  לזורעה  לשנות  מותר  באריסות  כי רש "י. שיטת והיא הרע "ב פירש  כן
כלומר  מרה , ליכחש  ולא  ארעא  ליכחש  אינשי  ואמרי  משעורים ויקרים  חשובים  יותר 
הבית שבעל ונמצא  ברעב, וביתו  הוא יכחיש  לא הבית  ובעל ייכחש  שהקרקע מוטב 

זה. של בשינוי  שהתנהנהנה הפירות לו  שנותן כיון לשנות  יכול  שבחכירות הרמב "ן  דעת (אבל

רוצה אני בזה  לומר ויכול  התבואות בגוף חלק  לו  יש כי לשנות  לו  אסור  ובאריסות .)(תוי "ט)לתת ,
אחר כג . ממין ושנה זה ממין שנה אותה  כשזורעין  לקרקע הוא(רע "ב)שקשה ושמא  ,

מלקלקה  זה  נמצא שעורין זה  יזרענה ואם שעברה  בשנה  חטין בתוי"ט )זרעה הובא .(רש"י,

 י י ח ר ו ק מ

מציעא המקבל בבא ט קלאפרק 

קטנית, קטנית, יזרנּ ה לא ּת בוּ אה,
בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ ן תבוּ אה. יזרנּ ה

אוֹ סר: גּ מליאל

מטוֹ ת, לׁש נים מחברוֹ  שׂ דה המקבּ ל
בקוֹ רת  לוֹ  ואין פׁש ּת ן, יזרנּ ה לא
ׁש נים, לׁש בע הימנּ וּ  קבּ לּה  ׁש קמה.
לוֹ  ויׁש  פׁש ּת ן, יזרנּ ה ראׁש וֹ נה ׁש נה

ׁש קמה: בקוֹ רת 

ט 

    
    

 כד  
    

   
    

     
    

  כה  
      

    
           

         כו 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מ עט וֹ ת .ט ׁש נים :ל ׁש נים  מבע  לאּפ חוֹ ת  ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌
פ ׁש ּת ן. בּ ארץיזר ענּ ה  מכחיׁש  ּפ ׁש ּת ן  ׁש זּ רע ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

ׁש בע ד בּ ּק רקע  נׁש ארים  ו ׁש רׁש יו ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַהרבּ ה 
ׁש קמה .ׁש נים: בק וֹ רת  לוֹ  ּת אנה ואין ץ  ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

לק וֹ רוֹ ת  נפיו וקוֹ צצים  הוּ א , י ר ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶׁש ל
וּ פחוֹ ת  וּ גדלים, חוֹ זרים  והם ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַה בּ נין,

 ּהלכ ק וֹ רוֹ ת . נשׂ וֹ ת  אינן ׁש נים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִמבע
יק וּ ץ לא  ׁש נים  מבע  לפחוֹ ת  ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִקבּ לּה 
נחית , דּ ק וֹ רוֹ ת אדּ ּת א דּ לאו ׁש בּ ּה , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶקוֹ רוֹ ת 
לקוֹ רוֹ ת . חוֹ זרים  אינם מ טוֹ ת ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌◌ִ◌ָ◌ְ◌ִדּ ב ׁש נים 
רא ׁש וֹ נה  ׁש נה ׁש נים , לׁש בע  ק בּ לּה  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲאבל

ׁש קמה וק וֹ צץ  ּפ ׁש ּת ן ׁש בּ ּה :זוֹ רּה  ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

שכתבכה.רש"י .כד. רש "י  של  פירושו הוא הראשון הם , טעמים  ושני הרע"ב. לשון
שהוא הרמב"ם, של טעמו  הוא והשני שנים . ז' עד ליושנה חוזרת  ואינה הארץ  שמכחיש 
אריס  אבל בחוכר , רק  שייך זו  משנה ודין  הרבה . בקרקע ישארו הפשתן  ששרשי כתב

מרה  ליכחוש  ולא  ארעא  דליכחוש  למריה  ניחא  כי יזרע שירצה  מ"ח)מה מקו "ח .(כלעיל 
הטור כו . אבל רש "י , דעת וכן רע"ב פירש  שכה)כן  כשישלימו (סימן שקוצצה כתב 

יהיה השדה  מן  המקבל  שכשיצא עד כך אחר  ליגדל  ימשיך שהרי שנים, שבע לקורה 
לתוכה  כשירד  שהיתה  .(תוי"ט )כמו 

 י י ח ר ו ק מ

סח



מציעא המקבל בבא ט פרק  קל 

כּ וֹ ר  בּ שׂ רה מחברוֹ  שׂ דה המקבּ ל
מּת וֹ כּה . לוֹ  נוֹ תן לקתה, לׁש נה, חּט ים
הריני  לוֹ  יאמר לא יפוֹ ת , חּט יה היוּ 
מּת וֹ כּה : לוֹ  נוֹ תן אלּ א הוּ ק, מן לוֹ קח

שׂ ערים, לזרּה  מחברוֹ  שׂ דה המקבּ ל
יזרנּ ה חּט ים, חּט ים, יזרנּ ה לא
אוֹ סר. גּ מליאל בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ ן שׂ ערים.

ז

ח 

     
 כא   
     

    
       

     
             

            

    כב 
     

     
   

          כג 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש דוּ פוֹ ת :ולקתה.ז החּט ים  לוֹ .ׁש היוּ  נ וֹ תן  ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌
ׁש דוּ פ וֹ ת  מחּט ים  ּמ וֹ  ׁש ּפ סק כּ וֹ רים  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲשׂ רה 
חּט ים  ליּה  למימר   היא מצי  ולא  ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ַה לּ לוּ .

: ּמנ בּ ינא  קא  שׂ דהח יפוֹ ת  המקבּ ל ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌
שׂ ערים . לזרעּה  וכמחברוֹ   ּכ בּ חכיר וּ ת  ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌

מעוֹ ת: א וֹ  ח ּט ים  א וֹ  יזרענּ השׂ ערים  לא ְ◌ִֹ◌ִ◌ִ◌ָ◌
[יוֹ תר ]ח ּט ים . ה ּק רקע מכחיׁש וֹ ת  ׁש החּט ים ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

ה ערים : גּ מליאל מן בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ ן ִ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌
אוֹ ת ּה א וֹ סר. כּ ׁש זּ וֹ ר ים  לּק רקע ׁש ּק ׁש ה  ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌

וּ לנין  אחר . מּמ ין ו ׁש נה זה  מּמ ין  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָׁש נה 
וּ לפי הּק רקע  לפי ה כּ ל הלכה  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְּפ סק 
ׁש ּמ כחיׁש  בּ דּ בר  ּמ וֹ  התנה  אם  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַה ּמ קוֹ ם .
 ולזר לׁש נּ וֹ ת  יכוֹ ל  אינוֹ  מט ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַה ּק רקע

הר בּ ה. ׁש ּמ כחיׁש  ׁש רי:דּ בר  ואּפ כא ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

זו כא. שדה  מפירות רק  שנותן  פשיטא כי  באריסות , להשמיענו  צריך  לא  זה  .(תוי"ט )דין

הם כב. כי חיטים  לזורעה  לשנות  מותר  באריסות  כי רש "י. שיטת והיא הרע "ב פירש  כן
כלומר  מרה , ליכחש  ולא  ארעא  ליכחש  אינשי  ואמרי  משעורים ויקרים  חשובים  יותר 
הבית שבעל ונמצא  ברעב, וביתו  הוא יכחיש  לא הבית  ובעל ייכחש  שהקרקע מוטב 

זה. של בשינוי  שהתנהנהנה הפירות לו  שנותן כיון לשנות  יכול  שבחכירות הרמב "ן  דעת (אבל

רוצה אני בזה  לומר ויכול  התבואות בגוף חלק  לו  יש כי לשנות  לו  אסור  ובאריסות .)(תוי "ט)לתת ,
אחר כג . ממין ושנה זה ממין שנה אותה  כשזורעין  לקרקע הוא(רע "ב)שקשה ושמא  ,

מלקלקה  זה  נמצא שעורין זה  יזרענה ואם שעברה  בשנה  חטין בתוי"ט )זרעה הובא .(רש"י,

 י י ח ר ו ק מ

מציעא המקבל בבא ט קלאפרק 

קטנית, קטנית, יזרנּ ה לא ּת בוּ אה,
בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ ן תבוּ אה. יזרנּ ה

אוֹ סר: גּ מליאל

מטוֹ ת, לׁש נים מחברוֹ  שׂ דה המקבּ ל
בקוֹ רת  לוֹ  ואין פׁש ּת ן, יזרנּ ה לא
ׁש נים, לׁש בע הימנּ וּ  קבּ לּה  ׁש קמה.
לוֹ  ויׁש  פׁש ּת ן, יזרנּ ה ראׁש וֹ נה ׁש נה

ׁש קמה: בקוֹ רת 

ט 

    
    

 כד  
    

   
    

     
    

  כה  
      

    
           

         כו 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מ עט וֹ ת .ט ׁש נים :ל ׁש נים  מבע  לאּפ חוֹ ת  ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌
פ ׁש ּת ן. בּ ארץיזר ענּ ה  מכחיׁש  ּפ ׁש ּת ן  ׁש זּ רע ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

ׁש בע ד בּ ּק רקע  נׁש ארים  ו ׁש רׁש יו ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַהרבּ ה 
ׁש קמה .ׁש נים: בק וֹ רת  לוֹ  ּת אנה ואין ץ  ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

לק וֹ רוֹ ת  נפיו וקוֹ צצים  הוּ א , י ר ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶׁש ל
וּ פחוֹ ת  וּ גדלים, חוֹ זרים  והם ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַה בּ נין,

 ּהלכ ק וֹ רוֹ ת . נשׂ וֹ ת  אינן ׁש נים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִמבע
יק וּ ץ לא  ׁש נים  מבע  לפחוֹ ת  ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִקבּ לּה 
נחית , דּ ק וֹ רוֹ ת אדּ ּת א דּ לאו ׁש בּ ּה , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶקוֹ רוֹ ת 
לקוֹ רוֹ ת . חוֹ זרים  אינם מ טוֹ ת ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌◌ִ◌ָ◌ְ◌ִדּ ב ׁש נים 
רא ׁש וֹ נה  ׁש נה ׁש נים , לׁש בע  ק בּ לּה  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲאבל

ׁש קמה וק וֹ צץ  ּפ ׁש ּת ן ׁש בּ ּה :זוֹ רּה  ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

שכתבכה.רש"י .כד. רש "י  של  פירושו הוא הראשון הם , טעמים  ושני הרע"ב. לשון
שהוא הרמב"ם, של טעמו  הוא והשני שנים . ז' עד ליושנה חוזרת  ואינה הארץ  שמכחיש 
אריס  אבל בחוכר , רק  שייך זו  משנה ודין  הרבה . בקרקע ישארו הפשתן  ששרשי כתב

מרה  ליכחוש  ולא  ארעא  דליכחוש  למריה  ניחא  כי יזרע שירצה  מ"ח)מה מקו "ח .(כלעיל 
הטור כו . אבל רש "י , דעת וכן רע"ב פירש  שכה)כן  כשישלימו (סימן שקוצצה כתב 

יהיה השדה  מן  המקבל  שכשיצא עד כך אחר  ליגדל  ימשיך שהרי שנים, שבע לקורה 
לתוכה  כשירד  שהיתה  .(תוי"ט )כמו 

 י י ח ר ו ק מ

סט



מציעא המקבל בבא ט פרק  קלב

אחת   ּלׁש בו מחברוֹ  שׂ דה המקבּ ל
מן הביית זוּ ז, מאוֹ ת בּ ׁש בע
ׁש נים ׁש בע הימנּ וּ  קבּ לּה  הּמ נין.
הביית אין זוּ ז, מאוֹ ת בּ ׁש בע

הּמ נין: מן

י    
    

      
      
      

    
     

     כז 

יא  משנה

בזמנו שכיר שכר  פריעת  מצות 

 יו שכיר 
כתיב קדושי יג )בפרשת יט  א  (ויקרא כיר ע ת תלי לא

השחר . עלות  לפני הלילה במש לשל שחייב הרי  קר: עד

היו ובסו ,היו סו עד שעבד יו בשכיר איירי  זו פרשה
ונתנה ,בסו אלא משתלמת  אינה ששכירות  שכרו לית נתחייב

הלילה . כל  לפרוע  זמ התורה 

לילה  שכיר 
כתיב  תצא כי טו)בפרשת כד ולא(דברי כר ת  מי

לפני   היו במש  לשל שחייב הרי  וגו':  מה עליו תבא 
החמה . שקיעת 

ונתחייב השחר, עלות עד שעבד לילה בשכיר איירי  זו  פרשה
היו כל לפרוע  זמ התורה  ונתנה שכרו, לית .כחאז

באריסותכז. שהרי  באריסות  שייכת אינה  אבל וחכירות  בשכירות רק  שייכת זו משנה
לחלק . מה  אין ובשביעית השדה  תבואת  בסוגייןכח.חולקים מבואר  זה קי:)כל וכן (דף

שכיר ברע"ב  לבאר יום)(ד"ה  מתחיל הרע"ב כי  להולמם קשה קצת הרע"ב דברי  אמנם  .
חוזר  ובסוף לילה , שכיר  של הפסוק מבאר  כך  ואחר  תלין, ולא  ופסוק  יום שכיר  דין 

מדבריו שחלק  משום וזאת  יום. הדיבור )לשכיר  סוף עד מינה ודרשינן מלשון (מן הועתקו 
של פסוק  מפרש והדר  לילה בשכיר  שאיירי תבוא  ולא  של הפסוק תחלה שמפרש רש "י
ביאר  כבר  שהוא  אע"ג רש "י לשון  כל  הביא  והרע"ב יום, בשכיר  שאיירי  תלין ולא

הדיבור  בתחילת תלין ולא של .(תוי"ט )פסוק 

 י י ח ר ו ק מ

מציעא המקבל בבא ט קלג פרק 

שׂ כיר  הלּ ילה, כל גּ וֹ בה יוֹ ם שׂ כיר
ׁש עוֹ ת  שׂ כיר היּ וֹ ם, כל גּ וֹ בה לילה
שׂ כיר  היּ וֹ ם. וכל הלּ ילה כל גּ וֹ בה

שׂ כ  שׂ כיר ׁש בּ ת , ׁש נה, שׂ כיר חדׁש , יר 
היּ וֹ ם, כל גּ וֹ בה ביּ וֹ ם, יצא , ּׁש בו

יא       
     

   
      

     
     

    
            

              
כט          

            

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הלּ ילה.יא כל גּ וֹ בה י וֹ ם ׁש לּ אחריו,שׂ כיר ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
יט )ׁש נּ אמר  ּפ לּ ת (ויּ קרא  תלין לא ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌◌ַ◌

ל וֹ מר  אפׁש ר  ואי  בּ קר . ד  אּת ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָשׂ כיר 
שׂ כיר וּ ת  אין ׁש הרי מד בּ ר , לילה ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש בּ שׂ כיר 

דּ כתיב  בּ סוֹ פּה , אלּ א (ׁש םמ ׁש ּת לּ מת ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

מ נּ ּה כה ) ודר ׁש ינן בּ ׁש נה, ׁש נה ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִכּ שׂ כיר 
סה .) מציא זוֹ (בּ בא ׁש נה ׁש ל שׂ כיר וּ ת ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

אלמא  אחרת. ׁש נה בּ תח לּ ת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִמׁש ּת לּ מת
ׁש קי ת  ד  יוֹ ם לשׂ כיר  לי ּה  מׁש ּת בּ ד  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִֹלא

כּ תיב  וכי  כד )החּמ ה. ל (דברים  תבא, לא ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ַֹ◌

ׁש נּ ׁש ּת בּ ד  ּת וֹ קמי ּה , לילה בּ שׂ כיר   ָכּ רח◌ְ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
לא  וכן שׂ כיר וּ תוֹ . מכּ לתה ל בּ קר  ֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶֹ◌ַל וֹ 
לילה, בּ שׂ כיר  תוֹ קמי ּה  לא נּמ י  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָתלין

הבּ קר : ד  לי ּה  מ ׁש ּת בּ ד לא שׂ כיר דּ הא ְ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌
הלּ ילה. וכל היּ וֹ ם  כל גּ וֹ בה הכיׁש עוֹ ת ָ◌ִ◌

היּ וֹ ם, כּ ל גּ וֹ בה דּ י וֹ ם ׁש ע וֹ ת שׂ כיר  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָקאמר ,
הלּ ילה: כּ ל גּ וֹ בה דּ לילה ׁש ע וֹ ת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְשׂ כיר 

ׁש בוּ ע. ביּ וֹ ם.ׁש מיטה:שׂ כיר ׁש כּ לתה יצא  ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌
כּ ל  גּ וֹ בה בּ יּ וֹ ם, אוֹ  לבּ קר  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְשׂ כיר וּ תוֹ 
ליו: ע וֹ בר  חּמ ה ׁש קה וכיון ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַהיּ וֹ ם.

גובהכט. ביום  שכירותו  שנגמר  שעות שכיר  לשמואל זו. משנה  בפירוש ושמואל  רב נחלקו
היום  כי  היום, וכל  הלילה כל  גובה  בלילה שכירותו שנגמר  לילה שכיר  אבל היום , סוף עד 
וכל הלילה כל וגובה  לילה של  שעות  בשכיר  איירי משנתנו  ולדידיה הלילה . אחר  הולך 
דלילה שעות  ושכיר  כן  הוא  הדין אכן שמעון לרבי  היא, דתנאי  פלוגתא  לרב אבל היום.
רישא אבל לקמן, כמבואר  כוותיה  אתיא המשנה  של  וסיפא היום, וכל הלילה  כל גובה 
שכיר  נמי  הכי  היום  סוף  עד  רק גובה דיום שעות שכיר  שכמו  שסובר  יהודה  כרבי אתיא 

בפנים  שנתבאר  וכמו קתני לצדדים ומשנתנו  הלילה , סוף עד רק  גובה דלילה .(תוי"ט )שעות 

 י י ח ר ו ק מ

ע



מציעא המקבל בבא ט פרק  קלב

אחת   ּלׁש בו מחברוֹ  שׂ דה המקבּ ל
מן הביית זוּ ז, מאוֹ ת בּ ׁש בע
ׁש נים ׁש בע הימנּ וּ  קבּ לּה  הּמ נין.
הביית אין זוּ ז, מאוֹ ת בּ ׁש בע

הּמ נין: מן

י    
    

      
      
      

    
     

     כז 

יא  משנה

בזמנו שכיר שכר  פריעת  מצות 

 יו שכיר 
כתיב קדושי יג )בפרשת יט  א  (ויקרא כיר ע ת תלי לא

השחר . עלות  לפני הלילה במש לשל שחייב הרי  קר: עד

היו ובסו ,היו סו עד שעבד יו בשכיר איירי  זו פרשה
ונתנה ,בסו אלא משתלמת  אינה ששכירות  שכרו לית נתחייב

הלילה . כל  לפרוע  זמ התורה 

לילה  שכיר 
כתיב  תצא כי טו)בפרשת כד ולא(דברי כר ת  מי

לפני   היו במש  לשל שחייב הרי  וגו':  מה עליו תבא 
החמה . שקיעת 

ונתחייב השחר, עלות עד שעבד לילה בשכיר איירי  זו  פרשה
היו כל לפרוע  זמ התורה  ונתנה שכרו, לית .כחאז

באריסותכז. שהרי  באריסות  שייכת אינה  אבל וחכירות  בשכירות רק  שייכת זו משנה
לחלק . מה  אין ובשביעית השדה  תבואת  בסוגייןכח.חולקים מבואר  זה קי:)כל וכן (דף

שכיר ברע"ב  לבאר יום)(ד"ה  מתחיל הרע"ב כי  להולמם קשה קצת הרע"ב דברי  אמנם  .
חוזר  ובסוף לילה , שכיר  של הפסוק מבאר  כך  ואחר  תלין, ולא  ופסוק  יום שכיר  דין 

מדבריו שחלק  משום וזאת  יום. הדיבור )לשכיר  סוף עד מינה ודרשינן מלשון (מן הועתקו 
של פסוק  מפרש והדר  לילה בשכיר  שאיירי תבוא  ולא  של הפסוק תחלה שמפרש רש "י
ביאר  כבר  שהוא  אע"ג רש "י לשון  כל  הביא  והרע"ב יום, בשכיר  שאיירי  תלין ולא

הדיבור  בתחילת תלין ולא של .(תוי"ט )פסוק 

 י י ח ר ו ק מ

מציעא המקבל בבא ט קלג פרק 

שׂ כיר  הלּ ילה, כל גּ וֹ בה יוֹ ם שׂ כיר
ׁש עוֹ ת  שׂ כיר היּ וֹ ם, כל גּ וֹ בה לילה
שׂ כיר  היּ וֹ ם. וכל הלּ ילה כל גּ וֹ בה

שׂ כ  שׂ כיר ׁש בּ ת , ׁש נה, שׂ כיר חדׁש , יר 
היּ וֹ ם, כל גּ וֹ בה ביּ וֹ ם, יצא , ּׁש בו

יא       
     

   
      

     
     

    
            

              
כט          

            

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הלּ ילה.יא כל גּ וֹ בה י וֹ ם ׁש לּ אחריו,שׂ כיר ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
יט )ׁש נּ אמר  ּפ לּ ת (ויּ קרא  תלין לא ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌◌ַ◌

ל וֹ מר  אפׁש ר  ואי  בּ קר . ד  אּת ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָשׂ כיר 
שׂ כיר וּ ת  אין ׁש הרי מד בּ ר , לילה ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש בּ שׂ כיר 

דּ כתיב  בּ סוֹ פּה , אלּ א (ׁש םמ ׁש ּת לּ מת ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

מ נּ ּה כה ) ודר ׁש ינן בּ ׁש נה, ׁש נה ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִכּ שׂ כיר 
סה .) מציא זוֹ (בּ בא ׁש נה ׁש ל שׂ כיר וּ ת ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

אלמא  אחרת. ׁש נה בּ תח לּ ת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִמׁש ּת לּ מת
ׁש קי ת  ד  יוֹ ם לשׂ כיר  לי ּה  מׁש ּת בּ ד  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִֹלא

כּ תיב  וכי  כד )החּמ ה. ל (דברים  תבא, לא ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ַֹ◌

ׁש נּ ׁש ּת בּ ד  ּת וֹ קמי ּה , לילה בּ שׂ כיר   ָכּ רח◌ְ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
לא  וכן שׂ כיר וּ תוֹ . מכּ לתה ל בּ קר  ֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶֹ◌ַל וֹ 
לילה, בּ שׂ כיר  תוֹ קמי ּה  לא נּמ י  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָתלין

הבּ קר : ד  לי ּה  מ ׁש ּת בּ ד לא שׂ כיר דּ הא ְ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌
הלּ ילה. וכל היּ וֹ ם  כל גּ וֹ בה הכיׁש עוֹ ת ָ◌ִ◌

היּ וֹ ם, כּ ל גּ וֹ בה דּ י וֹ ם ׁש ע וֹ ת שׂ כיר  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָקאמר ,
הלּ ילה: כּ ל גּ וֹ בה דּ לילה ׁש ע וֹ ת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְשׂ כיר 

ׁש בוּ ע. ביּ וֹ ם.ׁש מיטה:שׂ כיר ׁש כּ לתה יצא  ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌
כּ ל  גּ וֹ בה בּ יּ וֹ ם, אוֹ  לבּ קר  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְשׂ כיר וּ תוֹ 
ליו: ע וֹ בר  חּמ ה ׁש קה וכיון ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַהיּ וֹ ם.

גובהכט. ביום  שכירותו  שנגמר  שעות שכיר  לשמואל זו. משנה  בפירוש ושמואל  רב נחלקו
היום  כי  היום, וכל  הלילה כל  גובה  בלילה שכירותו שנגמר  לילה שכיר  אבל היום , סוף עד 
וכל הלילה כל וגובה  לילה של  שעות  בשכיר  איירי משנתנו  ולדידיה הלילה . אחר  הולך 
דלילה שעות  ושכיר  כן  הוא  הדין אכן שמעון לרבי  היא, דתנאי  פלוגתא  לרב אבל היום.
רישא אבל לקמן, כמבואר  כוותיה  אתיא המשנה  של  וסיפא היום, וכל הלילה  כל גובה 
שכיר  נמי  הכי  היום  סוף  עד  רק גובה דיום שעות שכיר  שכמו  שסובר  יהודה  כרבי אתיא 

בפנים  שנתבאר  וכמו קתני לצדדים ומשנתנו  הלילה , סוף עד רק  גובה דלילה .(תוי"ט )שעות 

 י י ח ר ו ק מ

עי



מציעא המקבל בבא ט פרק  קלד

ה יּ וֹ ם : וכל  הלּ ילה כל גּ וֹ בה בלּ ילה , יצא     
     

      ל

יב משנה 
לילה  שכיר 

יד טו) כד  ר(דבריא רמ  א מאחי ואבי עני כיר תעק לא
עני  י מה עליו  תבא  ולא  כר  ת  מי : ערי  ארצ
עוברי ביומו שכרו משלמי לא א לילה  שבשכיר הרי  גו ': הא

עשה שכרו)על תת תעשה(ביומו לא השמש)ועל עליו תבא .(לא

 יו שכיר 
יג ) יט כיר(ויקרא עת   תלי לא תגזל  ולא רע את תע ק לא

הלילה סו עד יו לשכיר משל אינו שא  מכא קר : עד  א
תעשה בלא תלי)עובר .(לא

 וכלי בהמה  תושב גר 
תושב גר לרבות ובא 'בשערי' כתיב לילה דשכיר וכ לאבקרא .

וכלי בהמה לרבות  ' בארצ' ובי לב כתיב תושב גר  בי ולכ .
אצל  דכתיב  תעשה ולא בעשה   עליה עוברי וכלי בהמה 

לילה . שכיר

לרבות  , את שכיר פעולת  תלי ולא כתיב , יו דשכיר בקרא
וכלי רקלגבהמה ולכ תושב, גר לרבות קרא ליכא  אבל  ,

בגר אבל ,יו דשכיר תעשה לא  על עוברי וכלי בבהמה 
זה . תעשה לא על   עוברי אי תושב

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ב לּ ילה. בּ לּ ילה:יצא שׂ כירוּ תוֹ  גּ וֹ בה ׁש כּ לתה ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
היּ וֹ ם . וכל ה לּ ילה ּפ לּ ת וֹ כל  דּ מׁש כה דּ כיון ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌

ע וֹ בר  ואינ וֹ  לילה , שׂ כיר לי ּה  הוי   ּת חׁשִמ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
הח ּמ ה: בּ ׁש קי ת למחרת ד  בּ בּ קר  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָליו

כי ל. שלאחריה , ביום גם  גובה  דלילה שעות  ששכיר  שסובר  שמעון  כרבי אתיא  סיפא כי 
פירש כאן כרב , לצדדין  המשנה  פירש  שרע"ב אע"פ  ברישא ולכן הלילה. אחר  הולך  היום

היום  וכל הלילה כל  שמוציאשגובה אע"פ כן לאוקמה ליה  ניחא לרב למה מבאר  והוא (תוי"ט.

עיי"ש) מפשטותה, אשר לא..המשנה  לגר  נבלה גבי  דכתיב  נבלות, אוכל  גר  זה  בשעריך
תתנה שם)בשעריך ורש"י קיא : אשר לב..(דף  כל  בארצך, ת"ל וכלים , בהמה  לרבות  מנין 

רעךלג ..(שם)בארצך מדכתיב ממעטין תושב  גר  אבל אתך , שפעולתו  כל  .(שם)דרשינן

 י י ח ר ו ק מ

מציעא המקבל בבא ט קלה פרק 

בּ המה  שׂ כר ואחד אדם שׂ כר אחד
מוּ ם בּ וֹ  יׁש  כּ לים, שׂ כר (דבריםואחד 

מוּ ם כד) בּ וֹ  ויׁש  שׂ כרוֹ , ת ּת ן בּ יוֹ מוֹ 
יט ) אּת (ויקרא שׂ כיר ּפ לּ ת  תלין לא

לא  ׁש ּת בעוֹ , בּ זמן אימתי, בּ קר. ד
אצל  המחהוּ  ליו. עוֹ בר אינוֹ  תבעוֹ ,
ליו. עוֹ בר אינוֹ  ׁש לחני, אצל אוֹ  חנוני

יב     
     

     
  לד   

    
    לה 

       לו
     

    לז 
     

             
  לח          

            לט 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

כּ לים.יב שׂ כר  ואחד בּ המה שׂ כר  אחד
כּ ל  , אּת שׂ כיר  ּפ לּ ת תלין לא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ִדּ כתיב 
וכלים: בּ המה ואפלּ וּ  , אּת ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֶׁש ּפ לּ תוֹ 

עליו. עוֹ בר  אינ וֹ  תבעוֹ  דּ כתיבלא  ִ◌ְ◌ִ◌
לד ּת וֹ : ולא  ּת לד , המחהוּ .אּת ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌

חנוני אצל והמידוֹ  מאצלוֹ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִנּת קוֹ 
ּפ ר וֹ ת  בּ דינר  זה לפוֹ ל  ּת ן ל וֹ  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְואמר 
ּת ן  ל ׁש לחני אמר  אוֹ  אׁש לּ ם, ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַואני

מע וֹ ת: בּ דינר  עליו.ל וֹ  עוֹ בר אינ וֹ  ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
חנוני: אצל ׁש המחהוּ  ולא , אּת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִדּ כתיב 

השמשלד . עליו תבא  ולא של תעשה על  שעובר  ה"ה  אבל  דקרא, רישא נקט .(תוי "ט)התנא

המשנהלה . הקדמת  ועיין איתך , שפעולתו דכל מדרש מרבים וכלים  שבהמה כתב  הרע"ב
בארצך . אשר כל מבארצך, מרבינן לילה שכיר  יום, שכיר על  הלימוד רק עוברלו.שהיינו ואינו

שכרו תתן דביומו העשה על  הריטב"א )גם בשם  של"ט סימן ש "י סתימת(ערך משמע שכן וכתב 
תשובה  בפתחי אבל  הפוסקים. ז ')לשון ס"ק  של"ט לו (סי ' שאמר שאף  הקדוש  הזוהר בשם הביא 

תבעו  לא  המשנה, לשון משמע וכן ידו, תחת  השכירות  לעכב אין בידך  השכירות  יהא  הפועל
איכא . איסורא  הא  עבר דלא הוא מיעבר משמע  עליו, עובר שכירלז.אינו פעולת  תלין  לא דכתיב 

דמשמ בקר , עד  בזה ,אתך  רוצה  אינו והשכיר השכר  לעכב רוצה שאתה מדעתו, ולא מדעתך ע
מדעתו. גם  והוה בכך מקפיד שאינו לסמוך יש  תובע אינו ואיירי לח.וכשהוא רש"י. כתב כן

לו ליתן החנוני עליו של"ט)שקיבל  סימן  רקלט..(טור ומשמע אתך , שכיר  פעולת  תלין לא דכתיב 
במקומו. לשלם הסכימו שהם איתו אינו השכר ושלחני, חנוני אצל  וכשהמחהו איתך , כששכרו

 י י ח ר ו ק מ

עי



מציעא המקבל בבא ט פרק  קלד

ה יּ וֹ ם : וכל  הלּ ילה כל גּ וֹ בה בלּ ילה , יצא     
     

      ל

יב משנה 
לילה  שכיר 

יד טו) כד  ר(דבריא רמ  א מאחי ואבי עני כיר תעק לא
עני  י מה עליו  תבא  ולא  כר  ת  מי : ערי  ארצ
עוברי ביומו שכרו משלמי לא א לילה  שבשכיר הרי  גו ': הא

עשה שכרו)על תת תעשה(ביומו לא השמש)ועל עליו תבא .(לא

 יו שכיר 
יג ) יט כיר(ויקרא עת   תלי לא תגזל  ולא רע את תע ק לא

הלילה סו עד יו לשכיר משל אינו שא  מכא קר : עד  א
תעשה בלא תלי)עובר .(לא

 וכלי בהמה  תושב גר 
תושב גר לרבות ובא 'בשערי' כתיב לילה דשכיר וכ לאבקרא .

וכלי בהמה לרבות  ' בארצ' ובי לב כתיב תושב גר  בי ולכ .
אצל  דכתיב  תעשה ולא בעשה   עליה עוברי וכלי בהמה 

לילה . שכיר

לרבות  , את שכיר פעולת  תלי ולא כתיב , יו דשכיר בקרא
וכלי רקלגבהמה ולכ תושב, גר לרבות קרא ליכא  אבל  ,

בגר אבל ,יו דשכיר תעשה לא  על עוברי וכלי בבהמה 
זה . תעשה לא על   עוברי אי תושב

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ב לּ ילה. בּ לּ ילה:יצא שׂ כירוּ תוֹ  גּ וֹ בה ׁש כּ לתה ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
היּ וֹ ם . וכל ה לּ ילה ּפ לּ ת וֹ כל  דּ מׁש כה דּ כיון ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌

ע וֹ בר  ואינ וֹ  לילה , שׂ כיר לי ּה  הוי   ּת חׁשִמ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
הח ּמ ה: בּ ׁש קי ת למחרת ד  בּ בּ קר  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָליו

כי ל. שלאחריה , ביום גם  גובה  דלילה שעות  ששכיר  שסובר  שמעון  כרבי אתיא  סיפא כי 
פירש כאן כרב , לצדדין  המשנה  פירש  שרע"ב אע"פ  ברישא ולכן הלילה. אחר  הולך  היום

היום  וכל הלילה כל  שמוציאשגובה אע"פ כן לאוקמה ליה  ניחא לרב למה מבאר  והוא (תוי"ט.

עיי"ש) מפשטותה, אשר לא..המשנה  לגר  נבלה גבי  דכתיב  נבלות, אוכל  גר  זה  בשעריך
תתנה שם)בשעריך ורש"י קיא : אשר לב..(דף  כל  בארצך, ת"ל וכלים , בהמה  לרבות  מנין 

רעךלג ..(שם)בארצך מדכתיב ממעטין תושב  גר  אבל אתך , שפעולתו  כל  .(שם)דרשינן

 י י ח ר ו ק מ

מציעא המקבל בבא ט קלה פרק 

בּ המה  שׂ כר ואחד אדם שׂ כר אחד
מוּ ם בּ וֹ  יׁש  כּ לים, שׂ כר (דבריםואחד 

מוּ ם כד) בּ וֹ  ויׁש  שׂ כרוֹ , ת ּת ן בּ יוֹ מוֹ 
יט ) אּת (ויקרא שׂ כיר ּפ לּ ת  תלין לא

לא  ׁש ּת בעוֹ , בּ זמן אימתי, בּ קר. ד
אצל  המחהוּ  ליו. עוֹ בר אינוֹ  תבעוֹ ,
ליו. עוֹ בר אינוֹ  ׁש לחני, אצל אוֹ  חנוני

יב     
     

     
  לד   

    
    לה 

       לו
     

    לז 
     

             
  לח          

            לט 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

כּ לים.יב שׂ כר  ואחד בּ המה שׂ כר  אחד
כּ ל  , אּת שׂ כיר  ּפ לּ ת תלין לא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ִדּ כתיב 
וכלים: בּ המה ואפלּ וּ  , אּת ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֶׁש ּפ לּ תוֹ 

עליו. עוֹ בר  אינ וֹ  תבעוֹ  דּ כתיבלא  ִ◌ְ◌ִ◌
לד ּת וֹ : ולא  ּת לד , המחהוּ .אּת ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌

חנוני אצל והמידוֹ  מאצלוֹ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִנּת קוֹ 
ּפ ר וֹ ת  בּ דינר  זה לפוֹ ל  ּת ן ל וֹ  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְואמר 
ּת ן  ל ׁש לחני אמר  אוֹ  אׁש לּ ם, ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַואני

מע וֹ ת: בּ דינר  עליו.ל וֹ  עוֹ בר אינ וֹ  ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
חנוני: אצל ׁש המחהוּ  ולא , אּת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִדּ כתיב 

השמשלד . עליו תבא  ולא של תעשה על  שעובר  ה"ה  אבל  דקרא, רישא נקט .(תוי "ט)התנא

המשנהלה . הקדמת  ועיין איתך , שפעולתו דכל מדרש מרבים וכלים  שבהמה כתב  הרע"ב
בארצך . אשר כל מבארצך, מרבינן לילה שכיר  יום, שכיר על  הלימוד רק עוברלו.שהיינו ואינו

שכרו תתן דביומו העשה על  הריטב"א )גם בשם  של"ט סימן ש "י סתימת(ערך משמע שכן וכתב 
תשובה  בפתחי אבל  הפוסקים. ז ')לשון ס"ק  של"ט לו (סי ' שאמר שאף  הקדוש  הזוהר בשם הביא 

תבעו  לא  המשנה, לשון משמע וכן ידו, תחת  השכירות  לעכב אין בידך  השכירות  יהא  הפועל
איכא . איסורא  הא  עבר דלא הוא מיעבר משמע  עליו, עובר שכירלז.אינו פעולת  תלין  לא דכתיב 

דמשמ בקר , עד  בזה ,אתך  רוצה  אינו והשכיר השכר  לעכב רוצה שאתה מדעתו, ולא מדעתך ע
מדעתו. גם  והוה בכך מקפיד שאינו לסמוך יש  תובע אינו ואיירי לח.וכשהוא רש"י. כתב כן

לו ליתן החנוני עליו של"ט)שקיבל  סימן  רקלט..(טור ומשמע אתך , שכיר  פעולת  תלין לא דכתיב 
במקומו. לשלם הסכימו שהם איתו אינו השכר ושלחני, חנוני אצל  וכשהמחהו איתך , כששכרו

 י י ח ר ו ק מ

עי



מציעא המקבל בבא ט פרק  קלו 

זמנּ וֹ  בר ונוֹ טל, נׁש בּ ע בּ זמנּ וֹ  שׂ כיר,
דים יׁש  אם ונוֹ טל. נׁש בּ ע אינוֹ 
גּ ר  ונוֹ טל. נׁש בּ ע זה הרי ׁש ּת בעוֹ ,
שׂ כרוֹ , תּת ן בּ יוֹ מוֹ  מוּ ם בּ וֹ  יׁש  ּת וֹ ׁש ב
שׂ כיר  ּפ לּ ת תלין לא מוּ ם בּ וֹ  ואין

בּ קר: ד  א ּת

     
     

     
   מ 

     
 מא   

     
    

      מב        
   מג         

יג משנה 

נפש אוכל של כלי למשכ אסור 
ו) כד  חבל:(דברי הא  נפ י ורכב  רחי יחבל לא

למשכנו לביתו  ליכנס  אסור
ייא) כד דברי) ית אל  תבא לא מא מה מ את  ברע ת ה  י

 אלי יציא ב נה א ה אר והאי עמד  ח :עבט לעבט 
החצה: העבט את 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ונ וֹ טל. נ ׁש בּ ע בּ זמ נּ וֹ  דּ ב ל שׂ כיר  מ וּ ם ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌
סב וּ ר  ולפמים בּ פוֹ ליו טר וּ ד  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַהבּ ית
ל ׁש ב וּ ה  ׁש קל וּ ה נתן, לא והוּ א ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש נּ תן

אכיר : וׁש די וּ ה הבּ ית ׁש א מבּ ל ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌
טר וּ ד בזמנּ וֹ . הבּ ית דּ ב ל  גּ ב  ל  אף ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌

רמי חיּ וּ ביּה  זמן מטא כּ י ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְבּ פוֹ ליו,

בּ ל  ח ׁש יד  ולא וּ מדכּ ר , ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַאנּ פׁש י ּה 
ּת לין: בּ ל  ל ע וֹ בר  ׁש הוּ א ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַהבּ ית

ּת וֹ ׁש ב. ל בד גּ ר  ׁש א ליו ׁש ּק בּ ל ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֹ
בּ וֹ  אין נבל וֹ ת. ואוֹ כל  זרה, ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲב וֹ דה
בּ ריׁש א  דּ כתיב  תלין, לא ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָֹ◌ִמוּ ם
ּת וֹ ׁש ב : גּ ר  ולא  ר , ר ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִדּ קרא

משלמיןמ. ולא  נשבעין  שבתורה  הנשבעים מ"א )כל  פ "ז כי (שבועות  ונוטל , נשבע השכיר  אבל ,
ועיי"ש . ברע"ב , כדאיתא זוכר  אינו שמא לחשוש  יש בעסקיו טרוד הבית שבעל  מחמת

ונפטר מא . שפרעו היסת שבועת נשבע  הבית  בעל  שם )אלא  שבועות בשםמב ..(רע"ב  תוי"ט
רישאמג.הרא "ש . נקט והתנא השמש, עליו תבוא לא משום שעובר  שה"ה משמע ודאי בסוגיא 

גו' ביומו של בעשה אלא עובר  אינו תושב שגר  שכתבו ורא "ה  הרמב"ם  על וצע "ג .(רע"א )דקרא ,

 י י ח ר ו ק מ

מציעא המקבל בבא ט קלז פרק 

אלּ א  ימׁש כּ ננּ וּ  לא חברוֹ , את  הּמ לוה
מׁש כּ וֹ נוֹ , לּט ל לבית וֹ  יכּ נס ולא  דּ ין, בּ בית 

כד)ׁש נּ אמר היוּ (דברים ּת מד. בּ חוּ ץ 
אחד, וּ מנּ יח אחד נוֹ טל כלים, ׁש ני לוֹ 
הּמ חרׁש ה ואת  בּ לּ ילה הכּ ר  את וּ מחזיר

יג 

לו צרי שהוא בשעה המשכו להשיב מצוה
יב יג ) כד ב(דבריה :עבט ת ב לא הא עני אי  וא

 ל  ברכ  למת וכב  מ ה ב א העב ט את ל יב

: אלהי ה' לפני צדקה  כה)היה  כב  חל (שמות חבל  א 
:ל  יב  מה א  עד רע למת

אלמנה   למשכ אסור
יז ) כד אלמנה:(דברי גד תחבל  ולא 

     
 מד    

     
      

    
     

      
         

           
        

     מה      

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

חבר וֹ .יג את ולא הּמ לוה זמן והגּ י ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֹ
ימׁש כּ ננּ וּ .פרע וֹ : מ ׁש כּ וֹ ן לא  מּמ נּ וּ  לּק ח ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌

ל  אלּ א בּ וּ ק, ואפלּ וּ  כּ רח וֹ , ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְבּ ל 
מּמ נּ וּ  ׁש יּ ּק ח דּ ין, בּ ית ׁש ליח ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְידי

דּ ין: בּ ית לביתוֹ .בּ ר ׁש וּ ת י כּ נס ולא  ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
לביתוֹ . י כּ נס לא דּ ין בּ ית ׁש ליח  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 

צמוֹ : ח וֹ ב  בּ ל  ׁש כּ ן ל וֹ וכל היה ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌
כלים. וּ מ ׁש כּ נוֹ ׁש ני  ׁש ניהם כּ נגד וחוֹ ב וֹ  ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌
אחד.בּ ׁש ניהם: וּ מחזיר אחד בּ ׁש ה נ וֹ טל ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌

הני וי כּ ב  יחזיר נּ וּ  לזה,  צרי ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶׁש הוּ א
את  מחזיר  ואזיל , כּ דמפר ׁש  ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶאצל וֹ ,
ב יּ וֹ ם: הּמ חר ׁש ה ואת בּ לּ ילה ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַהכּ ר 

ר "תמד. דעת אבל ראשונים , ועוד ורמב "ן  רש "י דעת  וכן  הרע "ב. ברא "שלשון  (הובא

מז) שהגיעסימן לפני  ואיירי במעותיו, בטוח  להיות כדי  למשכנו  ברוצה  איירי שמשנתנו
לביתו  נכנס  דין בית שליח ממנו  ליפרע ורוצה  פרעון  זמן  כשהגיע  אבל הפירעון , זמן 

אבלמה..(תוי"ט ) אחד , ומניח הגירסא  שלנו ובספרים  אחד , ומחזיר  הרע "ב גירסת תוי"ט .
טפי ניחא  הרע "ב וגירסת  מחזיר , ר "ל  ומניח דומה הוא  הפירוש זו לגירסא .(תוי"ט )גם
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עד
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זמנּ וֹ  בר ונוֹ טל, נׁש בּ ע בּ זמנּ וֹ  שׂ כיר,
דים יׁש  אם ונוֹ טל. נׁש בּ ע אינוֹ 
גּ ר  ונוֹ טל. נׁש בּ ע זה הרי ׁש ּת בעוֹ ,
שׂ כרוֹ , תּת ן בּ יוֹ מוֹ  מוּ ם בּ וֹ  יׁש  ּת וֹ ׁש ב
שׂ כיר  ּפ לּ ת תלין לא מוּ ם בּ וֹ  ואין

בּ קר: ד  א ּת

     
     

     
   מ 

     
 מא   

     
    

      מב        
   מג         

יג משנה 

נפש אוכל של כלי למשכ אסור 
ו) כד  חבל:(דברי הא  נפ י ורכב  רחי יחבל לא

למשכנו לביתו  ליכנס  אסור
ייא) כד דברי) ית אל  תבא לא מא מה מ את  ברע ת ה  י

 אלי יציא ב נה א ה אר והאי עמד  ח :עבט לעבט 
החצה: העבט את 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ונ וֹ טל. נ ׁש בּ ע בּ זמ נּ וֹ  דּ ב ל שׂ כיר  מ וּ ם ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌
סב וּ ר  ולפמים בּ פוֹ ליו טר וּ ד  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַהבּ ית
ל ׁש ב וּ ה  ׁש קל וּ ה נתן, לא והוּ א ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש נּ תן

אכיר : וׁש די וּ ה הבּ ית ׁש א מבּ ל ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌
טר וּ ד בזמנּ וֹ . הבּ ית דּ ב ל  גּ ב  ל  אף ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌

רמי חיּ וּ ביּה  זמן מטא כּ י ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְבּ פוֹ ליו,

בּ ל  ח ׁש יד  ולא וּ מדכּ ר , ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַאנּ פׁש י ּה 
ּת לין: בּ ל  ל ע וֹ בר  ׁש הוּ א ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַהבּ ית

ּת וֹ ׁש ב. ל בד גּ ר  ׁש א ליו ׁש ּק בּ ל ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֹ
בּ וֹ  אין נבל וֹ ת. ואוֹ כל  זרה, ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲב וֹ דה
בּ ריׁש א  דּ כתיב  תלין, לא ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָֹ◌ִמוּ ם
ּת וֹ ׁש ב : גּ ר  ולא  ר , ר ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִדּ קרא

משלמיןמ. ולא  נשבעין  שבתורה  הנשבעים מ"א )כל  פ "ז כי (שבועות  ונוטל , נשבע השכיר  אבל ,
ועיי"ש . ברע"ב , כדאיתא זוכר  אינו שמא לחשוש  יש בעסקיו טרוד הבית שבעל  מחמת

ונפטר מא . שפרעו היסת שבועת נשבע  הבית  בעל  שם )אלא  שבועות בשםמב ..(רע"ב  תוי"ט
רישאמג.הרא "ש . נקט והתנא השמש, עליו תבוא לא משום שעובר  שה"ה משמע ודאי בסוגיא 

גו' ביומו של בעשה אלא עובר  אינו תושב שגר  שכתבו ורא "ה  הרמב"ם  על וצע "ג .(רע"א )דקרא ,

 י י ח ר ו ק מ

מציעא המקבל בבא ט קלז פרק 

אלּ א  ימׁש כּ ננּ וּ  לא חברוֹ , את  הּמ לוה
מׁש כּ וֹ נוֹ , לּט ל לבית וֹ  יכּ נס ולא  דּ ין, בּ בית 

כד)ׁש נּ אמר היוּ (דברים ּת מד. בּ חוּ ץ 
אחד, וּ מנּ יח אחד נוֹ טל כלים, ׁש ני לוֹ 
הּמ חרׁש ה ואת  בּ לּ ילה הכּ ר  את וּ מחזיר

יג 

לו צרי שהוא בשעה המשכו להשיב מצוה
יב יג ) כד ב(דבריה :עבט ת ב לא הא עני אי  וא

 ל  ברכ  למת וכב  מ ה ב א העב ט את ל יב

: אלהי ה' לפני צדקה  כה)היה  כב  חל (שמות חבל  א 
:ל  יב  מה א  עד רע למת

אלמנה   למשכ אסור
יז ) כד אלמנה:(דברי גד תחבל  ולא 

     
 מד    

     
      

    
     

      
         

           
        

     מה      

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

חבר וֹ .יג את ולא הּמ לוה זמן והגּ י ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֹ
ימׁש כּ ננּ וּ .פרע וֹ : מ ׁש כּ וֹ ן לא  מּמ נּ וּ  לּק ח ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌

ל  אלּ א בּ וּ ק, ואפלּ וּ  כּ רח וֹ , ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְבּ ל 
מּמ נּ וּ  ׁש יּ ּק ח דּ ין, בּ ית ׁש ליח ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְידי

דּ ין: בּ ית לביתוֹ .בּ ר ׁש וּ ת י כּ נס ולא  ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
לביתוֹ . י כּ נס לא דּ ין בּ ית ׁש ליח  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 

צמוֹ : ח וֹ ב  בּ ל  ׁש כּ ן ל וֹ וכל היה ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌
כלים. וּ מ ׁש כּ נוֹ ׁש ני  ׁש ניהם כּ נגד וחוֹ ב וֹ  ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌
אחד.בּ ׁש ניהם: וּ מחזיר אחד בּ ׁש ה נ וֹ טל ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌

הני וי כּ ב  יחזיר נּ וּ  לזה,  צרי ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶׁש הוּ א
את  מחזיר  ואזיל , כּ דמפר ׁש  ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶאצל וֹ ,
ב יּ וֹ ם: הּמ חר ׁש ה ואת בּ לּ ילה ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַהכּ ר 

ר "תמד. דעת אבל ראשונים , ועוד ורמב "ן  רש "י דעת  וכן  הרע "ב. ברא "שלשון  (הובא

מז) שהגיעסימן לפני  ואיירי במעותיו, בטוח  להיות כדי  למשכנו  ברוצה  איירי שמשנתנו
לביתו  נכנס  דין בית שליח ממנו  ליפרע ורוצה  פרעון  זמן  כשהגיע  אבל הפירעון , זמן 

אבלמה..(תוי"ט ) אחד , ומניח הגירסא  שלנו ובספרים  אחד , ומחזיר  הרע "ב גירסת תוי"ט .
טפי ניחא  הרע "ב וגירסת  מחזיר , ר "ל  ומניח דומה הוא  הפירוש זו לגירסא .(תוי"ט )גם
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ליוֹ רׁש יו. מחזיר אינוֹ  מת , ואם ביּ וֹ ם.
אף  אוֹ מר, גּ מליאל בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ ן
ׁש לׁש ים  ד אלּ א מחזיר אינוֹ  לצמוֹ 
בּ בית  מוֹ כרן וּ להלּ ן יוֹ ם וּ מלׁש ים יוֹ ם,
בּ ין ניּ ה ׁש היא בּ ין אלמנה, דּ ין.
אוֹ תּה , ממׁש כּ נין אין ׁש ירה, ׁש היא

       
    
     

  מו   
    מז 

    
    
    

    מח      
       מט 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ליּ וֹ ר ׁש ים,מת. הב וֹ ט מ ׁש יב  אין הוה. ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌
דּ הׁש ב הב וֹ ט , הׁש בת מצות כּ אן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אין

כּ תיב  הב וֹ ט  את ל וֹ  כד )ּת ׁש יב  לוֹ (דּ ברים , ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ל יּ וֹ ר ׁש : ׁש ל ׁש ולא י וֹ ם.עד  דּ ין.ים בּ ית זמן ְ◌ַֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
גּ מליאל : בּ ן ׁש מע וֹ ן כּ ר בּ ן הלכה ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְואין
עׁש ירה  ׁש היא  בּ ין  עניּ ה ׁש היא  בּ ין 

ניּ ה וכוּ '. דּ אמר , למאן דּ איכּ א מוּ ם ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌

ׁש אּת ה   ֹׁש ּמ ּת ו ממׁש כּ נין, דּ אין ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְהוּ א
וי וֹ צאת  נכנסת והיא ל ּה  להחזיר  ָצרי◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
בּ ׁש כנוֹ תיה, רע  ׁש ם מ יאּה  אּת ה , ֶאצל◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
הכי, למימר  דּ ליכּ א ׁש ירה ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֲאבל 
ּת נּ א  האי לן קמׁש מע  ממׁש כּ נין, ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵאימא
אלמנה, בּ גד תחבל ולא דּ כתיב  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְדּ לא,
בּ מׁש מע : ׁש ירה ואחד ניּ ה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶאחד

דברים .מו. לכמה המישכון מועיל  לו כשצריך שמחזירו משמטתו,א)ואע"פ שביעית  שאין
משמט. אינו המשכון על  מתב)שהמלוה אם ולכן הלוה אצל כפקדון והוא  קנאו שמשמשכניה 

לו. משועבדים שאינם  מת  של כמטלטלין הוי ולא  המשכון יורשים בניו אין הלוהג)הלוה  מונע
משכונו ד)מלכפור . יחזרו ויום  יום שבכל מתבייש  כי החוב  לפרוע מעות  לבקש  הלוה ימהר 

ממשכנין ) למה ותוד"ה  קטו . הש "ך מח.רש"י.מז..(דף  כב )לדעת  ס "ק  צ "ז  דוקא ,(סי ' אלמנה
הסמ "ע  דעת  גרושה . משא "כ  ודאוג, שבור בתולה(שם )שלבה גם הט"ז ולפי גרושה, שה"ה

האיסור  לביתהמט..(רע"א )בכלל ליכנס לאסור הכתוב  כוונת לנמוק "י בזה . הראשונים נחלקו
אבל לאוין, שני על עובר באלמנה  מביתו, למשכן אסור  אחר לאדם שגם ואע "פ למשכנה ,

הרא "ש דעת וכן בחוץ, אפילו אלמנה  למשכן שאסור נראה הרמב"ם נחלקו (תוי "ט)מדברי עוד .
שלא בממשכן רק הוא  אדם מכל  נפש  אוכל של כלים ליקח והאיסור אלמנה  למשכן האיסור  אי

הרמב"ם דעת הלואה , בשעת  ממשכן אם  אף  או הלואה  פ"ג)בשעת  ולוה  אופן (מלוה  שבכל היא
הלואה . בשעת  שלא אלא  אסורים שאינם ואומרים  חולקים  ראשונים  ורוב והראב"ד  אסור,
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כד)ׁש נּ אמר בּ גד (דברים תחבל ולא 
עוֹ בר  הרחים, את החוֹ בל אלמנה.
כלים, ׁש ני מוּ ם וחיּ ב תשׂ ה, בּ לא

יחבל (שם )ׁש נּ אמר ורכב.לא רחים 
כל  אלּ א אמרוּ , בּ לבד ורכב רחים ולא
ׁש נּ אמר  נפׁש , אכל בּ וֹ  ׁש עוֹ שׂ ין דּ בר

כד) חבל:(דברים הוּ א נפׁש  כּ י

ׁש נּ פלוּ , ׁש נים ׁש ל והליּ ה הבּ ית
וּ באבנים בּ צים חוֹ לקים ׁש ניהם
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   נ 
    
    

    
     

    
נא    

      
     
      

               
     נב     

והעליה  הבית  י  פרק

      
     

     
        א   

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

כלים. ׁש ני  רכב .מּׁשוּ ם  הלי וֹ נה ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
רחים: ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוהּת חּת וֹ נה

ׁש נים.א ׁש ל והעל יּ ה הבּ ית הבּ ית ַ◌ַ◌ִ◌

אחר : ׁש ל  ול יּ ה אחד, ׁש ניהם ׁש ל  ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌
אבנים חוֹ לקים. איל וּ  נכּ ר  ׁש אין לפי  ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

ּת חּת וֹ ן: ׁש ל  אבנים ואילוּ  לי וֹ ן ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש ל

דוקא נ. לאו דקרא  ובגד אלמנה  ממשכנים  אין מילי דכל משמע  הפוסקים  כל כתבמסתימת  (וכן 

תקצא )החינוך לבישתה )(מצוה  בגד אלא  תורה  אסרה  שלא  הריא "ז  בשם  כתב גיבורים  בשלטי  אולם  ,
זה  שאין  הימנה  למשכן ראוי וכיוצא  כסף של כוסות  כגון  כלים  שארי  אבל וכדומה  ומצעותיה 

עכ"ל בגד, זו,נא ..(רע"א )בכלל על זו המונחות  גדולות  אבנים  משתי מורכב ריחיים  רש "י.
העליונה  לקמח . נטחנים  והגרעינים  העליונה  אבן  ומסובבים  האבנים  שתי בין הגרעינים  מניחים 

ריחיים  סתם  כאן נקראת  והתחתונה  רכב בב"בנקראת  מ"א )(אמנם  שכב)(פ"ב נקראת  היא  מקומות  .ובשאר 
ברייתא נב . ע"פ קטז.)תוי "ט , ונפלה א ..(דף  מיסודו הבית  נחבס תחתיואם  ישהחומה  במקומה 
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ליוֹ רׁש יו. מחזיר אינוֹ  מת , ואם ביּ וֹ ם.
אף  אוֹ מר, גּ מליאל בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ ן
ׁש לׁש ים  ד אלּ א מחזיר אינוֹ  לצמוֹ 
בּ בית  מוֹ כרן וּ להלּ ן יוֹ ם וּ מלׁש ים יוֹ ם,
בּ ין ניּ ה ׁש היא בּ ין אלמנה, דּ ין.
אוֹ תּה , ממׁש כּ נין אין ׁש ירה, ׁש היא

       
    
     

  מו   
    מז 

    
    
    

    מח      
       מט 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ליּ וֹ ר ׁש ים,מת. הב וֹ ט מ ׁש יב  אין הוה. ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌
דּ הׁש ב הב וֹ ט , הׁש בת מצות כּ אן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אין

כּ תיב  הב וֹ ט  את ל וֹ  כד )ּת ׁש יב  לוֹ (דּ ברים , ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ל יּ וֹ ר ׁש : ׁש ל ׁש ולא י וֹ ם.עד  דּ ין.ים בּ ית זמן ְ◌ַֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
גּ מליאל : בּ ן ׁש מע וֹ ן כּ ר בּ ן הלכה ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְואין
עׁש ירה  ׁש היא  בּ ין  עניּ ה ׁש היא  בּ ין 

ניּ ה וכוּ '. דּ אמר , למאן דּ איכּ א מוּ ם ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌

ׁש אּת ה   ֹׁש ּמ ּת ו ממׁש כּ נין, דּ אין ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְהוּ א
וי וֹ צאת  נכנסת והיא ל ּה  להחזיר  ָצרי◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
בּ ׁש כנוֹ תיה, רע  ׁש ם מ יאּה  אּת ה , ֶאצל◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
הכי, למימר  דּ ליכּ א ׁש ירה ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֲאבל 
ּת נּ א  האי לן קמׁש מע  ממׁש כּ נין, ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵאימא
אלמנה, בּ גד תחבל ולא דּ כתיב  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְדּ לא,
בּ מׁש מע : ׁש ירה ואחד ניּ ה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶאחד

דברים .מו. לכמה המישכון מועיל  לו כשצריך שמחזירו משמטתו,א)ואע"פ שביעית  שאין
משמט. אינו המשכון על  מתב)שהמלוה אם ולכן הלוה אצל כפקדון והוא  קנאו שמשמשכניה 

לו. משועבדים שאינם  מת  של כמטלטלין הוי ולא  המשכון יורשים בניו אין הלוהג)הלוה  מונע
משכונו ד)מלכפור . יחזרו ויום  יום שבכל מתבייש  כי החוב  לפרוע מעות  לבקש  הלוה ימהר 

ממשכנין ) למה ותוד"ה  קטו . הש "ך מח.רש"י.מז..(דף  כב )לדעת  ס "ק  צ "ז  דוקא ,(סי ' אלמנה
הסמ "ע  דעת  גרושה . משא "כ  ודאוג, שבור בתולה(שם )שלבה גם הט"ז ולפי גרושה, שה"ה

האיסור  לביתהמט..(רע"א )בכלל ליכנס לאסור הכתוב  כוונת לנמוק "י בזה . הראשונים נחלקו
אבל לאוין, שני על עובר באלמנה  מביתו, למשכן אסור  אחר לאדם שגם ואע "פ למשכנה ,

הרא "ש דעת וכן בחוץ, אפילו אלמנה  למשכן שאסור נראה הרמב"ם נחלקו (תוי "ט)מדברי עוד .
שלא בממשכן רק הוא  אדם מכל  נפש  אוכל של כלים ליקח והאיסור אלמנה  למשכן האיסור  אי

הרמב"ם דעת הלואה , בשעת  ממשכן אם  אף  או הלואה  פ"ג)בשעת  ולוה  אופן (מלוה  שבכל היא
הלואה . בשעת  שלא אלא  אסורים שאינם ואומרים  חולקים  ראשונים  ורוב והראב"ד  אסור,
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כד)ׁש נּ אמר בּ גד (דברים תחבל ולא 
עוֹ בר  הרחים, את החוֹ בל אלמנה.
כלים, ׁש ני מוּ ם וחיּ ב תשׂ ה, בּ לא

יחבל (שם )ׁש נּ אמר ורכב.לא רחים 
כל  אלּ א אמרוּ , בּ לבד ורכב רחים ולא
ׁש נּ אמר  נפׁש , אכל בּ וֹ  ׁש עוֹ שׂ ין דּ בר

כד) חבל:(דברים הוּ א נפׁש  כּ י

ׁש נּ פלוּ , ׁש נים ׁש ל והליּ ה הבּ ית
וּ באבנים בּ צים חוֹ לקים ׁש ניהם
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נא    

      
     
      

               
     נב     

והעליה  הבית  י  פרק

      
     

     
        א   

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

כלים. ׁש ני  רכב .מּׁשוּ ם  הלי וֹ נה ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
רחים: ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוהּת חּת וֹ נה

ׁש נים.א ׁש ל והעל יּ ה הבּ ית הבּ ית ַ◌ַ◌ִ◌

אחר : ׁש ל  ול יּ ה אחד, ׁש ניהם ׁש ל  ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌
אבנים חוֹ לקים. איל וּ  נכּ ר  ׁש אין לפי  ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

ּת חּת וֹ ן: ׁש ל  אבנים ואילוּ  לי וֹ ן ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש ל

דוקא נ. לאו דקרא  ובגד אלמנה  ממשכנים  אין מילי דכל משמע  הפוסקים  כל כתבמסתימת  (וכן 

תקצא )החינוך לבישתה )(מצוה  בגד אלא  תורה  אסרה  שלא  הריא "ז  בשם  כתב גיבורים  בשלטי  אולם  ,
זה  שאין  הימנה  למשכן ראוי וכיוצא  כסף של כוסות  כגון  כלים  שארי  אבל וכדומה  ומצעותיה 

עכ"ל בגד, זו,נא ..(רע"א )בכלל על זו המונחות  גדולות  אבנים  משתי מורכב ריחיים  רש "י.
העליונה  לקמח . נטחנים  והגרעינים  העליונה  אבן  ומסובבים  האבנים  שתי בין הגרעינים  מניחים 

ריחיים  סתם  כאן נקראת  והתחתונה  רכב בב"בנקראת  מ"א )(אמנם  שכב)(פ"ב נקראת  היא  מקומות  .ובשאר 
ברייתא נב . ע"פ קטז.)תוי "ט , ונפלה א ..(דף  מיסודו הבית  נחבס תחתיואם  ישהחומה  במקומה 
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והעליה  מציעא הבית בבא י פרק קמ

הראוּ יוֹ ת  אבנים אילוּ  ורוֹ אים וּ בפר,
מכּ יר  מהן אחד היה אם להׁש ּת בּ ר.
לוֹ  ועוֹ לוֹ ת נוֹ טלן אבניו, מקצת

החׁש בּ וֹ ן: מן

     
  ב  

     
      
    
     

             
            

   ג

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

להׁש ּת בּ ר . הראוּ י וֹ ת אבנים  אילוּ  ורוֹ אים 
ּת ח ּת יו, ונפל מיּ ס וֹ ד וֹ  הבּ ית נחבּ ס ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶׁש אם
ואם  נׁש בּ ר וּ . ׁש ה ּת חּת וֹ נוֹ ת  לדת ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵיׁש 
הרבּ ה , מּמ נּ וּ  לה לּ ן נפל כּ תל ׁש ל ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ֶליוֹ נ וֹ 
גּ ב וֹ ּה , מּמ ק וֹ ם  ׁש נּ פל וּ  נׁש בּ ר וּ , ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָה לי וֹ נוֹ ת 
מּמ ק וֹ ם  ׁש נּ פלוּ  ׁש למוֹ ת, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוה ּת חּת וֹ נוֹ ת 
מירי חוֹ לקים , ׁש ניהם  דּ תנא  וריׁש א . ָּנמו◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
האבנים  את וּ פנּ וּ  בּ לּ ילה ה כּ תל ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש נּ פל
נפל בּ חבסה  אי  למיקם ולי כּ א  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִמיּ ד,

ולּ יתא  נפל  בּ חבטה  אי אּת ב וּ ר , ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְות ּת אה
אבניו .א ּת ב וּ ר: ׁש למוֹ ת :מקצת  נוֹ טלן.והן  ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌

ׁש ה וּ א  מהן בּ קצת  טוֹ ן ׁש הלּ ה ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְוּ כגוֹ ן
ׁש כּ יון  ,יוֹ ד ׁש אינוֹ  אוֹ מר  וּ בקצת ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱאמת ,
מח יּ ב ליּה  הוה במקצת מוֹ דה  ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש ה וּ א
וכל לבע, יכוֹ ל ואינוֹ  דא וֹ ריתא  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְׁש בוּ ה
מׁש לּ ם . לבע  יכ וֹ ל ואינוֹ  ׁש בוּ ה  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַה ּמ חיּ ב 
יבע ,יוֹ ד איני כּ לּ ן ל אמר  אם  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲאבל

חבר וֹ  ם וחוֹ לק יוֹ ד בּ ׁש וה :ׁש אינוֹ  ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

העליונות כמקל , להלן הכותל  נחבט ואם הבית, נפילת גרמו והם  נשברו  שהתחתונות  לדעת
מי  של  להכיר  יש  כלל בדרך ולכן שנשברו. האבנים הן הרבה, הכותל מן להלן שנפלו 
נפל איך לדעת וא"א  מיד האבנים  את ופינו בלילה שנפל איירי כאן אבל השבורים, הם

עיי"ש) ורע"ב , רש"י נחבס .(ע"פ שאם  וצ"ל היא וטעות הכותל, נחבט  שאם י"ג  ורואים  ד"ה (ברע "ב

בדפו "י) הגירסא וכן הגמרא , מסוגיית  וכן דבריו  מהמשך כדמוכח לחבר ב..הכותל רגילים היו 
בעפר . ליקחג .האבנים  אחד  לכל והיה  שלימות  וששים  שבורות ארבעים  אבנים , מאה כגון

אכן  הן מהן שחמש  מודה  והתחתון  שלימות עשרים מכיר  שהעליון  עכשו  שלימות. שלשים 
לישבע  יכול ואינו  במקצת  מודה הוה יודע, אינו השאר  אבל  העליון  שבועהשל (שהמחויב

יודע ) שאינו  לישבע  יכול  אינו  אבלדאורייתא שלימות. העשרים כל ולוקח  נאמן העליון  ולכן
וכל שלו, השלשים להשלים  שלימות  עשר  עוד  אלא לוקח ואינו החשבון, מן לו עולות הן

האבנים  משאר  יותר  וטובות  גדולות הן אם  אלא  אינו שלו  קטז:)הרווח דף הגמרא .(ע "פ 
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והעליה  מציעא הבית בבא י קמאפרק

נפחתה ׁש נים, ׁש ל והליּ ה הבּ ית
לתקּ ן, רוֹ צה הבּ ית בּ ל ואין הליּ ה
ד  למּט ה, ודר יוֹ רד הליּ ה בל הרי
אוֹ מר, יוֹ סי רבּ י הליּ ה. את  לוֹ  ׁש יּ ת קּ ן
והליוֹ ן  הּת קרה, את נוֹ תן הּת חּת וֹ ן

הּמ זיבה: את

ב     
    ד  

    ה
    ו 

     
    ז  

     
     

           
          ח 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

והעליּ ה.ב ל יּ ה הבּ ית לחבר וֹ  הּמ שׂ כּ יר  ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌
ׁש ל  זוֹ  ליּ ה ל וֹ  ואמר  בּ יתוֹ  גּ בּ י  ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶׁש ל
ונפחתה  ,ל מ שׂ כּ יר  אני זה בּ ית ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַגּ בּ י 
אר בּ ה  ל טפחים אר בּ ה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָהל יּ ה
להׁש ּת ּמ ׁש  זה בּ א אם דּ הׁש ּת א ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְטפחים,
למלה  חצי וֹ  ׁש יּ ׁש ּת ּמ ׁש   צרי ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָבּ ל יּ ה

למ ּט ה: רוֹ צה וחצי וֹ  הבּ ית בּ על  ואין  ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌
ודר הל יּ ה:לתּק ן . י וֹ רד העל יּ ה בעל הרי  ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌

ל ליּ ה.למ ּט ה. בּ יתא ׁש בּ ד  דּ הא לגמרי . ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌
וחצי וֹ  למ לה חציוֹ  לד וּ ר  לי ּה  כּ פינן ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָֹ◌ְולא

ׁש נּ וֹ תנים מעזיבה.למּט ה: טיט  ׁש ל טיח ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
מזיבה  סבר  י וֹ סי ר בּ י הּת קרה. ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַל 
ל  גּ ּמ וֹ ת ואׁש ווֹ יי  היא, גּ ּמ וֹ ת ◌ַ◌◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌◌ֵ◌ְ◌ַאׁש ווֹ יי
מזיבה  סברי ור בּ נן לאׁש ווֹ יי. ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָהלי וֹ ן
ּת קרה  ואחזוֹ קי היא, ּת קרה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַאחזוֹ קי 
כּ חכמים: והלכה לאחזוֹ קי. בּ י ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַּת חּת וֹ ן

ומשכיר ,ד. בשוכר  דוקא  איירי שלדעתו  כיון שנים של גורס  אינו  כגוןרש"י  בשותפין (כי

שם) ומקו "ח הקרובה  משנה עיין התקרה . לבנות  הבית  בעל על אין שחלקו , תוספותאחים  אבל .
עלייה  ובעל  הבית בעל  בה  דקתני כיון שנים  של למיתני  שייך  שמ "מ  קטז:כתבו (דף

שנים) של והעלייה הבית שעלה..תוד"ה  זו  עלייה לו  אמר  העלייה לו שכשהשכיר  ואיירי
זה  ברע "ב)בית  למימר (כדאיתא  ליה למה  לשעבדו לאו דאי  לעלייה , ביתו  שיעבד ובזה  ,

ליה קאמר  זו עלייה שהרי לעלייה , לה  חזי קא  והא  זה , בית גבי בארבעהו ..(רש "י)שעל 
ס "ל ושמואל  ארון . או תיבה כגון כלי הנחת מקום  שהוא  טפחים , ארבעה על  טפחים 
למטה חציו  דר  אדם  אין כי זה  כלי  להנחת  למטה מקום לו יתן הבית  שבעל  די  שלא

למעלה  קטז:)וחציו השוכר ז..(דף שיכול או עמו  דר  הבית בעל  אי איפשטא  דלא בעיא
העלייה  לו שיתקן  עד  ביתו לפנות קיח.)להכריחו מחלוקתם .ח..(דף  טעם רע "ב  עיין 
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והעליה  מציעא הבית בבא י פרק קמ

הראוּ יוֹ ת  אבנים אילוּ  ורוֹ אים וּ בפר,
מכּ יר  מהן אחד היה אם להׁש ּת בּ ר.
לוֹ  ועוֹ לוֹ ת נוֹ טלן אבניו, מקצת

החׁש בּ וֹ ן: מן

     
  ב  

     
      
    
     

             
            

   ג

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

להׁש ּת בּ ר . הראוּ י וֹ ת אבנים  אילוּ  ורוֹ אים 
ּת ח ּת יו, ונפל מיּ ס וֹ ד וֹ  הבּ ית נחבּ ס ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶׁש אם
ואם  נׁש בּ ר וּ . ׁש ה ּת חּת וֹ נוֹ ת  לדת ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵיׁש 
הרבּ ה , מּמ נּ וּ  לה לּ ן נפל כּ תל ׁש ל ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ֶליוֹ נ וֹ 
גּ ב וֹ ּה , מּמ ק וֹ ם  ׁש נּ פל וּ  נׁש בּ ר וּ , ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָה לי וֹ נוֹ ת 
מּמ ק וֹ ם  ׁש נּ פלוּ  ׁש למוֹ ת, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוה ּת חּת וֹ נוֹ ת 
מירי חוֹ לקים , ׁש ניהם  דּ תנא  וריׁש א . ָּנמו◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
האבנים  את וּ פנּ וּ  בּ לּ ילה ה כּ תל ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש נּ פל
נפל בּ חבסה  אי  למיקם ולי כּ א  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִמיּ ד,

ולּ יתא  נפל  בּ חבטה  אי אּת ב וּ ר , ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְות ּת אה
אבניו .א ּת ב וּ ר: ׁש למוֹ ת :מקצת  נוֹ טלן.והן  ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌

ׁש ה וּ א  מהן בּ קצת  טוֹ ן ׁש הלּ ה ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְוּ כגוֹ ן
ׁש כּ יון  ,יוֹ ד ׁש אינוֹ  אוֹ מר  וּ בקצת ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱאמת ,
מח יּ ב ליּה  הוה במקצת מוֹ דה  ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש ה וּ א
וכל לבע, יכוֹ ל ואינוֹ  דא וֹ ריתא  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְׁש בוּ ה
מׁש לּ ם . לבע  יכ וֹ ל ואינוֹ  ׁש בוּ ה  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַה ּמ חיּ ב 
יבע ,יוֹ ד איני כּ לּ ן ל אמר  אם  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲאבל

חבר וֹ  ם וחוֹ לק יוֹ ד בּ ׁש וה :ׁש אינוֹ  ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

העליונות כמקל , להלן הכותל  נחבט ואם הבית, נפילת גרמו והם  נשברו  שהתחתונות  לדעת
מי  של  להכיר  יש  כלל בדרך ולכן שנשברו. האבנים הן הרבה, הכותל מן להלן שנפלו 
נפל איך לדעת וא"א  מיד האבנים  את ופינו בלילה שנפל איירי כאן אבל השבורים, הם

עיי"ש) ורע"ב , רש"י נחבס .(ע"פ שאם  וצ"ל היא וטעות הכותל, נחבט  שאם י"ג  ורואים  ד"ה (ברע "ב

בדפו "י) הגירסא וכן הגמרא , מסוגיית  וכן דבריו  מהמשך כדמוכח לחבר ב..הכותל רגילים היו 
בעפר . ליקחג .האבנים  אחד  לכל והיה  שלימות  וששים  שבורות ארבעים  אבנים , מאה כגון

אכן  הן מהן שחמש  מודה  והתחתון  שלימות עשרים מכיר  שהעליון  עכשו  שלימות. שלשים 
לישבע  יכול ואינו  במקצת  מודה הוה יודע, אינו השאר  אבל  העליון  שבועהשל (שהמחויב

יודע ) שאינו  לישבע  יכול  אינו  אבלדאורייתא שלימות. העשרים כל ולוקח  נאמן העליון  ולכן
וכל שלו, השלשים להשלים  שלימות  עשר  עוד  אלא לוקח ואינו החשבון, מן לו עולות הן

האבנים  משאר  יותר  וטובות  גדולות הן אם  אלא  אינו שלו  קטז:)הרווח דף הגמרא .(ע "פ 
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נפחתה ׁש נים, ׁש ל והליּ ה הבּ ית
לתקּ ן, רוֹ צה הבּ ית בּ ל ואין הליּ ה
ד  למּט ה, ודר יוֹ רד הליּ ה בל הרי
אוֹ מר, יוֹ סי רבּ י הליּ ה. את  לוֹ  ׁש יּ ת קּ ן
והליוֹ ן  הּת קרה, את נוֹ תן הּת חּת וֹ ן

הּמ זיבה: את

ב     
    ד  

    ה
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          ח 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

והעליּ ה.ב ל יּ ה הבּ ית לחבר וֹ  הּמ שׂ כּ יר  ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌
ׁש ל  זוֹ  ליּ ה ל וֹ  ואמר  בּ יתוֹ  גּ בּ י  ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶׁש ל
ונפחתה  ,ל מ שׂ כּ יר  אני זה בּ ית ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַגּ בּ י 
אר בּ ה  ל טפחים אר בּ ה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָהל יּ ה
להׁש ּת ּמ ׁש  זה בּ א אם דּ הׁש ּת א ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְטפחים,
למלה  חצי וֹ  ׁש יּ ׁש ּת ּמ ׁש   צרי ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָבּ ל יּ ה

למ ּט ה: רוֹ צה וחצי וֹ  הבּ ית בּ על  ואין  ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌
ודר הל יּ ה:לתּק ן . י וֹ רד העל יּ ה בעל הרי  ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌

ל ליּ ה.למ ּט ה. בּ יתא ׁש בּ ד  דּ הא לגמרי . ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌
וחצי וֹ  למ לה חציוֹ  לד וּ ר  לי ּה  כּ פינן ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָֹ◌ְולא

ׁש נּ וֹ תנים מעזיבה.למּט ה: טיט  ׁש ל טיח ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
מזיבה  סבר  י וֹ סי ר בּ י הּת קרה. ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַל 
ל  גּ ּמ וֹ ת ואׁש ווֹ יי  היא, גּ ּמ וֹ ת ◌ַ◌◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌◌ֵ◌ְ◌ַאׁש ווֹ יי
מזיבה  סברי ור בּ נן לאׁש ווֹ יי. ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָהלי וֹ ן
ּת קרה  ואחזוֹ קי היא, ּת קרה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַאחזוֹ קי 
כּ חכמים: והלכה לאחזוֹ קי. בּ י ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַּת חּת וֹ ן

ומשכיר ,ד. בשוכר  דוקא  איירי שלדעתו  כיון שנים של גורס  אינו  כגוןרש"י  בשותפין (כי

שם) ומקו "ח הקרובה  משנה עיין התקרה . לבנות  הבית  בעל על אין שחלקו , תוספותאחים  אבל .
עלייה  ובעל  הבית בעל  בה  דקתני כיון שנים  של למיתני  שייך  שמ "מ  קטז:כתבו (דף

שנים) של והעלייה הבית שעלה..תוד"ה  זו  עלייה לו  אמר  העלייה לו שכשהשכיר  ואיירי
זה  ברע "ב)בית  למימר (כדאיתא  ליה למה  לשעבדו לאו דאי  לעלייה , ביתו  שיעבד ובזה  ,

ליה קאמר  זו עלייה שהרי לעלייה , לה  חזי קא  והא  זה , בית גבי בארבעהו ..(רש "י)שעל 
ס "ל ושמואל  ארון . או תיבה כגון כלי הנחת מקום  שהוא  טפחים , ארבעה על  טפחים 
למטה חציו  דר  אדם  אין כי זה  כלי  להנחת  למטה מקום לו יתן הבית  שבעל  די  שלא

למעלה  קטז:)וחציו השוכר ז..(דף שיכול או עמו  דר  הבית בעל  אי איפשטא  דלא בעיא
העלייה  לו שיתקן  עד  ביתו לפנות קיח.)להכריחו מחלוקתם .ח..(דף  טעם רע "ב  עיין 
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והעליה  מציעא הבית בבא י פרק קמב

אמר  ׁש נּ פלוּ , ׁש נים ׁש ל והליּ ה הבּ ית
והוּ א  לבנוֹ ת, הבּ ית  לבל הליּ ה בּ ל
הליּ ה  בל הרי לבנוֹ ת , רוֹ צה אינוֹ 
ׁש יּ ּת ן  ד בּ תוֹ כוֹ  ודר הבּ ית  את בּ וֹ נה
אף  אוֹ מר, יהוּ דה רבּ י יציאוֹ תיו. את לוֹ 

צרי  חברוֹ , ׁש ל  ֹבּ תו דּ ר להלוֹ ת זה  
את  בּ וֹ נה הליּ ה בל אלּ א שׂ כר, לוֹ 

וּ מקרה הליּ ה ואת  הליּ ה,הבּ ית  את 
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ׁש נים.ג ׁש ל והעל יּ ה זה הבּ ית ׁש ל  בּ ית ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
זה: ׁש ל לבעל וליּ ה עליּ ה בּ על אמר ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

לבנ וֹ ת. הּת ח ּת וֹ נה הבּ ית והּת קרה החוֹ מה ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
לבנוֹ ת: ליו הבּ ית.הּמ וּ טלין את בּ וֹ נה ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌

בּ בּ ית  וי וֹ ׁש ב  ׁש ליו, הּת חּת וֹ נה ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְותקרה
י וֹ צא   ּכ ואחר  יציאוֹ תיו, ל וֹ  ׁש יּ ּת ן ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַד 

ליּ תוֹ : וּ ב וֹ נה אף מּמ נּ וּ  יהוּ דה רבּ י  אמר ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌
חבר וֹ . ׁש ל  ֹבּ תו דּ ר  בּ ל זה הוּ א, כּ ן אם ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌

יציאוֹ תיו  ל וֹ  מחזיר  כּ ׁש זּ ה זוֹ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָהל יּ ה
ׁש ל   ֹבּ תו הלּ לוּ  היּ מים כּ ל  ׁש דּ ר  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִנמצא
דּ הא  חסר  אינוֹ  ׁש זּ ה ּפ י ל ואף ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲחבר וֹ .
זה  מקוֹ ם מכּ ל  ל ּה , בּ ני הוי לא הכי  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְבּ לאו
מקוֹ ם  ל וֹ  היה לא זה בּ ית ׁש אלּ וּ לי ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶנהנה,
אינוֹ  וזה נהנה זה וקסבר  ׁש ם. ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָלדוּ ר 

חיּ ב : וּ מקרה חסר , הכּ ל, את בּ וֹ נה א לּ א  ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
העליּ ה. ל ּה :את הצּ רי וכל  למלה ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌

משנהט. לאוקים צריכים שלכן כתבו שתוספות  ואע "ג ברש "י. הוא וכן  רע"ב, לשון 
התקרה, לתקן התחתונה בעל  על אין בשותפין  כי שותפין של ולא ומשכיר  בשוכר  דלעיל 
בעל על  בודאי  הבית כל  כשנפל אבל התחתונה, של  התקרה רק  נפחת אם  דוקא  היינו 
שלו  ותקרה  העלייה חומת  בונה עלייה ובעל  שלו תקרה עם  ביתו  חומת לבנות הבית 

בתוי"ט ) הובא  קס "ב, סימן  היהי..(דרישה שלא נמצא  מעצמו בנה לא הבית שבעל  כיון
חייב. חסר  אינו  וזה נהנה  שזה  סובר  יהודה  רבי אבל  שם , דר  שהלה  במה  מאומה חסר 

פטור . חסר  אינו  וזה  נהנה שזה סובר  ות "ק
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יציאוֹ תיו: את  לוֹ  ׁש יּ ּת ן ד בּ בּ ית ויוֹ ׁש ב

וגנּ ה  בּ סלע, בנוּ י ׁש הוּ א הבּ ד בּ ית  וכן
הגּ נּ ה  בל הרי ונפחת , גּ בּ יו, ל אחת
לבית  ׁש יּ שׂ ה ד למּט ה וזוֹ ר יוֹ רד
ׁש נּ פלוּ  והאילן הכּ תל כּ ּפ ין. בּ דּ וֹ 
מלּ ׁש לּ ם. ּפ טוּ ר והזּ יקוּ , הרבּ ים לרׁש וּ ת 
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בּ בּ ית. לא וי וֹ ׁש ב זה ליּה  דּ הוי הּת חּת וֹ ן, ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֹ
וזה  בּ ּה , לדוּ ר לוֹ  מוּ כנת  ליּ ת וֹ  ׁש הרי ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶנהנה,
חזיא  ולא ל ּה  בּ ני  הוה לא דּ הא חסר , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָֹלא

הבּ ד.דליּה : זיתים:בּ ית ל צר  וג נּ ה בּ ית ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵֹ◌ִ◌
גּ בּ יו. על ׁש ל אחת וגנּ ה  אחד ׁש ל ה בּ ד  וּ בית  ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

ארבּ ה ונפחת.אחר : ל טפחים  בּ ארבּ ה  ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
כּ ב ּת ח לּ ה:  לזר ראוּ י ואינוֹ  כּ ּפ ין .טפחים ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

וליה  קׁש ת, כּ מין בּ גּ וּ ל שׂ וּ יה ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִּת קרה
ויזרע : פר  הגּ נּ ה בּ ל מלּ ׁש לּ ם.יּת ן ּפ טוּ ר  ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

הוּ א: אנוּ ס למבּ ד, ליּה  הוה ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְדּ מאי

יהודהיא. לרבי אפילו ובהא  חסר  לא  וזה נהנה לא  זה הוה  ועומדת, בנויה שעלייתו כיון
הוכיחפטור . שמזה וכתב  שם , כשדר בעשן כותליו  לו  שמשחיר חסר הבית  שבעל הקשה  (נמוק "י

פטור חסר, שהלה אף  נהנה אינו  שהוא  שכל ברש"י .יב..)(תוי "ט)הרשב"א הוא וכן הרע"ב  פירש כן
שלו, הבד בית תתקלקל שלא כדי  לה צריך הוא  שגם התקרה לתקן התחתון  על  דהכא
על גם מגין העלייה  שתקרת  הבית, לתקרת צריך הבית  בעל שאין ועלייה  בבית  משא"כ

שלעיל פירשו ומש"ה שנפחתה , שלו תקרה  לתקן עליו אין ולכן  ב')ביתו  איירי (משנה
דוקא ומשכיר  דמיירי.(רא"ש)בשוכר  הסמוך הדין כמו  שהוא לומר  וכן דתנן טעמא דהיינו  (ונ"ל

ומשכיר בשוכר שכן כל הדין לענין ומיהו  שליג ..)(תוי "ט)בשותפין, בשיעור  שנפחת איירי  כאן גם 
כבתחילה. לזריעה ראוי  ואינו טפחים  ארבעה על וכן יד.ארבעה עגולה , תקרה  היינו כיפין 

לבנות. דרכן כראויטו .היתה  בנוי שהיה בשעת(נמוק "י)דאיירי  שאירעו נזקים  על ופטור  .
ואם  נזקיו, לסלק  פנאי היה  לא  אם פטור  כן  גם  נפילה שלאחר  נזקין ועל הוא , דאנוס  נפילה

פטור  אונס , נפילת  אחר  נזקיו המפקיר  קי "ל  כי  פנאי , היה אם אף פטור  .(תוי"ט )הפקירם 
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והעליה  מציעא הבית בבא י פרק קמב

אמר  ׁש נּ פלוּ , ׁש נים ׁש ל והליּ ה הבּ ית
והוּ א  לבנוֹ ת, הבּ ית  לבל הליּ ה בּ ל
הליּ ה  בל הרי לבנוֹ ת , רוֹ צה אינוֹ 
ׁש יּ ּת ן  ד בּ תוֹ כוֹ  ודר הבּ ית  את בּ וֹ נה
אף  אוֹ מר, יהוּ דה רבּ י יציאוֹ תיו. את לוֹ 

צרי  חברוֹ , ׁש ל  ֹבּ תו דּ ר להלוֹ ת זה  
את  בּ וֹ נה הליּ ה בל אלּ א שׂ כר, לוֹ 

וּ מקרה הליּ ה ואת  הליּ ה,הבּ ית  את 
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ׁש נים.ג ׁש ל והעל יּ ה זה הבּ ית ׁש ל  בּ ית ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
זה: ׁש ל לבעל וליּ ה עליּ ה בּ על אמר ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

לבנ וֹ ת. הּת ח ּת וֹ נה הבּ ית והּת קרה החוֹ מה ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
לבנוֹ ת: ליו הבּ ית.הּמ וּ טלין את בּ וֹ נה ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌

בּ בּ ית  וי וֹ ׁש ב  ׁש ליו, הּת חּת וֹ נה ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְותקרה
י וֹ צא   ּכ ואחר  יציאוֹ תיו, ל וֹ  ׁש יּ ּת ן ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַד 

ליּ תוֹ : וּ ב וֹ נה אף מּמ נּ וּ  יהוּ דה רבּ י  אמר ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌
חבר וֹ . ׁש ל  ֹבּ תו דּ ר  בּ ל זה הוּ א, כּ ן אם ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌

יציאוֹ תיו  ל וֹ  מחזיר  כּ ׁש זּ ה זוֹ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָהל יּ ה
ׁש ל   ֹבּ תו הלּ לוּ  היּ מים כּ ל  ׁש דּ ר  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִנמצא
דּ הא  חסר  אינוֹ  ׁש זּ ה ּפ י ל ואף ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲחבר וֹ .
זה  מקוֹ ם מכּ ל  ל ּה , בּ ני הוי לא הכי  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְבּ לאו
מקוֹ ם  ל וֹ  היה לא זה בּ ית ׁש אלּ וּ לי ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶנהנה,
אינוֹ  וזה נהנה זה וקסבר  ׁש ם. ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָלדוּ ר 

חיּ ב : וּ מקרה חסר , הכּ ל, את בּ וֹ נה א לּ א  ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
העליּ ה. ל ּה :את הצּ רי וכל  למלה ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌

משנהט. לאוקים צריכים שלכן כתבו שתוספות  ואע "ג ברש "י. הוא וכן  רע"ב, לשון 
התקרה, לתקן התחתונה בעל  על אין בשותפין  כי שותפין של ולא ומשכיר  בשוכר  דלעיל 
בעל על  בודאי  הבית כל  כשנפל אבל התחתונה, של  התקרה רק  נפחת אם  דוקא  היינו 
שלו  ותקרה  העלייה חומת  בונה עלייה ובעל  שלו תקרה עם  ביתו  חומת לבנות הבית 

בתוי"ט ) הובא  קס "ב, סימן  היהי..(דרישה שלא נמצא  מעצמו בנה לא הבית שבעל  כיון
חייב. חסר  אינו  וזה נהנה  שזה  סובר  יהודה  רבי אבל  שם , דר  שהלה  במה  מאומה חסר 

פטור . חסר  אינו  וזה  נהנה שזה סובר  ות "ק

 י י ח ר ו ק מ

והעליה  מציעא הבית בבא י קמג פרק

יציאוֹ תיו: את  לוֹ  ׁש יּ ּת ן ד בּ בּ ית ויוֹ ׁש ב

וגנּ ה  בּ סלע, בנוּ י ׁש הוּ א הבּ ד בּ ית  וכן
הגּ נּ ה  בל הרי ונפחת , גּ בּ יו, ל אחת
לבית  ׁש יּ שׂ ה ד למּט ה וזוֹ ר יוֹ רד
ׁש נּ פלוּ  והאילן הכּ תל כּ ּפ ין. בּ דּ וֹ 
מלּ ׁש לּ ם. ּפ טוּ ר והזּ יקוּ , הרבּ ים לרׁש וּ ת 
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בּ בּ ית. לא וי וֹ ׁש ב זה ליּה  דּ הוי הּת חּת וֹ ן, ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֹ
וזה  בּ ּה , לדוּ ר לוֹ  מוּ כנת  ליּ ת וֹ  ׁש הרי ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶנהנה,
חזיא  ולא ל ּה  בּ ני  הוה לא דּ הא חסר , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָֹלא

הבּ ד.דליּה : זיתים:בּ ית ל צר  וג נּ ה בּ ית ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵֹ◌ִ◌
גּ בּ יו. על ׁש ל אחת וגנּ ה  אחד ׁש ל ה בּ ד  וּ בית  ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

ארבּ ה ונפחת.אחר : ל טפחים  בּ ארבּ ה  ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
כּ ב ּת ח לּ ה:  לזר ראוּ י ואינוֹ  כּ ּפ ין .טפחים ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

וליה  קׁש ת, כּ מין בּ גּ וּ ל שׂ וּ יה ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִּת קרה
ויזרע : פר  הגּ נּ ה בּ ל מלּ ׁש לּ ם.יּת ן ּפ טוּ ר  ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

הוּ א: אנוּ ס למבּ ד, ליּה  הוה ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְדּ מאי

יהודהיא. לרבי אפילו ובהא  חסר  לא  וזה נהנה לא  זה הוה  ועומדת, בנויה שעלייתו כיון
הוכיחפטור . שמזה וכתב  שם , כשדר בעשן כותליו  לו  שמשחיר חסר הבית  שבעל הקשה  (נמוק "י

פטור חסר, שהלה אף  נהנה אינו  שהוא  שכל ברש"י .יב..)(תוי "ט)הרשב"א הוא וכן הרע"ב  פירש כן
שלו, הבד בית תתקלקל שלא כדי  לה צריך הוא  שגם התקרה לתקן התחתון  על  דהכא
על גם מגין העלייה  שתקרת  הבית, לתקרת צריך הבית  בעל שאין ועלייה  בבית  משא"כ

שלעיל פירשו ומש"ה שנפחתה , שלו תקרה  לתקן עליו אין ולכן  ב')ביתו  איירי (משנה
דוקא ומשכיר  דמיירי.(רא"ש)בשוכר  הסמוך הדין כמו  שהוא לומר  וכן דתנן טעמא דהיינו  (ונ"ל

ומשכיר בשוכר שכן כל הדין לענין ומיהו  שליג ..)(תוי "ט)בשותפין, בשיעור  שנפחת איירי  כאן גם 
כבתחילה. לזריעה ראוי  ואינו טפחים  ארבעה על וכן יד.ארבעה עגולה , תקרה  היינו כיפין 

לבנות. דרכן כראויטו .היתה  בנוי שהיה בשעת(נמוק "י)דאיירי  שאירעו נזקים  על ופטור  .
ואם  נזקיו, לסלק  פנאי היה  לא  אם פטור  כן  גם  נפילה שלאחר  נזקין ועל הוא , דאנוס  נפילה

פטור  אונס , נפילת  אחר  נזקיו המפקיר  קי "ל  כי  פנאי , היה אם אף פטור  .(תוי"ט )הפקירם 
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והעליה  מציעא הבית בבא י פרק קמד

ולסּת ר  האילן את  לקץ זמן לוֹ  נתנוּ 
ּפ טוּ ר, הזּ מן,  ֹבּ תו ונפלוּ  הכּ תל, את

חיּ ב: הזּ מן, לאחר

חברוֹ  לגנּ ת   ּסמו כתלוֹ  ׁש היה מי
אבני  ּפ נּ ה לוֹ  ואמר לוֹ ונפל, ואמר , 

ליו  מקּ בּ ל לוֹ . ׁש וֹ מין אין , ּהגּ יעו
יציאוֹ תי  את היל לוֹ  אּט ל אמר ואני  

את  הוֹ כר לוֹ . ׁש וֹ מין אין ׁש לּ י, את
וּ בקׁש , בּ תבן ּמ וֹ  לשׂ וֹ ת הּפ וֹ ל
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זמן . ל וֹ  י וֹ ם נתנ וּ  ׁש לׁש ים דּ ין, בּ ית ֵ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌
חבר וֹ :ונפל.הולקץ:לסּת ר  גּ נּ ת  ֹלתו ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

. ּהגּ יעו: צמ ל אוֹ תן וּ פנּ ה בהן זכה ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌

ל וֹ . ׁש וֹ מ עין  אין אין  ר וֹ צה זה אין אם ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌
לפנּ וֹ תן: הלּ ה וח יּ ב  אוֹ תן, בּ תבן קוֹ נה ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌

הפקר :וּ בקׁש . מ ל אוֹ  מ לּ וֹ  ל וֹ  ללקט ִ◌ְ◌ִֹ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

חייבטז. אונס , בנפילת שלא נזקיו שהמפקיר  חייב, נזקיו הפקיר  אם ולאיז..(תוי"ט )ואף
משתמיט אלא  שאינו  הכא שאני  כי שפטור , אונס  נפילת  אחר  נזקיו  כמפקיר  הוה  תימא 

לגמרי להפקירם דעתו  שכבר יח..(תוי"ט )ואין שאיירי  ש "מ יציאותיך את  הילך מדתנן
הכותל בעל  יכול עליו , וקיבל שהסכים  אע"ג אותן פינה שלא  זמן כל  אבל אותן , פינה 
להפקירן  באמת  התכוון לא  הכותל בעל  כי לו , קנה  שחצרו  אמרינן ולא  בו, לחזור 

מיד  מלפנותן משתמיט היה .(תוי"ט )אלא
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והעליה  מציעא הבית בבא י קמה פרק

טל  לוֹ  ואמר שׂ כרי, לי ּת ן לוֹ  ואמר
לוֹ .מ  ׁש וֹ מין אין ,בּ שׂ כר שׂ ית  ה 

שׂ כר היל לוֹ  ואמר ליו מקּ בּ ל
לוֹ . ׁש וֹ מין אין ׁש לּ י, את  אּט ל ואני
הּמ וֹ ציא  הרבּ ים, לרׁש וּ ת  זבל הּמ וֹ ציא
טיט  ׁש וֹ רין אין מזבּ ל. והמזבּ ל מוֹ ציא
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לוֹ . ׁש וֹ מעין אית אין דּ וּ כּת א דּ בכל גּ ב ל  אף ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

דּ לא  כן, אינוֹ  שׂ כיר גּ בּ י כּ כסף , כסף ׁש וה  ֹ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָלן

בּ הדיּה  דּ אתני אּמ אי  כּ תיב, שׂ כיר  ּפ לּ ת ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ָתלין

מזבּ ל.מׁש מע: והמזבּ ל מ וֹ ציא כּ ׁש זּ ההּמ וֹ ציא ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

מוּ כן יהא הרבּ ים לרׁש וּ ת  הרפת מן ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִמוֹ ציא וֹ 

ׁש ם: לה ׁש ה וֹ ת וֹ  ראי ואינ וֹ  לז בּ ל , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַה נּ וֹ שׂ א וֹ 

בתבן יט. דוקא בחלום  נראה  ז "ל  מאיר  רבינו  ולמורי כתב  דב"ק  רפ "ק  ומרדכי רע "ב.
שומעין  בשכרך  שעשית  מה טול  וא "ל  ושעורים  חטים  כגון  דאכילה  מידי  אבל  ובקש 

משכירות  פ"ט בהג"מ  הוא  וכן  ז"ל. עכ"ל כן , הלכה ופסק הובאלו , בתוי"ט  וכן (מלא"ש,

שהתנו ) כמו  לעשות  חייב  אופן שבכל לכאורה  משמע  הרע"ב מלשון אבל תנן כ..דבריהם, לא  כאן 
בו. לחזור  יכול הבית בעל ואין הפועל  קנה עליו  שקיבל מיד  כי  יציאותיך , את  הילך

שכיר . לשכר  דרישא כותל אבני בין  לחלק טעמים  ג' הביא  לו א)תוי"ט חייב היה  כאן
מאומה. לו  חייב  היה  לא  ושם  מיד קנה  ולכן מידב)שכירות אבנים  לפנות דרך אין

התבן  מוליך עליו שקיבל שכיר  אבל  בו , לחזור  יוכל  שעדיין  הכותל בעל סמך  ולכן
מיד . לביתו הדבר ג)וקש  קרוב כן  לא  אם  כי ומקני  גמר  ולכן  תלין בל איסור  יש כאן 

טריד ובעה "ב  שכרו קיבל  שכבר  שסובר  יתבענו לא  השכיר  כי תלין בל  על  שיעבור 
מ"ג)בב"ק כא.בפועליו. להוציא(פ"ג מותר  זבלים הוצאת  בשעת יהודה שלרבי נתבאר 

פטור . יהודה לרבי בהיתר , כשהוציאו אדם ניזק אם יום . שלשים ברה"ר  ולהשהותו  זבל
בשעת איירי  לא  שכאן נאמר  אם  אף כי  יהודה כרבי אתיא  לא  שמשנתנו כאן  מסיקה  הגמרא
להוציאם  היתר  לו שהיה קטנה שעה  בההיא הזיק  אם אף מדמחייב מ"מ זבלים  הוצאת

יהודה  כרבי אתיא שלא  מחוורתא)ש "מ ותוד"ה קיח: .(דף
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והעליה  מציעא הבית בבא י פרק קמד

ולסּת ר  האילן את  לקץ זמן לוֹ  נתנוּ 
ּפ טוּ ר, הזּ מן,  ֹבּ תו ונפלוּ  הכּ תל, את

חיּ ב: הזּ מן, לאחר

חברוֹ  לגנּ ת   ּסמו כתלוֹ  ׁש היה מי
אבני  ּפ נּ ה לוֹ  ואמר לוֹ ונפל, ואמר , 

ליו  מקּ בּ ל לוֹ . ׁש וֹ מין אין , ּהגּ יעו
יציאוֹ תי  את היל לוֹ  אּט ל אמר ואני  

את  הוֹ כר לוֹ . ׁש וֹ מין אין ׁש לּ י, את
וּ בקׁש , בּ תבן ּמ וֹ  לשׂ וֹ ת הּפ וֹ ל

ה 
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זמן . ל וֹ  י וֹ ם נתנ וּ  ׁש לׁש ים דּ ין, בּ ית ֵ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌
חבר וֹ :ונפל.הולקץ:לסּת ר  גּ נּ ת  ֹלתו ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

. ּהגּ יעו: צמ ל אוֹ תן וּ פנּ ה בהן זכה ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌

ל וֹ . ׁש וֹ מ עין  אין אין  ר וֹ צה זה אין אם ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌
לפנּ וֹ תן: הלּ ה וח יּ ב  אוֹ תן, בּ תבן קוֹ נה ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌

הפקר :וּ בקׁש . מ ל אוֹ  מ לּ וֹ  ל וֹ  ללקט ִ◌ְ◌ִֹ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

חייבטז. אונס , בנפילת שלא נזקיו שהמפקיר  חייב, נזקיו הפקיר  אם ולאיז..(תוי"ט )ואף
משתמיט אלא  שאינו  הכא שאני  כי שפטור , אונס  נפילת  אחר  נזקיו  כמפקיר  הוה  תימא 

לגמרי להפקירם דעתו  שכבר יח..(תוי"ט )ואין שאיירי  ש "מ יציאותיך את  הילך מדתנן
הכותל בעל  יכול עליו , וקיבל שהסכים  אע"ג אותן פינה שלא  זמן כל  אבל אותן , פינה 
להפקירן  באמת  התכוון לא  הכותל בעל  כי לו , קנה  שחצרו  אמרינן ולא  בו, לחזור 

מיד  מלפנותן משתמיט היה .(תוי"ט )אלא

 י י ח ר ו ק מ

והעליה  מציעא הבית בבא י קמה פרק

טל  לוֹ  ואמר שׂ כרי, לי ּת ן לוֹ  ואמר
לוֹ .מ  ׁש וֹ מין אין ,בּ שׂ כר שׂ ית  ה 

שׂ כר היל לוֹ  ואמר ליו מקּ בּ ל
לוֹ . ׁש וֹ מין אין ׁש לּ י, את  אּט ל ואני
הּמ וֹ ציא  הרבּ ים, לרׁש וּ ת  זבל הּמ וֹ ציא
טיט  ׁש וֹ רין אין מזבּ ל. והמזבּ ל מוֹ ציא
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לוֹ . ׁש וֹ מעין אית אין דּ וּ כּת א דּ בכל גּ ב ל  אף ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

דּ לא  כן, אינוֹ  שׂ כיר גּ בּ י כּ כסף , כסף ׁש וה  ֹ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָלן

בּ הדיּה  דּ אתני אּמ אי  כּ תיב, שׂ כיר  ּפ לּ ת ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ָתלין

מזבּ ל.מׁש מע: והמזבּ ל מ וֹ ציא כּ ׁש זּ ההּמ וֹ ציא ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

מוּ כן יהא הרבּ ים לרׁש וּ ת  הרפת מן ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִמוֹ ציא וֹ 

ׁש ם: לה ׁש ה וֹ ת וֹ  ראי ואינ וֹ  לז בּ ל , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַה נּ וֹ שׂ א וֹ 

בתבן יט. דוקא בחלום  נראה  ז "ל  מאיר  רבינו  ולמורי כתב  דב"ק  רפ "ק  ומרדכי רע "ב.
שומעין  בשכרך  שעשית  מה טול  וא "ל  ושעורים  חטים  כגון  דאכילה  מידי  אבל  ובקש 

משכירות  פ"ט בהג"מ  הוא  וכן  ז"ל. עכ"ל כן , הלכה ופסק הובאלו , בתוי"ט  וכן (מלא"ש,

שהתנו ) כמו  לעשות  חייב  אופן שבכל לכאורה  משמע  הרע"ב מלשון אבל תנן כ..דבריהם, לא  כאן 
בו. לחזור  יכול הבית בעל ואין הפועל  קנה עליו  שקיבל מיד  כי  יציאותיך , את  הילך

שכיר . לשכר  דרישא כותל אבני בין  לחלק טעמים  ג' הביא  לו א)תוי"ט חייב היה  כאן
מאומה. לו  חייב  היה  לא  ושם  מיד קנה  ולכן מידב)שכירות אבנים  לפנות דרך אין

התבן  מוליך עליו שקיבל שכיר  אבל  בו , לחזור  יוכל  שעדיין  הכותל בעל סמך  ולכן
מיד . לביתו הדבר ג)וקש  קרוב כן  לא  אם  כי ומקני  גמר  ולכן  תלין בל איסור  יש כאן 

טריד ובעה "ב  שכרו קיבל  שכבר  שסובר  יתבענו לא  השכיר  כי תלין בל  על  שיעבור 
מ"ג)בב"ק כא.בפועליו. להוציא(פ"ג מותר  זבלים הוצאת  בשעת יהודה שלרבי נתבאר 

פטור . יהודה לרבי בהיתר , כשהוציאו אדם ניזק אם יום . שלשים ברה"ר  ולהשהותו  זבל
בשעת איירי  לא  שכאן נאמר  אם  אף כי  יהודה כרבי אתיא  לא  שמשנתנו כאן  מסיקה  הגמרא
להוציאם  היתר  לו שהיה קטנה שעה  בההיא הזיק  אם אף מדמחייב מ"מ זבלים  הוצאת

יהודה  כרבי אתיא שלא  מחוורתא)ש "מ ותוד"ה קיח: .(דף
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והעליה  מציעא הבית בבא י פרק קמו 

לבנים. לוֹ בנים ואין הרבּ ים, בּ רׁש וּ ת 
אבל  הרבּ ים, בּ רׁש וּ ת טיט גּ וֹ בלין אבל
הרבּ ים, ברׁש וּ ת  הבּ וֹ נה לבנים. לא
בּ וֹ נה. והבּ וֹ נה מביא אבנים הּמ ביא
רבּ ן  הזּ יק. מה מׁש לּ ם הזּ יק, ואם
מתקּ ן  אף אוֹ מר, גּ מליאל בּ ן ׁש מעוֹ ן
יוֹ ם: ׁש לׁש ים לפני מלאכּת וֹ  את  הוּ א
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

טיט . בּ בּ נין :גוֹ בלין מיּ ד  בוֹ נה.לתת והבּ וֹ נה ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
וּ ב וֹ נה: הּמ ביא מיּ ד  מזּמ ן מתּק ן .מקבּ לן ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

חיּ ב ואינ וֹ  יוֹ ם , ׁש לׁש ים  כּ ל  הרבּ ים  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִבּ ר ׁש וּ ת 
גּ מליאל: בּ ן ׁש מעוֹ ן כּ רבּ ן הלכה ואין ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִבּ נזקין.

במקו כב. צבור  רבים ימים  אותו ששורין מקומות אחדיש רשות(רש "י)ם לבני ומפריע ,
שמותר . לאלתר  לבנין לתת  טיט כגובל דינו לאלתר  בו  ומשתמש שורה אם  אבל הרבים,

הלבנים כג . כמדת  וערב  שתי  חריצות בו וחורץ  חלקה בקרקע לבנה כעובי טיט ששוטח 
שייבשו עד שם  הטיטכד..(רש "י)ומניחן  שיטוח  ידי על לבנים בעשיית איירי  ברישא

שגם  וקמ"ל לבנים, לצורך טיט  בגיבול איירי וכאן  שיתייבשו , עד רב זמן אורך  וזה
טפי  שיהוי צריך  לבנים לצורך טיט  גיבול כי  בחצרו, לייבשן  שדעתו אף אסור  זה 

לבנין  טיט  עציו כה..(תפא "י)מגיבול להניח הרבים ברשות להשתמש  וצריך הבונה  ר "ל ,
להניחכו ..(מאירי)ואבניו  רשות  להם שהיה הקטנה  בשעה הזיקו אם  קיח:ואף (דף

מחוורתא) אינו כז..תוד"ה  הזיק  אם שעה  לפי  בי "ד  לו  שהתירו  שכיון  ואמר  פליג רשב"ג
ואע "פ יום , שלשים הרבים  ברשות  האבנים  לשהות  שיכול וסבר  נמי ופליג לשלם  חייב 

מ"ג)שבב"ק  תוספות(פ "ג לשלם, חייבין והזיקו  ברה"ר  המקלקלין שכל לרשב"ג  ס "ל
אפילו ) ד"ה  ל. דף שטעם (ב "ק  שאפשר  כתב ובתפא "י שוים . הענינים  כל  אין שמא  כתבו

זל"ז. מחלי לכן  ביתו  כשיבנה  לכך צריך אדם  שכל כיון  בית  שבבנין הוא  החילוק

 י י ח ר ו ק מ

והעליה  מציעא הבית בבא י קמז פרק

והיּ רק זוֹ  גּ ב ל זוֹ  גנּ וֹ ת ׁש ּת י
ליוֹ ן. ׁש ל אוֹ מר, מאיר רבּ י בּ ינתים,
אמר  ּת חּת וֹ ן. ׁש ל אוֹ מר, יהוּ דה רבּ י
לקּ ח  הליוֹ ן ירצה אם מאיר, רבּ י
רבּ י  אמר ירק. כּ אן אין פרוֹ  את
למלּ אוֹ ת  הּת חּת וֹ ן ירצה אם יהוּ דה,
רבּ י  אמר ירק. כּ אן אין גּ נּ ת וֹ  את
למחוֹ ת  יכוֹ לין ׁש ניהן מאחר מאיר,
חי. זה ירק מהיכן רוֹ אין זה, ל זה
יכוֹ ל  ׁש הליוֹ ן כּ ל ׁש מעוֹ ן, רבּ י אמר
ׁש לּ וֹ , הוּ א הרי ולּט ל, ידוֹ  את לפׁש ט
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גנּ וֹ ת.ו  סמוּ כוֹ ת ׁש ּת י  אדם בּ ני  ׁש ני  ׁש ל  ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌
וׁש אצלּה  גּ ב וֹ ּה , קרקיתּה  האחת לזוֹ . ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָזוֹ 

: ּנמ ו בּ ינ ּת ים.קרקיתּה  בּ זקיפת והיּ רק ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌
מזּ וֹ : גּ ב וֹ ּה  ׁש זּ וֹ  עלי וֹ ן .הגּ ב ּה , ׁש הריׁש ל  ַ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌

י וֹ נק: הוּ א וּ מלּ וֹ  הוּ א ּת חּת וֹ ן .פר וֹ  ׁש ל ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌
מנּ חת: היא אויר וֹ  ׁש ּׁשניהם ׁש ל  מאחר  ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌◌ַ◌ַ◌

למחוֹ ת. יהא יכוֹ לים  כאן.ׁש א זה ירק ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
גּ נּ תוֹ : לּמ לאוֹ ת ותחּת וֹ ן פר וֹ , ל ּט ל  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲֹ◌ִ◌ְ◌ֶלי וֹ ן

חי . זה ירק מהיכן  ׁש הוּ א ר וֹ אין  מ ּמ קוֹ ם ִ◌ְ◌ֶ◌
י נּ תן: ולוֹ  וגדל . יכוֹ ל יוֹ נק ׁש עלי וֹ ן  כּ ל  ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

ׁש לּ וֹ . א לּ וּ  הרי  ול ּט ל  ידוֹ  כּ דקאמר לפׁש ט ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
חי: הוּ א וּ מפר וֹ  הוֹ איל מאיר . ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַר בּ י

מונח.כח. הוא  שצ"ל  נ"ל  התוי "ט וכתב  מונחת, היא אוירו שעל הרע"ב ורבי כט.לשון
העליון  של שהשרשים  מודה  הוא  גם אבל  עיקרו, בתר  נופו שדי  ס "ל  לא יהודה

הגמרא) ע "פ .(תוי"ט ,
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והעליה  מציעא הבית בבא י פרק קמו 

לבנים. לוֹ בנים ואין הרבּ ים, בּ רׁש וּ ת 
אבל  הרבּ ים, בּ רׁש וּ ת טיט גּ וֹ בלין אבל
הרבּ ים, ברׁש וּ ת  הבּ וֹ נה לבנים. לא
בּ וֹ נה. והבּ וֹ נה מביא אבנים הּמ ביא
רבּ ן  הזּ יק. מה מׁש לּ ם הזּ יק, ואם
מתקּ ן  אף אוֹ מר, גּ מליאל בּ ן ׁש מעוֹ ן
יוֹ ם: ׁש לׁש ים לפני מלאכּת וֹ  את  הוּ א

     
 כב    

     כג
    

     
     כד

 כה   
     

     
    

              
   כו         

             
          כז

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

טיט . בּ בּ נין :גוֹ בלין מיּ ד  בוֹ נה.לתת והבּ וֹ נה ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
וּ ב וֹ נה: הּמ ביא מיּ ד  מזּמ ן מתּק ן .מקבּ לן ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

חיּ ב ואינ וֹ  יוֹ ם , ׁש לׁש ים  כּ ל  הרבּ ים  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִבּ ר ׁש וּ ת 
גּ מליאל: בּ ן ׁש מעוֹ ן כּ רבּ ן הלכה ואין ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִבּ נזקין.

במקו כב. צבור  רבים ימים  אותו ששורין מקומות אחדיש רשות(רש "י)ם לבני ומפריע ,
שמותר . לאלתר  לבנין לתת  טיט כגובל דינו לאלתר  בו  ומשתמש שורה אם  אבל הרבים,

הלבנים כג . כמדת  וערב  שתי  חריצות בו וחורץ  חלקה בקרקע לבנה כעובי טיט ששוטח 
שייבשו עד שם  הטיטכד..(רש "י)ומניחן  שיטוח  ידי על לבנים בעשיית איירי  ברישא

שגם  וקמ"ל לבנים, לצורך טיט  בגיבול איירי וכאן  שיתייבשו , עד רב זמן אורך  וזה
טפי  שיהוי צריך  לבנים לצורך טיט  גיבול כי  בחצרו, לייבשן  שדעתו אף אסור  זה 

לבנין  טיט  עציו כה..(תפא "י)מגיבול להניח הרבים ברשות להשתמש  וצריך הבונה  ר "ל ,
להניחכו ..(מאירי)ואבניו  רשות  להם שהיה הקטנה  בשעה הזיקו אם  קיח:ואף (דף

מחוורתא) אינו כז..תוד"ה  הזיק  אם שעה  לפי  בי "ד  לו  שהתירו  שכיון  ואמר  פליג רשב"ג
ואע "פ יום , שלשים הרבים  ברשות  האבנים  לשהות  שיכול וסבר  נמי ופליג לשלם  חייב 

מ"ג)שבב"ק  תוספות(פ "ג לשלם, חייבין והזיקו  ברה"ר  המקלקלין שכל לרשב"ג  ס "ל
אפילו ) ד"ה  ל. דף שטעם (ב "ק  שאפשר  כתב ובתפא "י שוים . הענינים  כל  אין שמא  כתבו

זל"ז. מחלי לכן  ביתו  כשיבנה  לכך צריך אדם  שכל כיון  בית  שבבנין הוא  החילוק

 י י ח ר ו ק מ

והעליה  מציעא הבית בבא י קמז פרק

והיּ רק זוֹ  גּ ב ל זוֹ  גנּ וֹ ת ׁש ּת י
ליוֹ ן. ׁש ל אוֹ מר, מאיר רבּ י בּ ינתים,
אמר  ּת חּת וֹ ן. ׁש ל אוֹ מר, יהוּ דה רבּ י
לקּ ח  הליוֹ ן ירצה אם מאיר, רבּ י
רבּ י  אמר ירק. כּ אן אין פרוֹ  את
למלּ אוֹ ת  הּת חּת וֹ ן ירצה אם יהוּ דה,
רבּ י  אמר ירק. כּ אן אין גּ נּ ת וֹ  את
למחוֹ ת  יכוֹ לין ׁש ניהן מאחר מאיר,
חי. זה ירק מהיכן רוֹ אין זה, ל זה
יכוֹ ל  ׁש הליוֹ ן כּ ל ׁש מעוֹ ן, רבּ י אמר
ׁש לּ וֹ , הוּ א הרי ולּט ל, ידוֹ  את לפׁש ט

ו       
      

   
    

   
      

    
     

     
כח    

     
     
    
     
     

             
           כט

            

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

גנּ וֹ ת.ו  סמוּ כוֹ ת ׁש ּת י  אדם בּ ני  ׁש ני  ׁש ל  ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌
וׁש אצלּה  גּ ב וֹ ּה , קרקיתּה  האחת לזוֹ . ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָזוֹ 

: ּנמ ו בּ ינ ּת ים.קרקיתּה  בּ זקיפת והיּ רק ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌
מזּ וֹ : גּ ב וֹ ּה  ׁש זּ וֹ  עלי וֹ ן .הגּ ב ּה , ׁש הריׁש ל  ַ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌

י וֹ נק: הוּ א וּ מלּ וֹ  הוּ א ּת חּת וֹ ן .פר וֹ  ׁש ל ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌
מנּ חת: היא אויר וֹ  ׁש ּׁשניהם ׁש ל  מאחר  ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌◌ַ◌ַ◌

למחוֹ ת. יהא יכוֹ לים  כאן.ׁש א זה ירק ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
גּ נּ תוֹ : לּמ לאוֹ ת ותחּת וֹ ן פר וֹ , ל ּט ל  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲֹ◌ִ◌ְ◌ֶלי וֹ ן

חי . זה ירק מהיכן  ׁש הוּ א ר וֹ אין  מ ּמ קוֹ ם ִ◌ְ◌ֶ◌
י נּ תן: ולוֹ  וגדל . יכוֹ ל יוֹ נק ׁש עלי וֹ ן  כּ ל  ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

ׁש לּ וֹ . א לּ וּ  הרי  ול ּט ל  ידוֹ  כּ דקאמר לפׁש ט ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
חי: הוּ א וּ מפר וֹ  הוֹ איל מאיר . ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַר בּ י

מונח.כח. הוא  שצ"ל  נ"ל  התוי "ט וכתב  מונחת, היא אוירו שעל הרע"ב ורבי כט.לשון
העליון  של שהשרשים  מודה  הוא  גם אבל  עיקרו, בתר  נופו שדי  ס "ל  לא יהודה

הגמרא) ע "פ .(תוי"ט ,

 י י ח ר ו ק מ

פה



והעליה  מציעא הבית בבא י פרק קמח

ּת חּת וֹ ן: ׁש ל והאר  ל 

מצי עא בּ בא מּס כת  סליק

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ּת חּת וֹ ן . ׁש ל  אפקוֹ ריוהּׁשאר  גּ וּ פיּה  דּ ליוֹ ן ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
לוֹ  הוּ א ׁש גּ נאי דּ תח ּת וֹ ן. לגבּ י ליּה  ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַמפקיר 

חבר וֹ  ׁש ל  ֹלתו לכּ נס ר ׁש וּ ת ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ִל ּט ל 
ׁש מע וֹ ן: כּ ר בּ י והלכה ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְוּ ללקח וֹ .

רשותל. ליטול  לו הוא שגנאי סובר  הוא  אבל  לעליון , שייך שכולו  כר "מ  ס "ל  שמעון רבי 
לו מפקירו  ולכן ללוקחו חברו  של לתוך ליכנס  התחתון בשיטתו )מבעל  מפרש ורע"ב  .(רש"י,

 י י ח ר ו ק מ

פו



ל˘ון חיים

חזר‰ ו˘ינון

בעל פ‰ 

בבא מציעא ה-י

תשע"ט



בחלק זה הובא כל לשון המשנה עם פיסוק ייחודי.

הקיטוע הייחודי מסייע רבות למי שכבר למד והבין המשנה, שיוכל 
לחזור עליה במהירות מתוך הבנה בהירה, ומסייע גם לזיכרון לטווח 

הארוך, כפי אשר מעידים כל הלומדים במהדורה זו.

הרה"ק  שסידרן  כפי  המשניות  על  תיבות  ראשי  לוח  ידו  על  וחונה 
רבי שלמה מזוועהיל זי"ע, אשר בקש להדפיס קונטרס באופן זה על 
כאלו  קונטרסים  והרבה  בחיקו,  עמו  לשאתו  שיוכל  מועד,  סדר  כל 
האדמו"ר  נכדו  הסכמת  )עיין  דורש.  לכל  לתתם  בביתו  מונחים  היו 

מזוועהיל שליט"א מארה"ב שנדפס בראש הספר(.

ובאופן שהדפסנוהו אנו במהדורה זו עם לשון המשניות לצד הראשי 
הסיוע  פה,  בעל  לשנן  כשרוצה  כי  כמה,  פי  גדולה  התועלת  תיבות, 
בלשון המשנה יהיה לו לאחיעזר ואחיסמך, וגם אחר שכבר רגיל ובקי 
יוכל להסתייע בלשון המשנה במקום שנתקל  כן  גם  בלשון המשנה, 

ומיד יוכל להמשיך הלאה. 

מעלה נוספת במהדורתנו, שהדגשנו שמות התנאים ושמות המקומות 
וציונים  סימנים  לתת  כדי  זה  וכל  המשניות,  שבתוך  הפסוקים  וכן 

ללומד הנבון לעורר כוח זכרונו על ידי הצבת ציונים האלו. 

לכן הלימוד במשניות אלו הוא רבת התועלת:

א. למי שרוצה לחזור על לימודו במהירות, והוא מפני הפיסוק הייחודי 
שעוזר רבות להבנה בהירה תוך כדי חזרה מהירה.

ב. למי שרוצה לסגל לעצמו היכולת ללמוד כל המשניות רק בעזר הראשי 
תיבות, מפני שלשון המשנה שחונה אצלו, מסייע בידו להזכירו מדי פעם 

עד שיזכרנו מעצמו. וגם צורת השורה והמשנה מעורר כח הזיכרון.

ג. למי שרוצה ללמוד על פה ממש, חזרת המשנה כמה פעמים בסיוע של 
הראשי תיבות מסייע הרבה להגיע בקלות לדעת כל המשנה בעל פה.

ידי  על  כי  רבה,  כי  תועלתה  על  כולם  יעידו  זו  בשיטה  המשתמשים 
חזרה בעזר הראשי תיבות נדרש הלומד להשים על לב לדעת פשר כל 
אות ואות, ונמצא כל חזרה נעשית תוך כדי הקדשת מחשבה ותשומת 
לב נכבדה, עד אשר יבואו הדברים לזיכרון ויחקקו בו כמונחים בקופסא.



דהזהב מציעאפרק מאבבא

אחת. מגוּ רה   ֹלת ו ונוֹ תן גּ רנוֹ ת  מחמ ׁש  נוֹ טל ה ּת גּ ר 
אחד . ּפ ּט ם   ֹלתו ונוֹ תן גּ ּת וֹ ת, מחמ ׁש 

לערב. מתכּ וּ ן יהא  ׁש א  וּ בלבד 
יהוּ דה  א וֹ מר ,רבּ י  

לּת ינוֹ קוֹ ת , ואג וֹ זין קליוֹ ת  החנוני יחלּ ק לא 
אצל וֹ . לבא  מרגּ ילן ׁש ה וּ א  מ ּפ ני

מ ּת ירין.וחכמים 
ה ּׁשער. את  יפחת  ולא 

לטוֹ ב.וחכמים זכ וּ ר  א וֹ מרים , 
דּ ברי ה גּ ריסין, את  יבר וחכמיםלא ׁש אוּ ל. מּת ירין .א בּ א 

מגוּ רה , ּפ י מ על  יבר ׁש א  וּ מ וֹ דים 
ה עין. את  כג וֹ נב א לּ א  ׁש אינוֹ 
האדם את  לא  מפר כּ סין אין

ה כּ לים : את ולא  ה בּ המה  את  ולא 

ה פרק
תר בּ ית. ואיזה וּ   נׁש איזה וּ 

דינרין, בּ חמ ּׁשה  סלע ה ּמ לוה  . נׁש איזה וּ 
בּ ׁש לׁש , חּט ין סאתים 

. נוֹ ׁש ׁש ה וּ א  מ ּפ ני
בּ פרוֹ ת. ה ּמ ר בּ ה  תרבּ ית , ואיזה וּ 

ה ּׁשער, וכן  ה כּ וֹ ר, זהב  בּ דינר חּט ין  הימנּ וּ  לקח  כּ יצד .
דּ ינרין, בּ ׁש ל ׁש ים  חּט ין עמד וּ 

יין . בּ הן ולקּ ח למכרן ר וֹ צה ׁש אני  חּט י , לי ּת ן לוֹ  אמר
חּט י  הרי ל וֹ  בּ ׁש לׁש ים ,אמר  עלי עשׂ וּ יוֹ ת   

לוֹ :ו אין ויין יין, בּ הן אצלי ל הרי

חנּ ם , בּ חצרוֹ  יד וּ ר לא  חבר וֹ , את  ה ּמ לוה 
ר בּ ית. ׁש ה וּ א  מ ּפ ני בּ פחוֹ ת, מ ּמ נּ וּ  ישׂ כּ ר ולא 

יב

א 

ב

הנמגולמא.

ולפא. מג,

ל.ושימ

א,רי

ליהקול,

משמלא.

מ.ו

ויאה.

זל.ו א,

ד וליאה, מ.אש.

ושימפמ,

שאכאה.

אמלאה

ואהואה:

אנות.

הסבד, אנ.

סחב,

משנ.

הב. ות,

וה, להחבזה, כ.

עחבד,

שרלובי. אלתלח,

אלהחעעב,

ואל: ולאבי,

ליבח, האח,

משר. וימב,

יב 

א

ב 

טפ



 נש ה איזהו מציעאפרק  בבא מב

ה ּמ כר. על  מרבּ ין ואין ה ּׂשכר , על מר בּ ין
לוֹ , ואמר  חצר וֹ , את  ל וֹ  ה שׂ כּ יר  כּ יצד .

לי, נוֹ תן א ּת ה  מ עכ ׁש יו  אם 
לׁש נה , סלעים  בּ עשׂ ר  ל ה וּ א  הרי

בּ חד ׁש , חד ׁש  ׁש ל ואם 
מ ּת ר. לחד ׁש , בּ סלע 

לי, נוֹ תן א ּת ה  מ עכ ׁש יו  אם לוֹ , ואמר שׂ דהוּ , את  ל וֹ  מכר
זוּ ז, בּ אלף  ּׁש ל היא  הרי

אסוּ ר : מנה , עשׂ ר בּ ׁש נים  ל גּ רן, אם 

דּ מים , מקצת  ל וֹ  ונתן ה ּׂשדה , את  לוֹ  מכר 
, ּׁש ל את  וטל  מע וֹ ת  הבא  ׁש ּת רצה  אימתי ל וֹ  ואמר 

אסוּ ר.
לי  נוֹ תן א ּת ה  אי אם  ל וֹ , ואמר  שׂ דה וּ , על הלוה וּ 

ׁש לּ וֹ . היא  הרי ׁש לּ י, היא  הרי ׁש נים  ׁש ל ׁש  ו עד  מ כּ אן
היה   זוֹ ניןוכ בּ ן  חכמים :בּ יתוֹ ס ּפ י על ע וֹ שׂ ה  

שׂ כר , למחצית  חנוני מ וֹ ׁש יבין אין
שׂ כר , למחצית  ּפ רוֹ ת בּ הן ל קּ ח מע וֹ ת  יּת ן ולא 

כּ פ וֹ על. שׂ כרוֹ  לוֹ  נוֹ תן כּ ן אם  א לּ א 
למחצה , ּת רנג וֹ לין מ וֹ ׁש יבין אין

למחצה , וּ סיחין עגלין ׁש מין ואין
וּ מזוֹ נוֹ . עמלוֹ  שׂ כר  ל וֹ  נוֹ תן כּ ן אם  א לּ א 

למחצה , וּ סיחין עגלין מקבּ לין אבל
מ ׁש לּ ׁש ין. ׁש יּ ה וּ  עד  א וֹ תן וּ מג דּ לין

ט וֹ ענת : ׁש ּת הא  עד  וחמ וֹ ר,

וחמ וֹ ר ּפ רה  ׁש מין
למחצה . וא וֹ כל  ע וֹ שׂ ה  ׁש ה וּ א  דּ בר  וכל 

חוֹ לקין, מ יּ ד , ה וּ לד וֹ ת  את לחלק ׁש נּ הג וּ  מק וֹ ם 

ג 

ד

ה 

ומעה. מעה,

ול, הלאח, כ.

אמאנל,

ההלבסל,

ושחב,
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ולאשהמואש,

א.

אאאנל ול, העש,
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וימלבפלש,
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אמתל,

ושעול,

אאכנלשעו.

אמעול,

ואעשמ.

עשט: ו,

שפו

ודשעול.

ח, משלאהמ,
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ה

 נש ה איזהו מציעאפרק  מג בבא

יג דּ ל וּ . לג דּ ל , ׁש נּ הג וּ  מק וֹ ם 
גּ מליאל  בּ ן  ׁש מע וֹ ן א וֹ מר ,רבּ ן  

א ּמ וֹ . עם  וּ סיח א ּמ וֹ  עם  עגל ׁש מין
רבּ ית : מ ּׁשוּ ם  חוֹ ׁש ׁש  ואינוֹ  שׂ דה וּ , על  וּ מפריז

ר בּ ית. ׁש ה וּ א  מ ּפ ני מ יּ שׂ ראל, בּ רזל  צאן מק בּ לין אין
ה נּ כרים , מן בּ רזל  צאן מקבּ לין אבל 

ּת וֹ ׁש ב. בּ גר  וכן בּ ר בּ ית, א וֹ תן וּ מלוין מהן ולוין
ה נּ כרי, מ דּ עת נכרי ׁש ל  מעוֹ תיו  ישׂ ראל מלוה 

ישׂ ראל : מ דּ עת לא  אבל 

ה ּׁשער. ׁש יּ צא  עד  ה ּפ ר וֹ ת  על ּפ וֹ סקין אין
לזה . יׁש  לזה  ׁש אין ּפ י על  ואף ּפ וֹ סקין, ה ּׁשער, יצא 
ה גּ דיׁש , על  עּמ וֹ  ּפ וֹ סק לקּ וֹ צרים , תחלּ ה  ה וּ א  היה 

זיתים , ׁש ל ה ּמ עטן ועל ענבים , ׁש ל  ה עביט  ועל
בכּ בׁש ן. מ ּׁשּׁשקּ עוֹ  ה ּס יד  ועל יוֹ צר , ׁש ל ה בּ יצים  ועל

ה ּׁשנה . ימ וֹ ת  כּ ל ה זּ בל על עּמ וֹ  וּ פ וֹ סק 
יוֹ סי ה זּ בלרבּ י  על  ּפ וֹ סקין אין א וֹ מר , 

בּ א ׁש ּפ ה . זבל  לּ וֹ  היתה  כּ ן אם  א לּ א 
מ ּת ירין.וחכמים 

ה גּ בוֹ ּה . כ ׁש ער עּמ וֹ  וּ פ וֹ סק
יהוּ דה הגּ בוֹ ּה ,רבּ י כׁש ער עּמ וֹ  פסק ׁש א ּפ י על אף  אוֹ מר , 

מע וֹ תי: לי ּת ן א וֹ  כזה , לי ּת ן ל וֹ מר  יכ וֹ ל 

לזרע , בּ חּט ין חּט ים  אריסיו את אדם  מלוה 
לאכל. לא  אבל

גּ מליאלׁש היה  לזרע,ר בּ ן בּ חּט ין  ח ּט ין אריסיו את  מלוה 
ה זּ וֹ ל, כּ ׁש ער מהן  נ וֹ טל והוּ קרוּ , בז וֹ ל א וֹ  וה וּ זלוּ , בּ יקר 

עצמוֹ : על  להחמיר ׁש רצה  א לּ א  כן, ׁש הלכה  מ ּפ ני ולא

ו
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 נש ה איזהו מציעאפרק  בבא מב

ה ּמ כר. על  מרבּ ין ואין ה ּׂשכר , על מר בּ ין
לוֹ , ואמר  חצר וֹ , את  ל וֹ  ה שׂ כּ יר  כּ יצד .

לי, נוֹ תן א ּת ה  מ עכ ׁש יו  אם 
לׁש נה , סלעים  בּ עשׂ ר  ל ה וּ א  הרי

בּ חד ׁש , חד ׁש  ׁש ל ואם 
מ ּת ר. לחד ׁש , בּ סלע 

לי, נוֹ תן א ּת ה  מ עכ ׁש יו  אם לוֹ , ואמר שׂ דהוּ , את  ל וֹ  מכר
זוּ ז, בּ אלף  ּׁש ל היא  הרי

אסוּ ר : מנה , עשׂ ר בּ ׁש נים  ל גּ רן, אם 

דּ מים , מקצת  ל וֹ  ונתן ה ּׂשדה , את  לוֹ  מכר 
, ּׁש ל את  וטל  מע וֹ ת  הבא  ׁש ּת רצה  אימתי ל וֹ  ואמר 

אסוּ ר.
לי  נוֹ תן א ּת ה  אי אם  ל וֹ , ואמר  שׂ דה וּ , על הלוה וּ 

ׁש לּ וֹ . היא  הרי ׁש לּ י, היא  הרי ׁש נים  ׁש ל ׁש  ו עד  מ כּ אן
היה   זוֹ ניןוכ בּ ן  חכמים :בּ יתוֹ ס ּפ י על ע וֹ שׂ ה  

שׂ כר , למחצית  חנוני מ וֹ ׁש יבין אין
שׂ כר , למחצית  ּפ רוֹ ת בּ הן ל קּ ח מע וֹ ת  יּת ן ולא 

כּ פ וֹ על. שׂ כרוֹ  לוֹ  נוֹ תן כּ ן אם  א לּ א 
למחצה , ּת רנג וֹ לין מ וֹ ׁש יבין אין

למחצה , וּ סיחין עגלין ׁש מין ואין
וּ מזוֹ נוֹ . עמלוֹ  שׂ כר  ל וֹ  נוֹ תן כּ ן אם  א לּ א 

למחצה , וּ סיחין עגלין מקבּ לין אבל
מ ׁש לּ ׁש ין. ׁש יּ ה וּ  עד  א וֹ תן וּ מג דּ לין

ט וֹ ענת : ׁש ּת הא  עד  וחמ וֹ ר,

וחמ וֹ ר ּפ רה  ׁש מין
למחצה . וא וֹ כל  ע וֹ שׂ ה  ׁש ה וּ א  דּ בר  וכל 

חוֹ לקין, מ יּ ד , ה וּ לד וֹ ת  את לחלק ׁש נּ הג וּ  מק וֹ ם 
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ד
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 נש ה איזהו מציעאפרק  מג בבא

יג דּ ל וּ . לג דּ ל , ׁש נּ הג וּ  מק וֹ ם 
גּ מליאל  בּ ן  ׁש מע וֹ ן א וֹ מר ,רבּ ן  

א ּמ וֹ . עם  וּ סיח א ּמ וֹ  עם  עגל ׁש מין
רבּ ית : מ ּׁשוּ ם  חוֹ ׁש ׁש  ואינוֹ  שׂ דה וּ , על  וּ מפריז

ר בּ ית. ׁש ה וּ א  מ ּפ ני מ יּ שׂ ראל, בּ רזל  צאן מק בּ לין אין
ה נּ כרים , מן בּ רזל  צאן מקבּ לין אבל 

ּת וֹ ׁש ב. בּ גר  וכן בּ ר בּ ית, א וֹ תן וּ מלוין מהן ולוין
ה נּ כרי, מ דּ עת נכרי ׁש ל  מעוֹ תיו  ישׂ ראל מלוה 

ישׂ ראל : מ דּ עת לא  אבל 

ה ּׁשער. ׁש יּ צא  עד  ה ּפ ר וֹ ת  על ּפ וֹ סקין אין
לזה . יׁש  לזה  ׁש אין ּפ י על  ואף ּפ וֹ סקין, ה ּׁשער, יצא 
ה גּ דיׁש , על  עּמ וֹ  ּפ וֹ סק לקּ וֹ צרים , תחלּ ה  ה וּ א  היה 

זיתים , ׁש ל ה ּמ עטן ועל ענבים , ׁש ל  ה עביט  ועל
בכּ בׁש ן. מ ּׁשּׁשקּ עוֹ  ה ּס יד  ועל יוֹ צר , ׁש ל ה בּ יצים  ועל

ה ּׁשנה . ימ וֹ ת  כּ ל ה זּ בל על עּמ וֹ  וּ פ וֹ סק 
יוֹ סי ה זּ בלרבּ י  על  ּפ וֹ סקין אין א וֹ מר , 

בּ א ׁש ּפ ה . זבל  לּ וֹ  היתה  כּ ן אם  א לּ א 
מ ּת ירין.וחכמים 

ה גּ בוֹ ּה . כ ׁש ער עּמ וֹ  וּ פ וֹ סק
יהוּ דה הגּ בוֹ ּה ,רבּ י כׁש ער עּמ וֹ  פסק ׁש א ּפ י על אף  אוֹ מר , 

מע וֹ תי: לי ּת ן א וֹ  כזה , לי ּת ן ל וֹ מר  יכ וֹ ל 

לזרע , בּ חּט ין חּט ים  אריסיו את אדם  מלוה 
לאכל. לא  אבל

גּ מליאלׁש היה  לזרע,ר בּ ן בּ חּט ין  ח ּט ין אריסיו את  מלוה 
ה זּ וֹ ל, כּ ׁש ער מהן  נ וֹ טל והוּ קרוּ , בז וֹ ל א וֹ  וה וּ זלוּ , בּ יקר 

עצמוֹ : על  להחמיר ׁש רצה  א לּ א  כן, ׁש הלכה  מ ּפ ני ולא
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 נש ה איזהו מציעאפרק  בבא מד

לחברוֹ , אדם  יאמר  לא 
לגּ רן. ל א ּת ן ואני חּט ין כ וֹ ר  הלויני

עד  הלויני  לוֹ , אוֹ מר מפ ּת ח .אבל ׁש אמצא עד אוֹ  בני, ׁש יּ בא 
היה והלּ ל  וכן א וֹ מר ,הלּ ל א וֹ סר . 

דמים , ׁש ּת עשׂ נּ וּ  עד  לחברּת ּה  כּ כּ ר א ּׁשה  תלוה  לא 
רבּ ית : לידי בא וֹ ת  ונמצא וּ  חּט ים , יוֹ קיר וּ  ׁש ּמ א 

לחברוֹ , אדם  א וֹ מר 
, עּמ וא עדּ ר  עּמ י עדר  , עּמ ואנכּ ׁש  עּמ י נכּ ׁש 

לוֹ  יאמר  ולא 
. עּמ ואנכּ ׁש  עּמ י עדר  , עּמ וא עדּ ר עּמ י נכּ ׁש 

אחד . רביעה , ימי כּ ל אחד . גריד , ימי כּ ל
בּ רביעה .  עּמ אחרׁש  ואני בּ גּ ריד  עּמ י חרׁש  ל וֹ  יאמר לא

גּ מליאל מאחרת .רבּ ן רבּ ית  ויׁש  מקדּ מת רבּ ית  י ׁש  אוֹ מר, 
הימ נּ וּ , ללווֹ ת עיניו נתן כּ יצד .

ׁש ּת לוני, בּ ׁש ביל  וא וֹ מר ל וֹ  מ ׁש לּ ח והיה 
מקדּ מת. ר בּ ית היא  זוֹ 

מעוֹ תיו , את  לוֹ  והחזיר הימ נּ וּ  לוה 
מעוֹ תי בּ ׁש ביל ואמר לוֹ  מ ׁש לּ ח אצלי,והיה  בטלוֹ ת  ׁש היוּ   

מאחרת. ר בּ ית היא  זוֹ 
ׁש מעוֹ ן דּ ברים ,רבּ י  ר בּ ית יׁש  א וֹ מר , 

ּפ לוֹ ני: מ ּמ ק וֹ ם  ּפ ל וֹ ני איׁש  בא  כּ י דּ ע לוֹ , יאמר לא 

תעשׂ ה . בּ לא  ע וֹ ברין וא לּ וּ 
וה עדים . וה ערב, וה וה , ה ּמ לוה ,

ה ּס וֹ פר.וחכמים אף א וֹ מרים , 
מ ּׁשוּ ם  תּת ןעוֹ ברים  וּ מ ּׁשוּ ם לא מא ּת וֹ , ּת ּק ח ,בּ ל  

כּ נׁש הוּ מּׁשוּ ם  לוֹ  תהיה וּ מּׁשוּ ם לא  , נׁש עליו תשׂ ימוּ ן  ,לא 
ו ּמ אלהי וּ מּׁשוּ ם ויראת מכׁש ל תּת ן  לא  עוּ ר  ה 'לפני  אני  : 
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 נש ואיזהו מציעאפרק מה בבא

ו  פרק

זה , את  זה  והטע וּ  הא ּמ נין, את  ה ּׂשוֹ כר 
תרעמת. א לּ א  זה  על זה  להם  אין

ה קּ דּ ר ואת  החּמ ר את שׂ כר 
לּמ ת , א וֹ  ל כּ לּ ה  וחלילים  פריפרין להביא 

ׁש אבד, דּ בר וכל הּמ ׁש רה , מן ּפ ׁש ּת נוֹ  להעלוֹ ת  וּ פוֹ עלין 
מטען: אוֹ  עליהן שׂ וֹ כר אדם, ׁש ם  ׁש אין מקוֹ ם  בהן, וחזרוּ 

ה ּת חּת וֹ נה . על  ידן בהן, וחזרוּ  הא ּמ נין את ה ּׂשוֹ כר 
ה ּת חּת וֹ נה . על  יד וֹ  בּ וֹ , חוֹ זר  ה בּ ית בּ על אם 

ה ּת חּת וֹ נה . על  יד וֹ  המ ׁש נּ ה , כּ ל 
ה ּת חּת וֹ נה : על יד וֹ  בּ וֹ , החוֹ זר וכל 

בּ בּ קעה, והוֹ ליכּה  בּ הר  להוֹ ליכ ּה  החמוֹ ר את  ה ּׂשוֹ כר
בּ הר , וה וֹ ליכ ּה  בּ בּ קעה 

חיּ ב. ומתה , מילין, עשׂ ר  וזוֹ  מילין עשׂ ר  זוֹ  אפ לּ וּ 
אנ גּ ריא , ׁש נּ עשׂ ית  א וֹ  והבריקה , החמוֹ ר  את  הּׂשוֹ כר 

לפני   ּׁש ל הרי לוֹ  .א וֹ מר  
חמ וֹ ר. ל וֹ  לה עמיד  חיּ ב נׁש בּ רה , א וֹ  מתה 

בּ בּ קעה , והוֹ ליכ ּה  בּ הר לה וֹ ליכ ּה  החמ וֹ ר  את  ה ּׂשוֹ כר 
חיּ ב. ה וּ חּמ ה , ואם  ּפ ט וּ ר, החליקה , אם 

בּ הר , וה וֹ ליכ ּה  בּ בּ קעה  לה וֹ ליכ ּה 
ּפ ט וּ ר. ה וּ חּמ ה , ואם  חיּ ב, החליקה , אם 

חיּ ב: ה ּמ עלה , מחמת אם 

בּ בּ ק עה , וחרׁש  בּ הר  לחרׁש  ה ּפ רה  את ה ּׂשוֹ כר
ּפ ט וּ ר. ה קּ נקן, נׁש בּ ר אם 

בּ ה וחרׁש  חיּ ב.בּ בּ ק עה  ה קּ נקן, נׁש בּ ר  אם  ר, 
ּפ טוּ ר , בּ ּת בוּ אה , וד ׁש  בּ קּ טנית לד וּ ׁש 
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 נש ה איזהו מציעאפרק  בבא מד

לחברוֹ , אדם  יאמר  לא 
לגּ רן. ל א ּת ן ואני חּט ין כ וֹ ר  הלויני

עד  הלויני  לוֹ , אוֹ מר מפ ּת ח .אבל ׁש אמצא עד אוֹ  בני, ׁש יּ בא 
היה והלּ ל  וכן א וֹ מר ,הלּ ל א וֹ סר . 

דמים , ׁש ּת עשׂ נּ וּ  עד  לחברּת ּה  כּ כּ ר א ּׁשה  תלוה  לא 
רבּ ית : לידי בא וֹ ת  ונמצא וּ  חּט ים , יוֹ קיר וּ  ׁש ּמ א 

לחברוֹ , אדם  א וֹ מר 
, עּמ וא עדּ ר  עּמ י עדר  , עּמ ואנכּ ׁש  עּמ י נכּ ׁש 

לוֹ  יאמר  ולא 
. עּמ ואנכּ ׁש  עּמ י עדר  , עּמ וא עדּ ר עּמ י נכּ ׁש 

אחד . רביעה , ימי כּ ל אחד . גריד , ימי כּ ל
בּ רביעה .  עּמ אחרׁש  ואני בּ גּ ריד  עּמ י חרׁש  ל וֹ  יאמר לא

גּ מליאל מאחרת .רבּ ן רבּ ית  ויׁש  מקדּ מת רבּ ית  י ׁש  אוֹ מר, 
הימ נּ וּ , ללווֹ ת עיניו נתן כּ יצד .

ׁש ּת לוני, בּ ׁש ביל  וא וֹ מר ל וֹ  מ ׁש לּ ח והיה 
מקדּ מת. ר בּ ית היא  זוֹ 

מעוֹ תיו , את  לוֹ  והחזיר הימ נּ וּ  לוה 
מעוֹ תי בּ ׁש ביל ואמר לוֹ  מ ׁש לּ ח אצלי,והיה  בטלוֹ ת  ׁש היוּ   

מאחרת. ר בּ ית היא  זוֹ 
ׁש מעוֹ ן דּ ברים ,רבּ י  ר בּ ית יׁש  א וֹ מר , 

ּפ לוֹ ני: מ ּמ ק וֹ ם  ּפ ל וֹ ני איׁש  בא  כּ י דּ ע לוֹ , יאמר לא 

תעשׂ ה . בּ לא  ע וֹ ברין וא לּ וּ 
וה עדים . וה ערב, וה וה , ה ּמ לוה ,

ה ּס וֹ פר.וחכמים אף א וֹ מרים , 
מ ּׁשוּ ם  תּת ןעוֹ ברים  וּ מ ּׁשוּ ם לא מא ּת וֹ , ּת ּק ח ,בּ ל  

כּ נׁש הוּ מּׁשוּ ם  לוֹ  תהיה וּ מּׁשוּ ם לא  , נׁש עליו תשׂ ימוּ ן  ,לא 
ו ּמ אלהי וּ מּׁשוּ ם ויראת מכׁש ל תּת ן  לא  עוּ ר  ה 'לפני  אני  : 
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 נש ואיזהו מציעאפרק מה בבא

ו  פרק

זה , את  זה  והטע וּ  הא ּמ נין, את  ה ּׂשוֹ כר 
תרעמת. א לּ א  זה  על זה  להם  אין

ה קּ דּ ר ואת  החּמ ר את שׂ כר 
לּמ ת , א וֹ  ל כּ לּ ה  וחלילים  פריפרין להביא 

ׁש אבד, דּ בר וכל הּמ ׁש רה , מן ּפ ׁש ּת נוֹ  להעלוֹ ת  וּ פוֹ עלין 
מטען: אוֹ  עליהן שׂ וֹ כר אדם, ׁש ם  ׁש אין מקוֹ ם  בהן, וחזרוּ 

ה ּת חּת וֹ נה . על  ידן בהן, וחזרוּ  הא ּמ נין את ה ּׂשוֹ כר 
ה ּת חּת וֹ נה . על  יד וֹ  בּ וֹ , חוֹ זר  ה בּ ית בּ על אם 

ה ּת חּת וֹ נה . על  יד וֹ  המ ׁש נּ ה , כּ ל 
ה ּת חּת וֹ נה : על יד וֹ  בּ וֹ , החוֹ זר וכל 

בּ בּ קעה, והוֹ ליכּה  בּ הר  להוֹ ליכ ּה  החמוֹ ר את  ה ּׂשוֹ כר
בּ הר , וה וֹ ליכ ּה  בּ בּ קעה 

חיּ ב. ומתה , מילין, עשׂ ר  וזוֹ  מילין עשׂ ר  זוֹ  אפ לּ וּ 
אנ גּ ריא , ׁש נּ עשׂ ית  א וֹ  והבריקה , החמוֹ ר  את  הּׂשוֹ כר 

לפני   ּׁש ל הרי לוֹ  .א וֹ מר  
חמ וֹ ר. ל וֹ  לה עמיד  חיּ ב נׁש בּ רה , א וֹ  מתה 

בּ בּ קעה , והוֹ ליכ ּה  בּ הר לה וֹ ליכ ּה  החמ וֹ ר  את  ה ּׂשוֹ כר 
חיּ ב. ה וּ חּמ ה , ואם  ּפ ט וּ ר, החליקה , אם 

בּ הר , וה וֹ ליכ ּה  בּ בּ קעה  לה וֹ ליכ ּה 
ּפ ט וּ ר. ה וּ חּמ ה , ואם  חיּ ב, החליקה , אם 

חיּ ב: ה ּמ עלה , מחמת אם 

בּ בּ ק עה , וחרׁש  בּ הר  לחרׁש  ה ּפ רה  את ה ּׂשוֹ כר
ּפ ט וּ ר. ה קּ נקן, נׁש בּ ר אם 

בּ ה וחרׁש  חיּ ב.בּ בּ ק עה  ה קּ נקן, נׁש בּ ר  אם  ר, 
ּפ טוּ ר , בּ ּת בוּ אה , וד ׁש  בּ קּ טנית לד וּ ׁש 
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האמני את והשוכר מציעאפרק בבא מו 

חיּ ב, בּ קּ טנית , וד ׁש  בּ ּת בוּ אה  לד וּ ׁש 
מחלקת : ׁש ה קּ טנית מ ּפ ני

חּט ים עליה  להביא  החמ וֹ ר  את  ה ּׂשוֹ כר 
חיּ ב. שׂ ערים , עליה  והביא 

חיּ ב, תבן, עליה  והביא  ּת בוּ אה 
לּמ ּׂשא וֹ י. ק ׁש ה  ׁש ה נּ פח מ ּפ ני

ּפ ט וּ ר. שׂ ערים , לת והביא  חּט ים   לת להביא 
ה וֹ סי  חיּ ב.ואם  מ ּׂשא וֹ , על  ף 
יוֹ סי  חיּ ב.וכ ּמ ה  ויהא  מ ּׂשא וֹ  על  ף 

מ ּׁשוּ ם סוּ מכוֹ ס  מאיר א וֹ מר ,רבּ י 
לחמ וֹ ר : ק בּ ין ׁש ל ׁש ה  לגמל, סאה 

הן. שׂ כר ׁש וֹ מרי הא ּמ נין, כּ ל 
חנּ ם . ׁש וֹ מר מעוֹ ת , והבא   ּׁש ל את  טל ׁש אמרוּ , וכ לּ ן

שׂ כר. ׁש וֹ מר , ל וא ׁש מר  לי ׁש מר
חנּ ם : ׁש וֹ מר  לפני, ה נּ ח לוֹ  ואמר לי, ׁש מר

שׂ כר. ׁש וֹ מר ה ּמ ׁש כּ וֹ ן, על  הלוה וּ 
יהוּ דה  חנּ ם .רבּ י  ׁש וֹ מר מעוֹ ת, הלוה וּ  א וֹ מר , 

שׂ כר. ׁש וֹ מר ּפ רוֹ ת, הלוה וּ 
ׁש אוּ ל  מ ׁש כּ וֹ נוֹ אבּ א לה שׂ כּ יר אדם  מ ּת ר  א וֹ מר , 

,וה וֹ ל עליו  ּפ וֹ סק להיוֹ ת עני ׁש ל 
אבדה : כּ מ ׁש יב ׁש ה וּ א  מ ּפ ני

וּ ׁש בר ּה , למקוֹ ם  מ ּמ קוֹ ם  חבית  ה ּמ עביר
יּׁשבע. שׂ כר, ׁש וֹ מר  בּ ין חנּ ם  ׁש וֹ מר בּ ין

אלי עזר  יּׁשבע ,רבּ י וזה  זה  א וֹ מר, 
יכ וֹ לין  אם  אני ל ּׁשבע:ותמ ּה  וזה  זה  
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ו
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ח 
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משמ:
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שש. שלול,

שח: ולהל, של,

שש. העה,

שח.רי המ, א,

שש. הפ,

מאלמאש א,

שעלפעו,

משכא:

החמלו,

י. בשחבשש,

זוי,רא א,
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האמני את זהשוכר מציעאפרק מז בבא

ז פרק

וּ לה עריב , לה ׁש כּ ים להם ואמר ה ּפ וֹ עלים  את  ה ּׂשוֹ כר
לה עריב, ו ׁש א  לה ׁש כּ ים  ׁש א  ׁש נּ הג וּ  מק וֹ ם 

לכ וֹ פן. ר ּׁשאי אינוֹ 
יסּפ ק . בּ מתיקה , לסּפ ק  יזוּ ן. לזוּ ן, ׁש נּ הגוּ  מקוֹ ם 

ה ּמ דינה . כּ מנהג  ה כּ ל
מתיאמ עשׂ ה  בּ ן י וֹ חנן  לבנוֹ ,בּ רבּ י  ׁש אמר  

מזוֹ נוֹ ת. להם  וּ פסק  הל פ וֹ עלים . לנוּ  שׂ כר צא 
בּ ני, לוֹ , אמר אביו, אצל  וּ כ ׁש בּ א 

כּ ס עדּ ת  להם  עוֹ שׂ ה  א ּת ה  אם  ב ׁש עת וֹ ,ׁש למהאפ לּ וּ  
עּמ הן,  חוֹ בת ידי יצאת  לא 

בּ ני וי עקבׁש הן יצחק .אברהם  
להם , ואמר צא  בּמ לאכה  יתחילוּ  ׁש א  עד  א לּ א 
בּ לבד . וקטנית  פת א לּ א  עלי לכם  ׁש אין מנת על

גּ מליאל  בּ ן  ׁש מע וֹ ן צרי רבּ ן  היה  לא  ל וֹ מר ,א וֹ מר ,  
ה ּמ דינה : כּ מנהג ה כּ ל 

ה ּת וֹ רה . מן א וֹ כלין וא לּ וּ 
מלאכה , גּ מר בּ ׁש עת  ל קּ רקע , במחבּ ר העוֹ שׂ ה 

מלאכ ּת וֹ , נגמרה  ׁש א  עד  ה קּ רקע, מן וּ בתלוּ ׁש 
הארץ . מן ׁש גּ דּ וּ לוֹ  בּ דבר 

א וֹ כלין. ׁש אין וא לּ וּ 
מלאכה , גּ מר ׁש אין בּ ׁש עה  ל קּ רקע  במחבּ ר  הע וֹ שׂ ה 

מלאכ ּת וֹ , ׁש נּ גמרה  מאחר ה קּ רקע מן וּ בתל וּ ׁש 
הארץ: מן גּ דּ וּ ל וֹ  ׁש אין וּ בדבר

ברגליו , לא  אבל  בידיו  עוֹ שׂ ה  היה 
בכתפ וֹ , אפ לּ וּ  בידיו , לא  אבל בּ רגליו
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ּפ ט וּ ר. שׂ ערים , לת והביא  חּט ים   לת להביא 
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לחמ וֹ ר : ק בּ ין ׁש ל ׁש ה  לגמל, סאה 
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שׂ כר. ׁש וֹ מר , ל וא ׁש מר  לי ׁש מר
חנּ ם : ׁש וֹ מר  לפני, ה נּ ח לוֹ  ואמר לי, ׁש מר

שׂ כר. ׁש וֹ מר ה ּמ ׁש כּ וֹ ן, על  הלוה וּ 
יהוּ דה  חנּ ם .רבּ י  ׁש וֹ מר מעוֹ ת, הלוה וּ  א וֹ מר , 

שׂ כר. ׁש וֹ מר ּפ רוֹ ת, הלוה וּ 
ׁש אוּ ל  מ ׁש כּ וֹ נוֹ אבּ א לה שׂ כּ יר אדם  מ ּת ר  א וֹ מר , 

,וה וֹ ל עליו  ּפ וֹ סק להיוֹ ת עני ׁש ל 
אבדה : כּ מ ׁש יב ׁש ה וּ א  מ ּפ ני

וּ ׁש בר ּה , למקוֹ ם  מ ּמ קוֹ ם  חבית  ה ּמ עביר
יּׁשבע. שׂ כר, ׁש וֹ מר  בּ ין חנּ ם  ׁש וֹ מר בּ ין

אלי עזר  יּׁשבע ,רבּ י וזה  זה  א וֹ מר, 
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בּ ני, לוֹ , אמר אביו, אצל  וּ כ ׁש בּ א 

כּ ס עדּ ת  להם  עוֹ שׂ ה  א ּת ה  אם  ב ׁש עת וֹ ,ׁש למהאפ לּ וּ  
עּמ הן,  חוֹ בת ידי יצאת  לא 

בּ ני וי עקבׁש הן יצחק .אברהם  
להם , ואמר צא  בּמ לאכה  יתחילוּ  ׁש א  עד  א לּ א 
בּ לבד . וקטנית  פת א לּ א  עלי לכם  ׁש אין מנת על

גּ מליאל  בּ ן  ׁש מע וֹ ן צרי רבּ ן  היה  לא  ל וֹ מר ,א וֹ מר ,  
ה ּמ דינה : כּ מנהג ה כּ ל 

ה ּת וֹ רה . מן א וֹ כלין וא לּ וּ 
מלאכה , גּ מר בּ ׁש עת  ל קּ רקע , במחבּ ר העוֹ שׂ ה 

מלאכ ּת וֹ , נגמרה  ׁש א  עד  ה קּ רקע, מן וּ בתלוּ ׁש 
הארץ . מן ׁש גּ דּ וּ לוֹ  בּ דבר 

א וֹ כלין. ׁש אין וא לּ וּ 
מלאכה , גּ מר ׁש אין בּ ׁש עה  ל קּ רקע  במחבּ ר  הע וֹ שׂ ה 

מלאכ ּת וֹ , ׁש נּ גמרה  מאחר ה קּ רקע מן וּ בתל וּ ׁש 
הארץ: מן גּ דּ וּ ל וֹ  ׁש אין וּ בדבר

ברגליו , לא  אבל  בידיו  עוֹ שׂ ה  היה 
בכתפ וֹ , אפ לּ וּ  בידיו , לא  אבל בּ רגליו
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הפועלי את זהשוכר מציעאפרק בבא מח

א וֹ כל. זה  הרי
יהוּ דה בּ ר בּ י יוֹ סי וּ ברגליו:רבּ י בידיו  ׁש יּ עשׂ ה עד א וֹ מר, 

בּ ענבים , יאכל לא  בתאנים , ע וֹ שׂ ה  היה 
בּ תאנים . יאכל  לא  בּ ענבים ,

וא וֹ כל. ה יּ פ וֹ ת  למק וֹ ם ׁש ּמ גּ יע עד  עצמוֹ  את  מ וֹ נע אבל 
מלאכה , בׁש עת א לּ א  אמרוּ  לא  וכ לּ ן

אמרוּ , ל בּ עלים  אבדה  ה ׁש ב מ ּׁשוּ ם  אבל
לא ּמ ן, מא ּמ ן בּ הליכתן א וֹ כלין ּפ וֹ עלים 

פ וֹ רקת : כּ ׁש היא  וּ בחמ וֹ ר  ה גּ ת , מן וּ בחזירתן

בדינר. אפ לּ וּ  וכ וֹ תבת  בדינר, אפ לּ וּ  ק ּׁשוּ ת  ּפ וֹ על  אוֹ כל 
חסמא אלעזר  שׂ כר וֹ .ר בּ י על  יתר ּפ וֹ על  יאכל  לא  א וֹ מר , 

האדםוחכמים את  מל ּמ דין אבל  מ ּת ירין, 
בּ פניו : ה ּפ תח את סוֹ תם  ויהא  רעבתן יהא  ׁש א 

ה גּ ד וֹ לים , וּ בּת וֹ  בנוֹ  ידי על עצמ וֹ , ידי על אדם  ק וֹ צץ 
א ׁש ּת וֹ , ידי על  ה גּ ד וֹ לים , וׁש פחתוֹ  עבדּ וֹ  ידי על 

דּ עת. בּ הן ׁש יּ ׁש  מ ּפ ני
ה קּ טנּ ים , וּ בּת וֹ  בנוֹ  ידי על  ק וֹ צץ  אינוֹ  אבל 

בהמ ּת וֹ , ידי על  ולא ה קּ ט נּ ים, ו ׁש פחת וֹ  עב דּ וֹ  ידי  על ולא 
דּ עת : בּ הן ׁש אין מ ּפ ני

ׁש לּ וֹ , רבעי בּ נטע ל עשׂ וֹ ת  ה ּפ וֹ עלים  את ה ּׂשוֹ כר
יאכל וּ . לא  א לּ וּ  הרי

וּ מאכילן. ּפ וֹ דה  ה וֹ דיען, לא  אם 
יאכל וּ . לא אלּ וּ  הרי חב יּ וֹ תיו , נת ּפ ּת ח וּ  עגּ וּ ליו , נת ּפ רסוּ 

וּ מאכילן: מ עּׂשר  ה וֹ דיען, לא  אם 

מדינה , מהלכ וֹ ת  א וֹ כלין פרוֹ ת ׁש וֹ מרי
ה ּת וֹ רה . מן לא  אבל
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הפועלי את זהשוכר מציעאפרק מט בבא

ׁש וֹ מרין  הן.אר בּ עה  
וה ּׂשוֹ כר. שׂ כר, נוֹ שׂ א  וה ּׁשוֹ אל, חנּ ם , ׁש וֹ מר 

ה כּ ל , על נׁש בּ ע  חנּ ם  ׁש וֹ מר
ה כּ ל , את מ ׁש לּ ם  וה ּׁשוֹ אל

נׁש בּ עים וה ּׂשוֹ כר  שׂ כר ונוֹ שׂ א 
ה ּמ תה , ועל ה ּׁשבוּ יה  ו על  ה ּׁשבוּ רה  על

ה גּ נבה : ואת האבדה  את וּ מ ׁש לּ מין

אנס. זאבים , ׁש ני אנס, אינוֹ  אחד , זאב
יהוּ דה  א וֹ מר ,רבּ י  

אנס. אחד  זאב אף זאבים , מ ׁש לחת  בּ ׁש עת 
אנס. אינוֹ  כלבים , ׁש ני

הבּ בלי מ ּׁשוּ ם י דּ וּ ע מאיר א וֹ מר ,רבּ י 
אנס. ר וּ חוֹ ת, מ ּׁשּת י אנס, אינוֹ  אחת, מר וּ ח

אנס. זה  הרי ה לּ סטים ,
אנס. זה  הרי וה נּ חׁש , וה בּ רדּ לס וה נּ מר  וה דּ ב הארי

מאליהן, ׁש בּ א וּ  בּ זמן אימתי,
אנס : אינ וֹ  ולסטים , ח יּ ה  גּ ד וּ די למקוֹ ם  הוֹ ליכן  אם  אבל 

אנס. זה  הרי כדר כּ ּה , מתה 
אנס. אינוֹ  ומתה , סגּ פ ּה 

אנס. זה  הרי ומתה , ונפלה  צוּ קין לרא ׁש י עלתה 
אנס. אינוֹ  ומתה , ונפלה  צוּ קין לרא ׁש י ה עלּה 

מ ּׁשבוּ עה , ּפ ט וּ ר להיוֹ ת חנּ ם  ׁש וֹ מר מתנה 
מ לּ ׁש לּ ם , ּפ ט וּ ר להיוֹ ת וה ּׁשוֹ אל

וּ מלּ ׁש לּ ם : מּׁשב וּ עה ּפ טוּ רין להיוֹ ת  וה ּׂשוֹ כר שׂ כר  נוֹ שׂ א 

בטל. ּת נא וֹ  בּ ּת וֹ רה , ּׁשכּ תוּ ב מה  על  ה ּמ תנה  כּ ל 
בטל. ּת נא וֹ  בתחלּ תוֹ , מ עשׂ ה  ׁש יּ ׁש  ּת נאי וכל
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הפועלי את זהשוכר מציעאפרק בבא נ

בסוֹ פ וֹ , לק יּ מ וֹ  לוֹ  ׁש אפ ׁש ר וכל 
קיּ ם : ּת נא וֹ  מ ּת חלּ תוֹ , עליו  והתנה 

ח פרק 

עּמ ּה  בּ עליה  ו ׁש אל  ה ּפ רה  את ה ּׁשוֹ אל
עּמ ה . בּ עליה  שׂ כר א וֹ 

ה ּפ רה , את ׁש אל  ּכ וּ לאחר שׂ כרן, א וֹ  ה בּ עלים  ׁש אל 
ׁש נּ אמר  ּפ ט וּ ר, ל ומתה , עּמ וֹ  בּ עליו  י ׁש לּ םאם  .א 

שׂ כרן, אוֹ  הבּ עלים את  ׁש אל  ּכ ואחר הּפ רה את  ׁש אל אבל
ׁש נּ אמר ח יּ ב, יׁש לּ םומתה, ׁש לּ ם עּמ וֹ  אין  :בּ עליו 

ה ּפ רה , את ה ּׁשוֹ אל
ה יּ וֹ ם , חצי וּ שׂ כר ּה  ה יּ וֹ ם  חצי ׁש אל ּה 

למחר , וּ שׂ כר ּה  ה יּ וֹ ם  ׁש אל ּה 
אחת , וׁש אל אחת שׂ כר

ומתה ,
מתה , ׁש א וּ לה  א וֹ מר ה ּמ ׁש איל 

מתה , ׁש א וּ לה  ׁש היתה  בּ יּ וֹ ם 
מתה , ׁש א וּ לה  ׁש היתה  בּ ּׁשעה 

חיּ ב. יוֹ ד ע, איני א וֹ מר וה לּ ה 
מתה , שׂ כ וּ רה  א וֹ מר ה ּׂשוֹ כר 
מתה , שׂ כ וּ רה  ׁש היתה  בּ יּ וֹ ם 

מתה , שׂ כ וּ רה  ׁש היתה  בּ ּׁשעה 
ּפ ט וּ ר. יוֹ ד ע, איני א וֹ מר  וה לּ ה 

שׂ כ וּ רה , א וֹ מר וזה  ׁש א וּ לה  א וֹ מר זה 
מתה . ׁש ּׂשכ וּ רה  ה ּׂשוֹ כר יּׁשבע

יחלק וּ : יוֹ ד ע, איני א וֹ מר וזה  יוֹ ד ע איני א וֹ מר  זה 
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ב

ושללב,

תק: ועמ,

האהובע

אשבע.
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יהשמ.

י: זאאיואאי,
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חהשואל מציעאפרק  נאבבא

ה ּפ רה , את ה ּׁשוֹ אל
ׁש ל וּ חוֹ , בּ יד  עבדּ וֹ , בּ יד  בּ נוֹ , בּ יד  ל וֹ  ו ׁש לּ חּה 

ׁש וֹ אל , ׁש ל ׁש ל וּ חוֹ  בּ יד  עבדּ וֹ , בּ יד  בּ נוֹ , ביד  א וֹ 
ּפ ט וּ ר. ומתה ,

ׁש לוּ חי, בּ יד  עבדּ י, בּ יד בּ ני, בּ יד לי ׁש לּ ח ּה  ה ּׁשוֹ אל, לוֹ  אמר
בּ נ  בּ יד  ׁש ל וּ ח,א וֹ  בּ יד  , ּעבד בּ יד  , 

ה ּמ ׁש איל , לוֹ  ׁש אמר א וֹ 
ׁש לוּ חי, בּ יד  עבדּ י, בּ יד  בּ ני, בּ יד  ל מ ׁש לּ חּה  הריני

בּ נ  בּ יד  ׁש ל וּ ח,א וֹ  בּ יד  , ּעבד בּ יד  , 
חיּ ב. ומתה , וׁש לּ חּה  ׁש לּ ח, ה ּׁשוֹ אל , לוֹ  ואמר

ׁש ּמ חזיר ּה : בּ ׁש עה  וכן

וילדה ,ה ּמ חלי  בּ חמ וֹ ר  ּפ רה  ף 
וילדה , ׁש פחתוֹ  ה ּמ וֹ כר  וכן

מּׁש אוֹ מר וזה מכרּת י, ׁש א  עד  א וֹ מר יחלקוּ .זה  לּ קחּת י, 
קטן, ואחד  גּ ד וֹ ל  אחד  עבדים , ׁש ני לוֹ  היוּ 
קטנּ ה , ואחת  גּ ד וֹ לה  אחת שׂ ד וֹ ת , ׁש ּת י וכן

יוֹ ד ע, איני א וֹ מר וה לּ ה  לקחּת י, גּ ד וֹ ל א וֹ מר ה לּ וֹ קח
בגּ ד וֹ ל. זכה 

יוֹ ד ע, איני א וֹ מר וה לּ ה  מכר ּת י, קטן א וֹ מר ה ּמ וֹ כר
קטן. א לּ א  לוֹ  אין

קטן, א וֹ מר  וזה  גּ ד וֹ ל א וֹ מר  זה 
מכר. ׁש ה קּ טן ה ּמ וֹ כר  יּׁשבע

יחלק וּ : יוֹ ד ע, איני א וֹ מר וזה  יוֹ ד ע איני א וֹ מר  זה 

לעצים , זיתיו  ה ּמ וֹ כר
לסאה , מרביעית ּפ חוֹ ת ועשׂ וּ 

ה זּ יתים . בּ על ׁש ל  א לּ וּ  הרי
לסאה , רביעית עשׂ וּ 
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ד

ה 
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בש, בע, ולבב,

בששש, בע, אבב,

פ. ו,

בש, בע, שלבב, אלה,
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אשלה,

בש, בע, המלבב,

בש, בע, אבב,

ח. וו, ש, ולה,

ובש:

הפבו,

והשו,

י. ואמ, זאעשמ,

אגוק, הלשע,

אגוק, ושש,

ואאי, האגל,

זב.

ואאי, האקמ,

אלאק.

זאגואק,

יהשמ.

י: זאאיואאי,

הזל,

ופמל,

האשבה.

ערל,

ג
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ה

צצ



הפועלי את זהשוכר מציעאפרק בבא נ

בסוֹ פ וֹ , לק יּ מ וֹ  לוֹ  ׁש אפ ׁש ר וכל 
קיּ ם : ּת נא וֹ  מ ּת חלּ תוֹ , עליו  והתנה 

ח פרק 

עּמ ּה  בּ עליה  ו ׁש אל  ה ּפ רה  את ה ּׁשוֹ אל
עּמ ה . בּ עליה  שׂ כר א וֹ 

ה ּפ רה , את ׁש אל  ּכ וּ לאחר שׂ כרן, א וֹ  ה בּ עלים  ׁש אל 
ׁש נּ אמר  ּפ ט וּ ר, ל ומתה , עּמ וֹ  בּ עליו  י ׁש לּ םאם  .א 

שׂ כרן, אוֹ  הבּ עלים את  ׁש אל  ּכ ואחר הּפ רה את  ׁש אל אבל
ׁש נּ אמר ח יּ ב, יׁש לּ םומתה, ׁש לּ ם עּמ וֹ  אין  :בּ עליו 

ה ּפ רה , את ה ּׁשוֹ אל
ה יּ וֹ ם , חצי וּ שׂ כר ּה  ה יּ וֹ ם  חצי ׁש אל ּה 

למחר , וּ שׂ כר ּה  ה יּ וֹ ם  ׁש אל ּה 
אחת , וׁש אל אחת שׂ כר

ומתה ,
מתה , ׁש א וּ לה  א וֹ מר ה ּמ ׁש איל 

מתה , ׁש א וּ לה  ׁש היתה  בּ יּ וֹ ם 
מתה , ׁש א וּ לה  ׁש היתה  בּ ּׁשעה 

חיּ ב. יוֹ ד ע, איני א וֹ מר וה לּ ה 
מתה , שׂ כ וּ רה  א וֹ מר ה ּׂשוֹ כר 
מתה , שׂ כ וּ רה  ׁש היתה  בּ יּ וֹ ם 

מתה , שׂ כ וּ רה  ׁש היתה  בּ ּׁשעה 
ּפ ט וּ ר. יוֹ ד ע, איני א וֹ מר  וה לּ ה 

שׂ כ וּ רה , א וֹ מר וזה  ׁש א וּ לה  א וֹ מר זה 
מתה . ׁש ּׂשכ וּ רה  ה ּׂשוֹ כר יּׁשבע

יחלק וּ : יוֹ ד ע, איני א וֹ מר וזה  יוֹ ד ע איני א וֹ מר  זה 
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ב
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חהשואל מציעאפרק  נאבבא

ה ּפ רה , את ה ּׁשוֹ אל
ׁש ל וּ חוֹ , בּ יד  עבדּ וֹ , בּ יד  בּ נוֹ , בּ יד  ל וֹ  ו ׁש לּ חּה 

ׁש וֹ אל , ׁש ל ׁש ל וּ חוֹ  בּ יד  עבדּ וֹ , בּ יד  בּ נוֹ , ביד  א וֹ 
ּפ ט וּ ר. ומתה ,

ׁש לוּ חי, בּ יד  עבדּ י, בּ יד בּ ני, בּ יד לי ׁש לּ ח ּה  ה ּׁשוֹ אל, לוֹ  אמר
בּ נ  בּ יד  ׁש ל וּ ח,א וֹ  בּ יד  , ּעבד בּ יד  , 

ה ּמ ׁש איל , לוֹ  ׁש אמר א וֹ 
ׁש לוּ חי, בּ יד  עבדּ י, בּ יד  בּ ני, בּ יד  ל מ ׁש לּ חּה  הריני

בּ נ  בּ יד  ׁש ל וּ ח,א וֹ  בּ יד  , ּעבד בּ יד  , 
חיּ ב. ומתה , וׁש לּ חּה  ׁש לּ ח, ה ּׁשוֹ אל , לוֹ  ואמר

ׁש ּמ חזיר ּה : בּ ׁש עה  וכן

וילדה ,ה ּמ חלי  בּ חמ וֹ ר  ּפ רה  ף 
וילדה , ׁש פחתוֹ  ה ּמ וֹ כר  וכן

מּׁש אוֹ מר וזה מכרּת י, ׁש א  עד  א וֹ מר יחלקוּ .זה  לּ קחּת י, 
קטן, ואחד  גּ ד וֹ ל  אחד  עבדים , ׁש ני לוֹ  היוּ 
קטנּ ה , ואחת  גּ ד וֹ לה  אחת שׂ ד וֹ ת , ׁש ּת י וכן

יוֹ ד ע, איני א וֹ מר וה לּ ה  לקחּת י, גּ ד וֹ ל א וֹ מר ה לּ וֹ קח
בגּ ד וֹ ל. זכה 

יוֹ ד ע, איני א וֹ מר וה לּ ה  מכר ּת י, קטן א וֹ מר ה ּמ וֹ כר
קטן. א לּ א  לוֹ  אין

קטן, א וֹ מר  וזה  גּ ד וֹ ל א וֹ מר  זה 
מכר. ׁש ה קּ טן ה ּמ וֹ כר  יּׁשבע

יחלק וּ : יוֹ ד ע, איני א וֹ מר וזה  יוֹ ד ע איני א וֹ מר  זה 

לעצים , זיתיו  ה ּמ וֹ כר
לסאה , מרביעית ּפ חוֹ ת ועשׂ וּ 

ה זּ יתים . בּ על ׁש ל  א לּ וּ  הרי
לסאה , רביעית עשׂ וּ 

ג 

ד

ה 

האה,

בש, בע, ולבב,

בששש, בע, אבב,

פ. ו,

בש, בע, שלבב, אלה,

בש, בע, אבב,

אשלה,

בש, בע, המלבב,

בש, בע, אבב,

ח. וו, ש, ולה,

ובש:

הפבו,

והשו,

י. ואמ, זאעשמ,

אגוק, הלשע,

אגוק, ושש,

ואאי, האגל,

זב.

ואאי, האקמ,

אלאק.

זאגואק,

יהשמ.

י: זאאיואאי,

הזל,

ופמל,

האשבה.

ערל,

ג
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ה

צפ



חהשואל מציעאפרק  בבא נב

יחלקוּ . ג דּ לה , ארצי א וֹ מר וזה  גּ דּ ל וּ , זיתי א וֹ מר  זה 
חברוֹ , שׂ דה   ֹלת ו וּ נתנם  זיתיו נהר  ׁש טף

יחלק וּ : גדּ לה , ארצי א וֹ מר  וזה  גּ דּ לוּ , זיתי א וֹ מר זה 

ה גּ ׁש מים , בּ ימ וֹ ת  לחבר וֹ , בּ ית ה ּמ שׂ כּ יר 
ה ּפ סח, ועד  החג  מן לה וֹ ציא וֹ  יכ וֹ ל אינוֹ 

יוֹ ם . ׁש לׁש ים  החּמ ה , בּ ימ וֹ ת
ה גּ ׁש מים , ימ וֹ ת  ואחד  החּמ ה  ימ וֹ ת אחד  וּ בכּ רכּ ים ,

חד ׁש . עשׂ ר  ׁש נים 
כּ ר כּ ים , ואחד  עירוֹ ת אחד  וּ בחנוּ יוֹ ת ,

חד ׁש . עשׂ ר  ׁש נים 
גּ מליאל  בּ ן  ׁש מע וֹ ן א וֹ מר ,רבּ ן  

ׁש נים : ׁש ל ׁש  צבּ עים , וׁש ל נחּת וֹ מים  ׁש ל חנוּ ת 

לחברוֹ , בּ ית ה ּמ שׂ כּ יר
וּ במנע וּ ל , בּ נּ גר , בּ דּ לת, חיּ ב ה ּמ שׂ כּ יר 

א ּמ ן. ׁש ּמ עשׂ ה  דּ בר וּ בכל
ע וֹ שׂ ה וּ . ה ּׂשוֹ כר א ּמ ן, מ עשׂ ה  ׁש אינוֹ  דּ בר אבל

ה בּ ית , בּ על ׁש ל  ה זּ בל,
בּ לבד: הכּ ירים וּ מן ה ּת נּ וּ ר מן  היּ וֹ צא אלּ א לּׂשוֹ כר ואין 

לׁש נה , לחברוֹ  בּ ית  ה ּמ שׂ כּ יר 
ל ּׂשוֹ כר. נתעבּ רה  ה ּׁשנה , נתעבּ רה 

לחד ׁש ים , לוֹ  ה שׂ כּ יר
לּמ שׂ כּ יר. נת עבּ רה  ה ּׁשנה , נת עבּ רה 

מחברוֹ בצ ּפ וֹ רימ עשׂ ה  מרחץ ׁש ּׂשכר בּ אחד  
לחד ׁש , זהב מ דּ ינר ל ׁש נה , זהב עשׂ ר  בּ ׁש נים 

לפני מעשׂ ה גּ מליאלוּ בא בּ ן ׁש מעוֹ ן י וֹ סי ולפניר בּ ן  ,רבּ י 
ה עבּ וּ ר : חד ׁש  את יחלקוּ  ואמרוּ ,

ו

ז

ח 

י.זאזג ואאג, ,

שנזולשח,

י: ואאג, זאזג,

בה, הבל,

אילמהוה,

שי. בה,

איהויה, ו,

שעח.

אעוכ, ו,

שעח.

א,רשבג

שש: חשנוצ,
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ודשא.
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שבה, ה,
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בשממבמ
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חהשואל מציעאפרק  נג בבא

בּ ית. לוֹ  לה עמיד  חיּ ב ונפל , לחבר וֹ  בּ ית ה ּמ שׂ כּ יר 
קטן. יעשׂ נּ וּ  לא  גּ ד וֹ ל, גד וֹ ל , יעשׂ נּ וּ  לא  קטן, היה 

אחד . יעשׂ נּ וּ  לא  ׁש נים , ׁש נים , יעשׂ נּ וּ  לא  אחד ,
יוֹ סי  ולא  מהחלּ וֹ נוֹ ת  יפחת  עליהן,לא  ף 

ׁש ניהם : מ דּ עת א לּ א 

ט  פרק 
מחברוֹ , שׂ דה  המק בּ ל 

יעקר , ל עקר, יקצר , לקצר, ׁש נּ הג וּ  מק וֹ ם 
ה ּמ דינה . כּ מנהג  ה כּ ל יחרׁש . אחריו , לחר ׁש 

וּ בקּ ׁש . בּ ּת בן חוֹ לקין  ּכ בּ ּת בוּ אה , ׁש חוֹ לקין כּ ׁש ם 
וּ בקּ נים . בּ זּ מ וֹ רוֹ ת חוֹ לקין  ּכ בּ יּ ין, ׁש חוֹ לקין כּ ׁש ם 

ה קּ נים : את מסּפ קין וּ ׁש ניהם 

מחברוֹ , שׂ דה  המק בּ ל 
האילן, בית א וֹ  ה ּׁשלחין בית והיא 

האילן, ונקצץ  ה ּמ עין יבׁש 
חכ וֹ ר וֹ . מן ל וֹ  מנכּ ה  אינוֹ 

זה ה ּׁשלחין בית שׂ דה  לי חכר  לוֹ  אמר  אם 
זה , האילן בית  שׂ דה  א וֹ 

חכ וֹ רוֹ : מן לוֹ  מנכּ ה  האילן, ונקצץ  ה ּמ עין יבׁש 

וה וֹ ביר ּה , מחבר וֹ  שׂ דה  המק בּ ל 
לוֹ , ונוֹ תן ל עשׂ וֹ ת  רא וּ יה  כּ ּמ ה  א וֹ תּה  ׁש מין

בּ מיטבא: אׁש לּ ם  א עביד , ולא  אוֹ ביר אם לוֹ , כּ וֹ תב   ּׁש כ

לנכּ ׁש , רצה  ולא  מחבר וֹ  שׂ דה  המקבּ ל
חכ וֹ ר ּה , ל נוֹ תן ואני ה וֹ איל ,ל אכ ּפ ת מה  ל וֹ  ואמר 

לוֹ , ל וֹ מר  ׁש יּ כ וֹ ל  מ ּפ ני לוֹ , ׁש וֹ מ עין אין
עשׂ בים : לפני וּ מ עלה  מ ּמ נּ ה , יוֹ צא  א ּת ה  למחר 
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ב
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חהשואל מציעאפרק  בבא נב

יחלקוּ . ג דּ לה , ארצי א וֹ מר וזה  גּ דּ ל וּ , זיתי א וֹ מר  זה 
חברוֹ , שׂ דה   ֹלת ו וּ נתנם  זיתיו נהר  ׁש טף

יחלק וּ : גדּ לה , ארצי א וֹ מר  וזה  גּ דּ לוּ , זיתי א וֹ מר זה 

ה גּ ׁש מים , בּ ימ וֹ ת  לחבר וֹ , בּ ית ה ּמ שׂ כּ יר 
ה ּפ סח, ועד  החג  מן לה וֹ ציא וֹ  יכ וֹ ל אינוֹ 

יוֹ ם . ׁש לׁש ים  החּמ ה , בּ ימ וֹ ת
ה גּ ׁש מים , ימ וֹ ת  ואחד  החּמ ה  ימ וֹ ת אחד  וּ בכּ רכּ ים ,

חד ׁש . עשׂ ר  ׁש נים 
כּ ר כּ ים , ואחד  עירוֹ ת אחד  וּ בחנוּ יוֹ ת ,

חד ׁש . עשׂ ר  ׁש נים 
גּ מליאל  בּ ן  ׁש מע וֹ ן א וֹ מר ,רבּ ן  

ׁש נים : ׁש ל ׁש  צבּ עים , וׁש ל נחּת וֹ מים  ׁש ל חנוּ ת 

לחברוֹ , בּ ית ה ּמ שׂ כּ יר
וּ במנע וּ ל , בּ נּ גר , בּ דּ לת, חיּ ב ה ּמ שׂ כּ יר 

א ּמ ן. ׁש ּמ עשׂ ה  דּ בר וּ בכל
ע וֹ שׂ ה וּ . ה ּׂשוֹ כר א ּמ ן, מ עשׂ ה  ׁש אינוֹ  דּ בר אבל

ה בּ ית , בּ על ׁש ל  ה זּ בל,
בּ לבד: הכּ ירים וּ מן ה ּת נּ וּ ר מן  היּ וֹ צא אלּ א לּׂשוֹ כר ואין 

לׁש נה , לחברוֹ  בּ ית  ה ּמ שׂ כּ יר 
ל ּׂשוֹ כר. נתעבּ רה  ה ּׁשנה , נתעבּ רה 

לחד ׁש ים , לוֹ  ה שׂ כּ יר
לּמ שׂ כּ יר. נת עבּ רה  ה ּׁשנה , נת עבּ רה 

מחברוֹ בצ ּפ וֹ רימ עשׂ ה  מרחץ ׁש ּׂשכר בּ אחד  
לחד ׁש , זהב מ דּ ינר ל ׁש נה , זהב עשׂ ר  בּ ׁש נים 

לפני מעשׂ ה גּ מליאלוּ בא בּ ן ׁש מעוֹ ן י וֹ סי ולפניר בּ ן  ,רבּ י 
ה עבּ וּ ר : חד ׁש  את יחלקוּ  ואמרוּ ,
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חהשואל מציעאפרק  נג בבא

בּ ית. לוֹ  לה עמיד  חיּ ב ונפל , לחבר וֹ  בּ ית ה ּמ שׂ כּ יר 
קטן. יעשׂ נּ וּ  לא  גּ ד וֹ ל, גד וֹ ל , יעשׂ נּ וּ  לא  קטן, היה 

אחד . יעשׂ נּ וּ  לא  ׁש נים , ׁש נים , יעשׂ נּ וּ  לא  אחד ,
יוֹ סי  ולא  מהחלּ וֹ נוֹ ת  יפחת  עליהן,לא  ף 

ׁש ניהם : מ דּ עת א לּ א 

ט  פרק 
מחברוֹ , שׂ דה  המק בּ ל 

יעקר , ל עקר, יקצר , לקצר, ׁש נּ הג וּ  מק וֹ ם 
ה ּמ דינה . כּ מנהג  ה כּ ל יחרׁש . אחריו , לחר ׁש 

וּ בקּ ׁש . בּ ּת בן חוֹ לקין  ּכ בּ ּת בוּ אה , ׁש חוֹ לקין כּ ׁש ם 
וּ בקּ נים . בּ זּ מ וֹ רוֹ ת חוֹ לקין  ּכ בּ יּ ין, ׁש חוֹ לקין כּ ׁש ם 

ה קּ נים : את מסּפ קין וּ ׁש ניהם 

מחברוֹ , שׂ דה  המק בּ ל 
האילן, בית א וֹ  ה ּׁשלחין בית והיא 

האילן, ונקצץ  ה ּמ עין יבׁש 
חכ וֹ ר וֹ . מן ל וֹ  מנכּ ה  אינוֹ 

זה ה ּׁשלחין בית שׂ דה  לי חכר  לוֹ  אמר  אם 
זה , האילן בית  שׂ דה  א וֹ 

חכ וֹ רוֹ : מן לוֹ  מנכּ ה  האילן, ונקצץ  ה ּמ עין יבׁש 

וה וֹ ביר ּה , מחבר וֹ  שׂ דה  המק בּ ל 
לוֹ , ונוֹ תן ל עשׂ וֹ ת  רא וּ יה  כּ ּמ ה  א וֹ תּה  ׁש מין

בּ מיטבא: אׁש לּ ם  א עביד , ולא  אוֹ ביר אם לוֹ , כּ וֹ תב   ּׁש כ

לנכּ ׁש , רצה  ולא  מחבר וֹ  שׂ דה  המקבּ ל
חכ וֹ ר ּה , ל נוֹ תן ואני ה וֹ איל ,ל אכ ּפ ת מה  ל וֹ  ואמר 

לוֹ , ל וֹ מר  ׁש יּ כ וֹ ל  מ ּפ ני לוֹ , ׁש וֹ מ עין אין
עשׂ בים : לפני וּ מ עלה  מ ּמ נּ ה , יוֹ צא  א ּת ה  למחר 
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טהמקבל מציעאפרק בבא נד

עשׂ תה , ולא  מחברוֹ  שׂ דה  המק בּ ל 
בּ ּה . לטּפ ל חיּ ב כּ רי, לה עמיד  כּ די בּ ּה  יׁש  אם 

יהוּ דה אמר  בכּ רי.רבּ י  קּ צבּ ה  מה  , 
נפילה : כּ די בּ ּה  יׁש  אם  א לּ א 

נׁש דּ פה , א וֹ  חגב ואכלּה  מחבר וֹ  שׂ דה  המק בּ ל 
חכ וֹ רוֹ , מן לוֹ  מנכּ ה  היא , מדינה  מ כּ ת אם 

חכ וֹ ר וֹ . מן ל וֹ  מנכּ ה  אינוֹ  מדינה , מ כּ ת אינוֹ  אם 
יהוּ דה  במע וֹ ת ,רבּ י  הימ נּ וּ  קבּ לּה  אם  א וֹ מר , 

מחכ וֹ רוֹ : ל וֹ  מנכּ ה  אינוֹ   ּכ וּ בין  ּכ בּ ין

לׁש נה , חּט ים  כּ וֹ ר  בּ עשׂ רה  מחברוֹ  שׂ דה  המקבּ ל
מ ּת וֹ כ ּה . ל וֹ  נוֹ תן לקתה ,

ה ּׁשוּ ק, מן ל וֹ קח הריני ל וֹ  יאמר  לא  יפ וֹ ת, חּט יה  היוּ 
מ ּת וֹ כ ּה : לוֹ  נוֹ תן א לּ א 

שׂ ערים , לזר עּה  מחבר וֹ  שׂ דה  המקבּ ל
שׂ ערים . יזרענּ ה  חּט ים , חּט ים , יזרענּ ה  לא 

גּ מליאל  בּ ן  ׁש מע וֹ ן א וֹ סר.רבּ ן  
תבוּ אה . יזר ענּ ה  קטנית , קטנית , יזר ענּ ה  לא  ּת בוּ אה ,

גּ מליאל  בּ ן  ׁש מע וֹ ן א וֹ סר :רבּ ן  

מ עטוֹ ת , לׁש נים  מחבר וֹ  שׂ דה  המקבּ ל
ׁש קמה . בקוֹ רת לוֹ  ואין פ ׁש ּת ן, יזר ענּ ה  לא 

ׁש נים , לׁש בע הימ נּ וּ  קבּ לּה 
ׁש קמה : בק וֹ רת  ל וֹ  ויׁש  פ ׁש ּת ן, יזר ענּ ה  רא ׁש וֹ נה  ׁש נה 

זוּ ז, מא וֹ ת בּ ׁש בע  אחת לׁש בוּ ע מחבר וֹ  שׂ דה  המקבּ ל
ה ּמ נין. מן ה ּׁשביעית 

זוּ ז, מא וֹ ת בּ ׁש בע  ׁש נים  ׁש בע  הימ נּ וּ  קבּ לּה 
ה ּמ נין: מן ה ּׁשביעית אין
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טהמקבל מציעאפרק נה בבא

היּ וֹ ם, כל גּ וֹ בה לילה  שׂ כיר הלּ ילה, כל גּ וֹ בה  יוֹ ם שׂ כיר
ה יּ וֹ ם .שׂ  וכל  ה לּ ילה  כל גּ וֹ בה  ׁש עוֹ ת כיר  

ׁש בוּ ע, שׂ כיר ׁש נה , שׂ כיר  חד ׁש , שׂ כיר  ׁש בּ ת, שׂ כיר
ה יּ וֹ ם , כל גּ וֹ בה  ביּ וֹ ם , יצא 

ה יּ וֹ ם : וכל ה לּ ילה  כל  גּ וֹ בה  בלּ ילה , יצא 

כּ לים , שׂ כר ואחד  בּ המה שׂ כר  ואחד  אדם  שׂ כר אחד
מ ּׁשוּ ם  בּ וֹ  שׂ כרוֹ יׁש  תּת ן ,בּ י וֹ מוֹ  

ל מ ּׁשוּ ם  בּ וֹ  בּ קרויׁש  עד  אּת שׂ כיר  ּפ עלּ ת  תלין .א 
ׁש ּת בעוֹ , בּ זמן אימתי,

עליו. ע וֹ בר  אינוֹ  תבעוֹ , לא 
עליו. ע וֹ בר  אינוֹ  ׁש לחני, אצל  א וֹ  חנוני אצל המחה וּ 

ונוֹ טל. נׁש בּ ע אינוֹ  זמ נּ וֹ  עבר  ונוֹ טל , נׁש בּ ע  בּ זמנּ וֹ  שׂ כיר,
ונוֹ טל. נׁש בּ ע זה  הרי ׁש ּת בעוֹ , עדים  יׁש  אם 

מ ּׁשוּ ם  בּ וֹ  יׁש  ּת וֹ ׁש ב שׂ כרוֹ גּ ר  תּת ן ,בּ י וֹ מוֹ  
מּׁשוּ ם  בּ וֹ  בּ קרואין עד  אּת שׂ כיר  ּפ עלּ ת  תלין :לא 

דּ ין, בּ בית  א לּ א  ימ ׁש כּ ננּ וּ  לא  חבר וֹ , את  ה ּמ לוה 
ׁש נּ אמר מ ׁש כּ וֹ נוֹ , ל ּט ל  לבית וֹ  י כּ נס  ּת עמדולא  .בּ ח וּ ץ  

אחד , וּ מ נּ יח אחד  נוֹ טל כלים , ׁש ני לוֹ  היוּ 
ביּ וֹ ם . ה ּמ חרׁש ה  ואת בּ לּ ילה  ה כּ ר את וּ מחזיר

ליוֹ רׁש יו. מחזיר  אינוֹ  מת , ואם 
גּ מליאל  בּ ן  ׁש מע וֹ ן א וֹ מר ,רבּ ן  

יוֹ ם , ׁש ל ׁש ים  עד  א לּ א  מחזיר אינוֹ  לעצמ וֹ  אף
יוֹ ם דּ ין.וּ מ ּׁשל ׁש ים  בּ בית מ וֹ כרן וּ לה לּ ן 

עׁש ירה , ׁש היא  בּ ין עניּ ה  ׁש היא  בּ ין אלמנה ,
ׁש נּ אמר א וֹ ת ּה , ממ ׁש כּ נין  אלמנהאין  בּ גד  תחבל  .ולא 

ת עשׂ ה , בּ לא  עוֹ בר הרחים , את  החוֹ בל 
ׁש נּ אמר כלים , ׁש ני  מ ּׁשוּ ם  ורכבוחיּ ב  רחים  יחבל .לא 
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טהמקבל מציעאפרק בבא נד

עשׂ תה , ולא  מחברוֹ  שׂ דה  המק בּ ל 
בּ ּה . לטּפ ל חיּ ב כּ רי, לה עמיד  כּ די בּ ּה  יׁש  אם 

יהוּ דה אמר  בכּ רי.רבּ י  קּ צבּ ה  מה  , 
נפילה : כּ די בּ ּה  יׁש  אם  א לּ א 

נׁש דּ פה , א וֹ  חגב ואכלּה  מחבר וֹ  שׂ דה  המק בּ ל 
חכ וֹ רוֹ , מן לוֹ  מנכּ ה  היא , מדינה  מ כּ ת אם 

חכ וֹ ר וֹ . מן ל וֹ  מנכּ ה  אינוֹ  מדינה , מ כּ ת אינוֹ  אם 
יהוּ דה  במע וֹ ת ,רבּ י  הימ נּ וּ  קבּ לּה  אם  א וֹ מר , 

מחכ וֹ רוֹ : ל וֹ  מנכּ ה  אינוֹ   ּכ וּ בין  ּכ בּ ין

לׁש נה , חּט ים  כּ וֹ ר  בּ עשׂ רה  מחברוֹ  שׂ דה  המקבּ ל
מ ּת וֹ כ ּה . ל וֹ  נוֹ תן לקתה ,

ה ּׁשוּ ק, מן ל וֹ קח הריני ל וֹ  יאמר  לא  יפ וֹ ת, חּט יה  היוּ 
מ ּת וֹ כ ּה : לוֹ  נוֹ תן א לּ א 

שׂ ערים , לזר עּה  מחבר וֹ  שׂ דה  המקבּ ל
שׂ ערים . יזרענּ ה  חּט ים , חּט ים , יזרענּ ה  לא 

גּ מליאל  בּ ן  ׁש מע וֹ ן א וֹ סר.רבּ ן  
תבוּ אה . יזר ענּ ה  קטנית , קטנית , יזר ענּ ה  לא  ּת בוּ אה ,

גּ מליאל  בּ ן  ׁש מע וֹ ן א וֹ סר :רבּ ן  

מ עטוֹ ת , לׁש נים  מחבר וֹ  שׂ דה  המקבּ ל
ׁש קמה . בקוֹ רת לוֹ  ואין פ ׁש ּת ן, יזר ענּ ה  לא 

ׁש נים , לׁש בע הימ נּ וּ  קבּ לּה 
ׁש קמה : בק וֹ רת  ל וֹ  ויׁש  פ ׁש ּת ן, יזר ענּ ה  רא ׁש וֹ נה  ׁש נה 

זוּ ז, מא וֹ ת בּ ׁש בע  אחת לׁש בוּ ע מחבר וֹ  שׂ דה  המקבּ ל
ה ּמ נין. מן ה ּׁשביעית 

זוּ ז, מא וֹ ת בּ ׁש בע  ׁש נים  ׁש בע  הימ נּ וּ  קבּ לּה 
ה ּמ נין: מן ה ּׁשביעית אין
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טהמקבל מציעאפרק נה בבא

היּ וֹ ם, כל גּ וֹ בה לילה  שׂ כיר הלּ ילה, כל גּ וֹ בה  יוֹ ם שׂ כיר
ה יּ וֹ ם .שׂ  וכל  ה לּ ילה  כל גּ וֹ בה  ׁש עוֹ ת כיר  

ׁש בוּ ע, שׂ כיר ׁש נה , שׂ כיר  חד ׁש , שׂ כיר  ׁש בּ ת, שׂ כיר
ה יּ וֹ ם , כל גּ וֹ בה  ביּ וֹ ם , יצא 

ה יּ וֹ ם : וכל ה לּ ילה  כל  גּ וֹ בה  בלּ ילה , יצא 

כּ לים , שׂ כר ואחד  בּ המה שׂ כר  ואחד  אדם  שׂ כר אחד
מ ּׁשוּ ם  בּ וֹ  שׂ כרוֹ יׁש  תּת ן ,בּ י וֹ מוֹ  

ל מ ּׁשוּ ם  בּ וֹ  בּ קרויׁש  עד  אּת שׂ כיר  ּפ עלּ ת  תלין .א 
ׁש ּת בעוֹ , בּ זמן אימתי,

עליו. ע וֹ בר  אינוֹ  תבעוֹ , לא 
עליו. ע וֹ בר  אינוֹ  ׁש לחני, אצל  א וֹ  חנוני אצל המחה וּ 

ונוֹ טל. נׁש בּ ע אינוֹ  זמ נּ וֹ  עבר  ונוֹ טל , נׁש בּ ע  בּ זמנּ וֹ  שׂ כיר,
ונוֹ טל. נׁש בּ ע זה  הרי ׁש ּת בעוֹ , עדים  יׁש  אם 

מ ּׁשוּ ם  בּ וֹ  יׁש  ּת וֹ ׁש ב שׂ כרוֹ גּ ר  תּת ן ,בּ י וֹ מוֹ  
מּׁשוּ ם  בּ וֹ  בּ קרואין עד  אּת שׂ כיר  ּפ עלּ ת  תלין :לא 

דּ ין, בּ בית  א לּ א  ימ ׁש כּ ננּ וּ  לא  חבר וֹ , את  ה ּמ לוה 
ׁש נּ אמר מ ׁש כּ וֹ נוֹ , ל ּט ל  לבית וֹ  י כּ נס  ּת עמדולא  .בּ ח וּ ץ  

אחד , וּ מ נּ יח אחד  נוֹ טל כלים , ׁש ני לוֹ  היוּ 
ביּ וֹ ם . ה ּמ חרׁש ה  ואת בּ לּ ילה  ה כּ ר את וּ מחזיר

ליוֹ רׁש יו. מחזיר  אינוֹ  מת , ואם 
גּ מליאל  בּ ן  ׁש מע וֹ ן א וֹ מר ,רבּ ן  

יוֹ ם , ׁש ל ׁש ים  עד  א לּ א  מחזיר אינוֹ  לעצמ וֹ  אף
יוֹ ם דּ ין.וּ מ ּׁשל ׁש ים  בּ בית מ וֹ כרן וּ לה לּ ן 

עׁש ירה , ׁש היא  בּ ין עניּ ה  ׁש היא  בּ ין אלמנה ,
ׁש נּ אמר א וֹ ת ּה , ממ ׁש כּ נין  אלמנהאין  בּ גד  תחבל  .ולא 

ת עשׂ ה , בּ לא  עוֹ בר הרחים , את  החוֹ בל 
ׁש נּ אמר כלים , ׁש ני  מ ּׁשוּ ם  ורכבוחיּ ב  רחים  יחבל .לא 
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טהמקבל מציעאפרק בבא נו 

אמרוּ , בּ לבד  ורכב רחים  ולא 
נפ ׁש , אכל בּ וֹ  ׁש עוֹ שׂ ין דּ בר כל א לּ א 

חבל ׁש נּ אמר  הוּ א  נפׁש  :כּ י 

י פרק

ׁש נּ פלוּ , ׁש נים  ׁש ל וה על יּ ה  ה בּ ית
וּ בעפר , וּ באבנים  בּ עצים  חוֹ לקים  ׁש ניהם 
לה ׁש ּת בּ ר. הרא וּ יוֹ ת אבנים  איל וּ  ור וֹ אים 
אבניו , מקצת מ כּ יר  מהן אחד  היה  אם 

החׁש בּ וֹ ן: מן ל וֹ  וע וֹ ל וֹ ת  נוֹ טלן

ׁש נים , ׁש ל וה על יּ ה  ה בּ ית 
לתקּ ן, ר וֹ צה  ה בּ ית  בּ על  ואין ה על יּ ה  נפחתה 

למ ּט ה , ודר  יוֹ רד  ה על יּ ה  בעל  הרי
ה עליּ ה . את ל וֹ  ׁש יּ תקּ ן עד 

יוֹ סי ה ּת קרה ,רבּ י  את נוֹ תן ה ּת חּת וֹ ן א וֹ מר, 
ה ּמ עזיבה : את וה עליוֹ ן

ׁש נּ פלוּ , ׁש נים  ׁש ל וה על יּ ה  ה בּ ית
לבנוֹ ת , ה בּ ית לבעל ה עליּ ה  בּ על אמר 

לבנוֹ ת , ר וֹ צה  אינוֹ  וה וּ א 
בּ ת וֹ כ וֹ  ודר ה בּ ית  את  בּ וֹ נה  ה עליּ ה  בעל  הרי

יציא וֹ תיו. את  לוֹ  ׁש יּ ּת ן עד 
יהוּ דה  א וֹ מר ,רבּ י  

צרי  חבר וֹ , ׁש ל   ֹבּ תו דּ ר  זה  שׂ כר ,אף לוֹ  לה עלוֹ ת  
ה על יּ ה ואת  ה בּ ית את בּ וֹ נה  ה על יּ ה  בעל א לּ א 

ה על יּ ה את  ,וּ מקרה  
יציא וֹ תיו : את ל וֹ  ׁש יּ ּת ן עד  בּ בּ ית  ויוֹ ׁש ב
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ורובא,

אכדשבאנ,

:כנהחש

הוששש,

שחבוו,

ואאהל.

אהאמממא,

נולמה:

הושש,

נהובהרל,

הבהיול,

עשלאה.

הנאה,רי א,

ואה:

הוששש,

אבהלהל,

וארל,

הבהבאהוב

עשלאי.

א,רי

צללש, אזדבשח,

אבהבאהוה

ואה,

ובעשלאי:

א

ב 

ג

והעליה  י הבית מציעאפרק  נז בבא

בּ סלע , בנוּ י ׁש ה וּ א  ה בּ ד  בּ ית וכן
ונפחת , גּ בּ יו , על אחת  וג נּ ה 

למ ּט ה וזוֹ רע יוֹ רד  ה גּ נּ ה  בעל הרי
כּ ּפ ין. בּ דּ וֹ  לבית ׁש יּ עשׂ ה  עד 

וה זּ יק וּ , הר בּ ים  לרׁש וּ ת  ׁש נּ פלוּ  והאילן ה כּ תל 
מ לּ ׁש לּ ם . ּפ טוּ ר 

ה כּ תל , את  ולסּת ר  האילן את  לקץ זמן לוֹ  נתנוּ 
חיּ ב: ה זּ מן, לאחר  ּפ ט וּ ר, ה זּ מן,  ֹבּ ת ו ונפלוּ 

ונפל , חברוֹ  לגנּ ת  ּסמ ו כתל וֹ  ׁש היה  מי
אבני  ּפ נּ ה  ל וֹ  ה גּ יע וּ ,ואמר  לוֹ  ואמר , 

ל וֹ . ׁש וֹ מ עין אין
יציא וֹ תי  את  היל ל וֹ  אמר עליו מ ּׁשקּ בּ ל 

ל וֹ . ׁש וֹ מ עין אין ׁש לּ י, את א ּט ל ואני
וּ בק ׁש , בּ תבן עּמ וֹ  ל עשׂ וֹ ת  ה ּפ וֹ על את ה ּׂשוֹ כר

שׂ כרי, לי ּת ן לוֹ  ואמר 
ל וֹ . ׁש וֹ מ עין אין ,בּ שׂ כר ּׁשעשׂ ית מה  טל ל וֹ  ואמר 

שׂ כר  היל לוֹ  ואמר עליו מ ּׁשקּ בּ ל
ל וֹ . ׁש וֹ מ עין אין ׁש לּ י, את א ּט ל ואני

הר בּ ים , לר ׁש וּ ת זבל ה ּמ וֹ ציא 
מזבּ ל. והמזבּ ל  מ וֹ ציא  ה ּמ וֹ ציא 

לבנים . לוֹ בנים  ואין הרבּ ים , בּ רׁש וּ ת  טיט  ׁש וֹ רין אין 
לבנים . לא  אבל  הר בּ ים , בּ ר ׁש וּ ת טיט גּ וֹ בלין אבל 

הר בּ ים , בר ׁש וּ ת ה בּ וֹ נה 
בּ וֹ נה . וה בּ וֹ נה  מביא  אבנים  ה ּמ ביא 

ּׁשה זּ יק . מה  מ ׁש לּ ם  ה זּ יק , ואם 
גּ מליאל  בּ ן  ׁש מע וֹ ן א וֹ מר ,רבּ ן  

יוֹ ם : ׁש ל ׁש ים  לפני מלאכ ּת וֹ  את  ה וּ א  מתקּ ן אף

ד
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הבהיול

עשלבכ.
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טהמקבל מציעאפרק בבא נו 

אמרוּ , בּ לבד  ורכב רחים  ולא 
נפ ׁש , אכל בּ וֹ  ׁש עוֹ שׂ ין דּ בר כל א לּ א 

חבל ׁש נּ אמר  הוּ א  נפׁש  :כּ י 

י פרק

ׁש נּ פלוּ , ׁש נים  ׁש ל וה על יּ ה  ה בּ ית
וּ בעפר , וּ באבנים  בּ עצים  חוֹ לקים  ׁש ניהם 
לה ׁש ּת בּ ר. הרא וּ יוֹ ת אבנים  איל וּ  ור וֹ אים 
אבניו , מקצת מ כּ יר  מהן אחד  היה  אם 

החׁש בּ וֹ ן: מן ל וֹ  וע וֹ ל וֹ ת  נוֹ טלן

ׁש נים , ׁש ל וה על יּ ה  ה בּ ית 
לתקּ ן, ר וֹ צה  ה בּ ית  בּ על  ואין ה על יּ ה  נפחתה 

למ ּט ה , ודר  יוֹ רד  ה על יּ ה  בעל  הרי
ה עליּ ה . את ל וֹ  ׁש יּ תקּ ן עד 

יוֹ סי ה ּת קרה ,רבּ י  את נוֹ תן ה ּת חּת וֹ ן א וֹ מר, 
ה ּמ עזיבה : את וה עליוֹ ן

ׁש נּ פלוּ , ׁש נים  ׁש ל וה על יּ ה  ה בּ ית
לבנוֹ ת , ה בּ ית לבעל ה עליּ ה  בּ על אמר 

לבנוֹ ת , ר וֹ צה  אינוֹ  וה וּ א 
בּ ת וֹ כ וֹ  ודר ה בּ ית  את  בּ וֹ נה  ה עליּ ה  בעל  הרי

יציא וֹ תיו. את  לוֹ  ׁש יּ ּת ן עד 
יהוּ דה  א וֹ מר ,רבּ י  

צרי  חבר וֹ , ׁש ל   ֹבּ תו דּ ר  זה  שׂ כר ,אף לוֹ  לה עלוֹ ת  
ה על יּ ה ואת  ה בּ ית את בּ וֹ נה  ה על יּ ה  בעל א לּ א 

ה על יּ ה את  ,וּ מקרה  
יציא וֹ תיו : את ל וֹ  ׁש יּ ּת ן עד  בּ בּ ית  ויוֹ ׁש ב

א 

ב

ג 

ורובא,

אכדשבאנ,

:כנהחש

הוששש,

שחבוו,

ואאהל.

אהאמממא,

נולמה:

הושש,

נהובהרל,

הבהיול,

עשלאה.

הנאה,רי א,

ואה:

הוששש,

אבהלהל,

וארל,

הבהבאהוב

עשלאי.
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צללש, אזדבשח,
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ואה,
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והעליה  י הבית מציעאפרק  נז בבא

בּ סלע , בנוּ י ׁש ה וּ א  ה בּ ד  בּ ית וכן
ונפחת , גּ בּ יו , על אחת  וג נּ ה 

למ ּט ה וזוֹ רע יוֹ רד  ה גּ נּ ה  בעל הרי
כּ ּפ ין. בּ דּ וֹ  לבית ׁש יּ עשׂ ה  עד 

וה זּ יק וּ , הר בּ ים  לרׁש וּ ת  ׁש נּ פלוּ  והאילן ה כּ תל 
מ לּ ׁש לּ ם . ּפ טוּ ר 

ה כּ תל , את  ולסּת ר  האילן את  לקץ זמן לוֹ  נתנוּ 
חיּ ב: ה זּ מן, לאחר  ּפ ט וּ ר, ה זּ מן,  ֹבּ ת ו ונפלוּ 

ונפל , חברוֹ  לגנּ ת  ּסמ ו כתל וֹ  ׁש היה  מי
אבני  ּפ נּ ה  ל וֹ  ה גּ יע וּ ,ואמר  לוֹ  ואמר , 

ל וֹ . ׁש וֹ מ עין אין
יציא וֹ תי  את  היל ל וֹ  אמר עליו מ ּׁשקּ בּ ל 

ל וֹ . ׁש וֹ מ עין אין ׁש לּ י, את א ּט ל ואני
וּ בק ׁש , בּ תבן עּמ וֹ  ל עשׂ וֹ ת  ה ּפ וֹ על את ה ּׂשוֹ כר

שׂ כרי, לי ּת ן לוֹ  ואמר 
ל וֹ . ׁש וֹ מ עין אין ,בּ שׂ כר ּׁשעשׂ ית מה  טל ל וֹ  ואמר 

שׂ כר  היל לוֹ  ואמר עליו מ ּׁשקּ בּ ל
ל וֹ . ׁש וֹ מ עין אין ׁש לּ י, את א ּט ל ואני

הר בּ ים , לר ׁש וּ ת זבל ה ּמ וֹ ציא 
מזבּ ל. והמזבּ ל  מ וֹ ציא  ה ּמ וֹ ציא 

לבנים . לוֹ בנים  ואין הרבּ ים , בּ רׁש וּ ת  טיט  ׁש וֹ רין אין 
לבנים . לא  אבל  הר בּ ים , בּ ר ׁש וּ ת טיט גּ וֹ בלין אבל 

הר בּ ים , בר ׁש וּ ת ה בּ וֹ נה 
בּ וֹ נה . וה בּ וֹ נה  מביא  אבנים  ה ּמ ביא 

ּׁשה זּ יק . מה  מ ׁש לּ ם  ה זּ יק , ואם 
גּ מליאל  בּ ן  ׁש מע וֹ ן א וֹ מר ,רבּ ן  

יוֹ ם : ׁש ל ׁש ים  לפני מלאכ ּת וֹ  את  ה וּ א  מתקּ ן אף
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והעליה  י הבית מציעאפרק  בבא נח

בּ ינתים , וה יּ רק  זוֹ  גּ ב על  זוֹ  ג נּ וֹ ת ׁש ּת י
מאיר עליוֹ ן.ר בּ י  ׁש ל יהוּ דהא וֹ מר, ּת חּת וֹ ן .ר בּ י ׁש ל א וֹ מר, 

מאיר אמר  ,רבּ י 
ירק . כּ אן אין עפר וֹ  את  לקּ ח ה עליוֹ ן ירצה  אם 

יהוּ דה אמר  ,רבּ י  
ירק. כּ אן אין  גּ נּ תוֹ  את למלּ אוֹ ת  הּת חּת וֹ ן ירצה אם

מאיראמר זה,רבּ י על זה למחוֹ ת  יכוֹ לין ׁש ּׁשניהן מאחר , 
חי. זה  ירק מהיכן ר וֹ אין

ׁש מעוֹ ןאמר  ,רבּ י  
ׁש לּ וֹ , ה וּ א  הרי  ולּט ל, יד וֹ  את  לפ ׁש ט  יכ וֹ ל  ׁש העליוֹ ן כּ ל

ּת חּת וֹ ן: ׁש ל וה ּׁשאר 

מצי עא בּ בא מּס כת סליק

שגזעגזוב,ו

שע.רמ שת.ריא, א,

,רמא 

איהלאעאכי.

,ריא 

איהלאגאכי.

משילזעז,רמא  ,

רמיזח.

,רשא 

ההש, כשילאיו,

ושת:

ו

קצ



זק

פיה"מ לרמב"ם )פירוש המשניות להרמב"ם( - הוא חיבורו המקיף של הרמב"ם על ששת 
מסכתות  כל  את  המקיף  הראשונים  מתקופת  היחיד  הוא  זה  פירוש  המשנה.  סדרי 
המשנה. והוא החיבור הראשון שהרמב"ם הפיץ ברבים. כתיבת פיהמ"ש ארכה שבע 
ונסתיימה  שנים[  כ"ג  בן  בס"ה  ]כשהיה  תתקכ"א  אלפים  ד'  בשנת  והתחילה  שנים. 
בשנת ד'תתקכ"ח, בהיותו בן שלושים. הוא נכתב במהלך נדודיו של הרמב"ם. תחילתו 
בפאס שבמרוקו, לשם נמלט עם משפחתו מקורדובה, וסיומו בפוסטאט שבמצרים, 

שם קבע את מושבו, וחלקו נכתב גם במהלך הפלגה באניות.

במבוא לפירושו כתב שדרכו לקצר בלשון, 'שאין פירושינו לבונן אבנים אלא לבונן 
מי שיש לו לב להבין'.

בתחילת הפירוש ישנה הקדמה מפורסמת שבה הרמב"ם סוקר את השתלשלות 
שזכה  ארוך  פירוש  ישנו  סנהדרין  במסכת  חלק'  'פרק  בתחילת  פה,  שבעל  התורה 
לשם 'הקדמת הרמב"ם לפרק חלק', בה הוא מבאר את שלושה עשר עיקרי האמונה 
וענייני שכר ועונש. למסכת אבות כתב הרמב"ם הקדמה שזכתה לשם 'שמונה פרקים 
הנבואה,  תורת  המצוות,  טעמי  האדם,  נפש  מבנה  את  סוקר  הרמב"ם  בה  לרמב"ם', 

ידיעת השם ונושאים נוספים.

הפירוש נכתב בשפה הערבית ותורגם ללשון הקדש על ידי חכמים שונים בדורו 
של הרשב"א ובעידודו.

רע"ב - רבינו עובדיה מברטנורא )נולד סביבות שנת ה' אלפים ר' ונפטר לערך שנת ע"ר(.
שימש  קולון.  מהר"י  תלמיד  היה  ברטנורו,  בעיר  הנראה  ככל  באיטליה,  נולד 
בא'  לירושלים.  ולעלות  הגולה  לעזוב  שהחליט  רמ"ו  שנת  עד  קהילות  בכמה  כרב 
בכסלו רמ"ו החל במסעו לארץ ישראל. המסע ארך יותר משנתיים. וביום י"ג ניסן שנת 

רמ"ח בא לעיה"ק ירושלים.

)סי' ת"ק( כתב עליו שהיה מפורסם בחכמה וראש לכל רבני  הרדב"ז בתשובותיו 
ירושלים.

רבנו עובדיה נפטר בירושלים ונקבר במערה קטנה למרגלות הר הזיתים.

 - ויניציא בשנת ש”ח  נדפס בראשונה בדפוס  פירושו על שישה סדרי המשנה 
ש"ט, והוא כלול כמעט בכל הוצאות המשניות עד היום. כל גדולי הדורות הבאים אחריו 
מביאים דבריו ומפלפלים בהם. פירושו על המשנה נתקבל בכל תפוצות ישראל כעין 

פירושו של רש"י על הש"ס.

תוי"ט )תוספות יום טוב( - רבי גרשון שאול יום-טוב ליפמן הלוי הלר ולרשטיין )ה'של"ט - ו' 
באלול ה'תי"ד(.



זק

מצאצאי  היה  וולרשטיין.  משה  ב"ר  נתן  ר'  לאביו  שבבוואריה  בוולרשטיין  נולד 
הרב  שהיה  וולרשטיין  משה  ר'  זקנו  אצל  ונתגדל  לידתו,  קודם  נפטר  אביו  רש"י. 
הכולל למדינת אשכנז. למד בישיבת ר' יעקב גינצבורג בעיר פרידבורג, ואח"כ בפראג 
בישיבתו של המהר"ל מפראג. בן ח"י שנים התמנה לדיין בפראג. בשנת שצ"ז נתמנה 

לרב הכולל בפראג.

חיבורו העיקרי הוא 'תוספות יום טוב' שנדפס לרוב עם המשניות, ונחשב לאחד 
הפירושים החשובים על המשניות. החיבור נכתב כחיזוק לתקנת רבו המהר"ל שתיקן 
לימוד פרק משנה יומי. סיים החיבור בשנת ה' שע"ה, כמו שנראה מהסכמת השל"ה 

הקדוש על חיבורו.

סבל רבות במשך ימי חייו מהלשנות ואף נגזר עליו גזר דין מוות, אולם לאחר תחינות 
ובקשות חנן אותו הקיסר ושחררו תמורת קנס נכבד והגבלת פעילותו. את יום מאסרו, 
כן  'מגילת איבה'. כמו  ה' בתמוז, קבע כתענית לצאצאיו. על מאורעותיו חבר קונטרס 
חיבר ספר על פסקי הרא"ש למסכת ברכות, הלכות קטנות, מסכת חולין, מסכת בכורות 
במהדורה  אולם  חמודות.  ולחם  מלך  מעדני  אלו  לחיבוריו  קרא  בתחילה  נדה.  ומסכת 

הבאה שינה את שם ספרו למעדני יום טוב ודברי חמודות 'משום מעשה שהיה'.

לאחר גזירות השמד האיומות בשנות ת"ח ות"ט התענה הגאון בעל תוספות יו"ט 
ומרים  כלל ישראל בעונשים קשים  נענשו  זה  ועל מה  זה  וביקש רחמים להודיע מה 
כאלו, ונגזרה גזירת חרב ואבדן על רבבות אלפי ישראל. והשיבו לו בחלום, כי הגזירה 
באה מחמת שמזלזלים בקדושת ביהכנ"ס וביהמ"ד. ומדברים דיבורי חול בביהמ"ד, ועל 
ידי שדיברו בביהכנ"ס ובביהמ"ד פגמו באות וא"ו של 'דבור' ונעשה 'ֶדֶבר' רח"ל. וכשנודע 
לו זאת, תיקן התוספות יו"ט לעשות מי שבירך למי שאינו מדבר בשעת התפילה. והיה 

מעורר ומזהיר הרבה את חומר האיסור לאלו שמדברים בביהכנ"ס ובביהמ"ד.

י"ט ה'ת"פ,–  בניסן  )ט"ו  זלמן  שלמה  בן  אליהו  רבי  מוילנא  הגאון   -  גר"א 
בתשרי ה'תקנ"ח(.

פירושו על סדר זרעים נערך ונסדר על ידי תלמידיו, ונדפס בסוף משניות וילנא 
בשם ספר שנות אליהו. הספר נחלק לשנים כשחלק אחד הוא ביאור קצר וחלק האחר 
נקרא פירוש הארוך. בסדר זרעים שבש"ס הוצאת עוז והדר נדפסו ביאורים אלו בשם 

שנות אליהו פירוש הקצר ושנות אליהו פירוש הארוך.

גרח"ק )הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א( - בכרך זה הכוונה לפירושו על הירושלמי שנדפס 
לאחרונה בירושלמי שבהוצאת עוז והדר.

הו"ע )הון עשיר( - מאת הרב הקדוש רפאל עמנואל חי ריקי. נולד ט"ו בתמוז ה'תמ"ח, 
נהרג על קידוש השם - א' באדר ה'תק"ג, היה רב מקובל ופייטן. נודע בעיקר על שם 

חיבורו 'משנת חסידים' והוא סידור וביאור כל ענייני קבלה שבכתבי האריז"ל.



זק

חידושי מהרי"ח - לרבי יואל חסיד ז"ל מאמטשיסלאוו, מתלמידי או ממקורבי הגר"א 
זצ"ל. נדפס פעם ראשונה בשנת תקס"ב בהוצאת משניות דובראוונא, כנראה זמן קצר 

אחר פטירתו.

כס"מ / כ"מ )כסף משנה( - על הרמב"ם. חיברו רבי יוסף קארו בעל בית יוסף על הטור 
ומחבר השולחן ערוך. ה'בית יוסף' נולד בשנת ה' רמ"ח, בספרד, וגורש משם עם שאר 
מגורשי ספרד בשנת רנ"ב בהיותו בן ארבע. לבסוף עלה לארץ ישראל ונתיישב בצפת. 

נפטר שם בשנת - ה' של"ה, ושם מנוחתו כבוד.

לחם שמים - הגריעב"ץ. 
רבי יעקב בן צבי )הירש אשכנזי( עמדין, נולד בשנת ה"א תנ"ז לאביו ה'חכם צבי', 
תשובותיו  הם  שבהם  מהמפורסמים  רבים,  ספרים  חיבר  תקל"ו.  ה"א  בשנת  ונפטר 
להלכה שקרא בשם שאילת יעב"ץ, סידורו סידור בית יעקב, מור וקציעה על שו"ע 

אורח חיים. לחם שמים הוא חיבורו על משניות.

נולד  רא"ף;  ]מהרא"ף,  מפולדא  פורקן  לייב  יהודה  ב"ר  אליהו  רבי   - פולדא  מהר"א 
סמוך לשנת תט"ו בווישניצה שבפולין, ונפטר בד' אדר א' בשנת תצ"א, ומנוחתו כבוד 

בפרנקפורט דמיין[.

מסכת  זרעים,  סדר  על  מקיף  פירוש  חיבר  שבגרמניה.  פולדה  בקהילת  רב  היה 
שקלים ושלוש בבות נזיקין מהתלמוד הירושלמי, פירושו נחשב מאד וכעת נדפס על 

הדף בהוצאת ירושלמי שעל ידי עוז והדר.

הגרוש  לפני  בספרד  נולד  קורקוס.  יוסף  מרבי  הרמב"ם  על  פירוש   - קורקוס  מהר"י 
בשנת רנ"ב, לאחר הגרוש נדד למצרים, ולבסוף הגיע לירושלים. כתב ספרו בסביבות 

שנת ה' אלפים ש'. אין ידוע זמן פטירתו.

שאינן  במצוות  העוסקים  תורה  משנה  של  הספרים  ארבעת  על  נכתב  פירושו 
נוהגות בזמן הזה או שאינן נוהגות בחו"ל: זרעים, עבודה, קרבנות, טהרה. על ספרים 
אלו, ה'מגיד משנה' לא חיבר את פירושו, וככל הנראה הר"י קורקוס רצה להשלים את 
הפירוש. פירושו נדפס במהדורת רמב"ם שבהוצאת שבתי פרנקל, אולם רוב חיבורו 

על ספר טהרה נאבד ממנו.

מהר"ם חאגיז - נולד בירושלים בשנת תל"ב לאביו רבי יעקב חאגיז. בהיותו בן שנתיים 
נפטר אביו, והוא גדל בבית אבי אמו רבי משה גאלאנטי )השני, נכדו של רבי משה בן מרדכי 
וחזר רק בשנת תצ"ח והתיישב בצפת.  גאלאנטי(. בשנת תמ"ט נסע לשליחות לחו"ל 

יש אומרים שנפטר בצפת ויש אומרים שנפטר בביירות והובא לקבורה בצידון. כנראה 
נפטר בגיל 90, בסביבות שנת תקכ"ב.

חיבר ספרים הרבה, ובתוכם: לקט הקמח- שו"ת על אורח חיים, יורה דעה ואבן 
העזר. לקט הקמח- על המשניות. משנת חכמים- על מ"ח קנייני תרה, שפת אמת- 
על מעלת ארץ ישראל וקדושתה אף בזמן הזה. בספר תוקף את המזלזלים בקדושת 

הארץ בזמן הזה, ואומר כי קדושתה נצחית.



זק

מים חיים - רבי חזקיה די סילוא בעל פרי חדש.

בהיותו  תנ"ז  שנת  בסביבות  ונפטר  )איטליה(  בליוורנו  תט"ז  ה'  בשנת  נולד 
 20 בגיל  ישראל  לארץ  עלה  הזיתים.  בהר  ומנו"כ  שנה,  ותשע  שלשים  בן  רק 
של  בנו  שהיה  יהונתן  רבי  )בן  גאלאנטי  מהר"ם  מפי  למד  שם  בירושלים.  והתיישב 
הספר  את  כתב  הקדוש  החיים"  "אור  שבעל  הראשון(. לאחר  גאלאנטי  משה  רבי 

מחילה. וביקש  קברו  על  השתטח  חדש",  ה"פרי  על  משיג  הינו  בו  תואר"   "פרי 
מספריו: מים חיים, חידושים על הש"ס. ופרי חדש, על שולחן ערוך

מלא"ש )מלאכת שלמה( - מאת הרב שלמה עדני, נולד בסביבות שנת שכ"ז ונפטר שנת 
שפ"ה, ומנו"כ בבית העלמין העתיקה שבחברון.

היה תלמיד הרב חיים ויטאל ומה"ר בצלאל אשכנזי מחבר השיטה מקובצת, את 
הספר מלאכת שלמה על ששה סדרי משנה החל לכתוב משנת שמ"ט בהיותו בן כ"ב 

שנים וסיים אותו בשנת שפ"ב.

נולד  דאברימיל,  מעיר  יצחק  אפרים  הרב  חיברו   - זרעים  סדר  על  ראשונה(  )משנה  מ"ר 
בשנת תקכ"ב. נכד המהר"ץ חיות. חיבר חיבור דומה על סדר טהרות וקרא שמו משנה 

אחרונה. פירושו נתקבל אצל כל גדולי הדורות הבאים אחריו שמרבים להביא דבריו.

פנ"מ / פ"מ )פני משה( - על הירושלמי חיברו הרב משה מרגלית נולד בקיידן שבליטא 
בסביבות שנת תע"ד - נפטר י"ב בטבת תקמ"א.

פירושו על הירושלמי נחשב לאחד  י"א שהיה אחד מרבותיו של הגאון מווילנא. 
משני הפירושים החשובים ביותר על הירושלמי, ונדפס בכל המהדורות על הדף, לצד 
פירוש קרבן העדה. פירושו מחולק לשני חלקים: 'פני משה'- פירוש על הדף המפרש את 
פשט הירושלמי, ו'מראה הפנים' - הרחבות ועיונים, כעין תוספות. הוא מעיד: 'הפירוש 
על ש"ס הזה שפירשתי הוא אחרי החקירה והעיון והשקידה והיגיעה כי רבה, בערב היא 
באה ובבוקר היא שבה, לחקור ולעיין ולחפש בכל חדרי הש"ס הזה ובכל התוספתא ובכל 

חדרי הש"ס הבבלי עם שיטות הגאונים ז"ל ופירושיהן כפי אשר השיגה ידי וכחי...'.

רא"ש )רבינו אשר( - נולד בשנת ה' אלפים י'. נפטר בשנת פ"ז.

ולאחר  מרוטנבורג  מהר"ם  מפי  למד  באשכנז.  אורי,  ב"ר  יחיאל  רבי  לאביו  נולד 
פטירתו מפי ממשיכו רבי עזריאל ב"ר יחיאל. בעקבות רדיפות נגד היהודים באשכנז, 
ברח הרא"ש לספרד בשנת ס"ג, ושם התקבל בכבוד רב על ידי הרשב"א בברצלונה, 
ומאוחר יותר התמנה לרב העיר הגדולה טולדו. לאחר פטירת הרשב"א נחשב הרא"ש 
לפוסק הדור בספרד. הוא השאיר אחריו יותר מאלף תשובות. רבי יוסף קארו בספרו 
והרא"ש.  הרי"ף, הרמב"ם  הוראה':  עמודי  'שלושה  על  בעיקר  ערוך, מתבסס  שולחן 

נפטר בשנת פ"ז ]ולפי ספר שלשלת הקבלה נפטר בשנת ע"ד[ בטולדו שבספרד.

נדפס פירושו בסוף  וילנא  וטהרות, בש"ס  זרעים  עשה פירוש למשניות מסדרי 
מסכת ברכות ובסוף מסכת נדה יחד עם פירושם של הר"ש והרמב"ם.



זקק

רבינו יונה - הוא רבינו יונה גירונדי, נפטר - כ"ח בחשוון ה'כ"ד.
ביאוריו על הרי"ף שנדפסו במסת ברכות מכונה בשם נמוקי תלמידי רבינו יונה, 
הראשי  ידי  על  ספרים  בהרבה  מוזכרים  ולכן  דבריו,  וסידרו  אספו  שתלמידיו  מחמת 

תיבות - תר"י.

חיבר ספרים רבים ובתוכם ספר מוסר הנודע 'שערי תשובה'. הרמב"ן נמנה בין 
רבותיו, והרשב"א היה נמנה בין תלמידיו הרבים.

- נולד בספרד לרבי שלמה בן זמרא בשנת ה'ר"מ. בשנת ה'רנ"ב, בזמן גירוש  רדב"ז 
ספרד גורש עם משפחתו, והתיישב בצפת. למד מפי רבי יוסף טאיטצאק, רבי לוי בן 

חביב )המהרלב"ח( ורבי יוסף סאראגוסי.

בשנת ה'רע"ב או ה'רע"ג התיישב במצרים, שם ייסד ישיבה גדולה, ממנה יצאו 
גדולי עולם, ביניהם האר"י ז"ל ורבי בצלאל אשכנזי בעל השיטה מקובצת.

היה  הרדב"ז  לצפת.  חזר  ומשם  לירושלים  ועלה  מצרים  את  עזב  שי"ג  בשנת 
מגדולי הפוסקים בדורו, וענה תשובות בהלכה לכל רחבי העולם. מועד פטירתו שנוי 
במחלוקת יש אומרים שחי קרוב ל-110 שנה ונפטר בכ"א בחשוון שנת שמ"ט, ויש 
בבית העלמין  נקבר במערה  הוא   .95 לגיל  נפטר בשנת של"ד, קרוב  הוא  כי  אומרים 

העתיק בצפת.

השאיר אחריו אלפי תשובות הידועים בשם תשובות רדב"ז. וכן פירוש על כמה 
מספרי יד החזקה של הרמב"ם.

ריבמ"ץ )רבי יצחק בן מלכי צדק מסיפונט( - ד' תת"ן - ד' תתק"כ.
חי באזור סיפונטו שבאיטליה. לידינו הגיע פירושו לסדר זרעים בלבד. רבי שמשון 
משאנץ הרבה להשתמש בפירושיו, וקטעים מהם מופיעים גם בספר הישר של רבנו 

תם, בן דורו של רבי יצחק.

פירושו נדפס בש"ס וילנא יחד עם פירושם של הר"ש הרא"ש והרמב"ם.

נולד באמסטרדם, סביבות שנת  בכינויו הרמ"ז,  ידוע   - זַ ּכ ּו ת(  בן מרדכי  )רבינו משה  רמ"ז 
שפ"ה ונפטר במנטובה, ט"ז בתשרי ה'תנ"ח.

תע"ט,  בשנת  באמשטרדם  לראשונה  נדפס  המשניות,  על  פירושו  הרמ"ז,  קול 
כעשרים שנה אחר פטירתו. הרמ"ז כיהן כרב קהילת מנטובה וראש ישיבה בה ובונציה, 

והוא נחשב לאחד מגדולי המקובלים ביהדות איטליה.

גליון  על  שנדפסו  רע"א  לתוספות  הכוונה  רוב  ע"פ  זה  בכרך   - איגר(  עקיבא  )רבי  רע"א 
משניות דפוס וילנא. רבי עקיבא איגר נולד בעיר אייזנשטאדט י"ד חשון תקכ"ב ונפטר 
בעיר פוזנא י"ג תשרי תקצ"ח. תוספות רע"א על משניות נדפסו לראשונה באלטונא 

כמה שנים אחר פטירתו.

תתק"י,  ד'  בסביבות  נולד  בצרפת.  התוספות  בעלי  מגדולי   - משאנץ(  שמשון  )רבי  ר"ש 
ונפטר קרוב לשנת ד' תתק"ץ.
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מפלייזא  'הר"ש  המכונה  יוסף,  ב"ר  שמשון  רבי  של  בנו  אברהם,  לרבי  נולד 
הזקן'. למד מפי רבנו תם, אך רבו המובהק היה רבי יצחק ב"ר שמואל הזקן מדנפיר 
- ר"י הזקן. חיבר פירוש לסדר זרעים ולסדר טהרות, עליהם אין תלמוד בבלי, למעט 
מסכתות ברכות ונידה, עליהן לא כתב פירוש מפני שיש עליהן גמרא. בפירושו מביא 
לרוב את הירושלמי למסכתות מסדר זרעים, ואת התוספתא לסדר טהרות, ומפרשן 

ומפלפל בהם.

בשנת ד'תתקע"א, כשגברו הרדיפות על יהודי צרפת, עלה לארץ ישראל, יחד עם 
יהונתן מלוניל[,  ואנגליה ]בהם רבינו  ונכבדים מצרפת, פרובנס  כשלוש מאות רבנים 
'איש  כינויו  ומכאן  מה,  זמן  בירושלים  ישב  התוספות'.  בעלי  כ'עליית  שנודע  במה 
ירושלים', והשתקע בעכו. נפטר קרוב לשנת ד'תתק"ץ, ונקבר על פי המסורת בחיפה, 

בבית הקברות העתיק הסמוך לקברו של האמורא רבי אבדימי דמן חיפה.

טהרות  על  ופירושו  ברכות,  מסכת  בסוף  וילנא  בש"ס  נדפס  זרעים  על  פירושו 
נדפס בסוף מסכת נדה.

- זמן לידתו לא נודע במדויק אבל היה קודם שנת  רש"ס )רבי שלמה סיריליו או סירליאו( 
רנ"ב, נפטר בסביבות שנת ש"ל.

התלמוד  מפרשי  מראשוני  וירושלים  צפת  ומחכמי  ספרד  ממגורשי  היה 
הירושלמי. זמן ומקום לידתו אינם ידועים במדויק. ידוע שגורש מספרד, על פי עדותו 

בהקדמתו לפירושו לירושלמי, ומכאן שנולד לפני שנת הגירוש שהיה בשנת ה'רנ"ב.

לאחר הגירוש הגיע רש"ס לקושטא, שם למד אצל רבי אליהו בן רבי בנימין הלוי 
מחבר שו"ת זקן אהרן, מגדולי רבני טורקיה. כעבור מספר שנים עבר לסלוניקי, שם למד 

אצל רבי יעקב בן חביב מחבר הספר עין יעקב על אגדות הש"ס ובנו, רבי לוי בן חביב.

יוסף  רבי  אז  ישבו  שם  בצפת,  והתיישב  ישראל  לארץ  עלה  ש'  שנת  בסביבות 
קארו, רבי יעקב בירב, רבי שלמה אלקבץ והמבי"ט. בסביבות שנת ש"ו עלה מצפת 
לירושלים, שם התמנה לכהן כרב העיר ואב בית הדין לאחר פטירתו של המהרלב"ח, 
וכן עמד בראשות ישיבה גדולה. ושם השלים את פירושו. פירושו מקיף את כל סדר 

זרעים וכן את מסכת שקלים.

רש"ש - רבי שמואל שטראשין ה'תקנ"ד - ה'תרל"ב.

חיבר הגהות וחידושים על כל מסכתות המשנה והתלמוד הבבלי. החיבור נדפס 
בסוף כרכי התלמוד שנדפסו על ידי דפוס ראם בווילנה, שהיה שייך לנכדיו. חיבר גם 

פירושים על מדרש רבה ומשנה תורה לרמב"ם.

ונפטר  בניסן תע"ח,  א'  בונציה  נולד  ַפּאְרדֹו.  חיים  דוד  רבי  - מאת  לדוד(  )שושנים  ש"ל 
בירושלים – י"ב בסיוון תק"נ,

חיבר גם שאר ספרים ידועים ומפורסמים, בהם חסדי דוד על התוספתא, משכיל 
לדוד על פירש"י על התורה, ועוד הרבה. בשנת תקמ"א נטש את מקום מגוריו והחל 
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במסעו אל ארץ ישראל, אליה הגיע בשנת תקמ"ב. הוא קבע את מושבו בירושלים 
וזמן קצר לאחר בואו הוזמן לכהן כחבר בבית הדין של המהרי"ט אלגאזי. בירושלים 
ארץ  תורת  בשבח  הרבה  מדבר  זה  בספרו  רב'.  דבי  'ספרי  לספרי  פירושו  את  חיבר 

ישראל. מנו"כ בהר הזיתים.

תא"ש )תוספות אנשי שם( - לסדרי זרעים וטהרות.

מבחירי  נפלא  ילקוט  והוא  וילנא,  דפוס  ראם  הוצאת  במשניות  לראשונה  נדפס 
מבארי המשנה ומפרשיה. על פי רוב מופיע גם שם הספר ממנו נלקח הביאור.

תו"ח )תוספות חדשים( - נדפסו במשניות אמשטרדם שנת תקל"ה.

בהסכמת הגאון שאול הלוי אבד"ק האג כתב שהם איסוף של חידושים מגאוני 
על  שמשון  נזירות  ספר  ]מחבר  מאלטונא  זצ"ל  חסיד  שמשון  מהרב  ובפרט  הארץ 
שו"ע או"ח[, ובתוכם אב"ד אמשטרדם ר’ שאול ב"ר אריה ליב לעווענשטאם ]מחבר 
ספר בנין אריאל על התורה[. ואכן בסוף הרבה קטעים מופיע שם כגון 'ממהרש"ח" 
וכן 'ממה"ר שאול', לפעמים גם מביא מספר שושנים לדוד ועוד  ]ר' שמשון חסיד[, 
ברור  לא  מקור,  מובא בחתימתם  שלא  בקטעים  לזמנו.  סמוך  שהיו  המשנה  מפרשי 
אם הם ממוהרש"ח או דברי המאסף מוהר"א געטשליק ואניפרידן שכתב בהקדמתו 

שמקום הניחו לי באיזה מקומות אמרתי עם הספר להעלותם לזיכרון.

תפא"י )תפארת ישראל( - מאת הרב ישראל ליפשיץ בן הרב גדליה ליפשיץ נולד בשנת 
ה'תקמ"ב - נפטר בדנציג שבגרמניה ג' בתשרי ה'תרכ"א, היה מגדולי חכמי אשכנז. 

כיהן כאב"ד בוורונקי, חזדייש ודנציג.

תפילה לאומרה אחרי לימוד המשניות לעילוי נשמה:
)הובא בספר זכרון יהודה בקבלה מהגאון מו"ה דוד דייטש זצ"ל(

יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שתהא לימוד משניות שלמדתי בשביל נשמת 
)פב"פ( זכות לנשמתו כי משנה אותיות נשמה שתעלה מעלה מעלה ותזכה 

לתענוגים רמים ולהנות מזיו השכינה ושתהא צרורה בצרור החיים עם נשמת 

צדיקים וצדקניות שבגן עדן ולהחיותה בתחיית המתים עם כל שאר מתי ישראל 

ברחמים אמן.

תפלה קצרה
 כתוב בספר צבי לצדיק )מהגה"ק יהושע צבי מיכל שפירא מירושלים עיה"ק, סוף מכתב ד'(

שבעיה"ק ירושלים תובב"א יש אומרים רק נוסח קצר זה:

'המרחם ירחם על נשמת פב"פ'
ולא יותר, וכתב שיש יותר תועלת באמירה קצרה, דדבר קצר קל יותר לומר בכוונת הלב.
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קודם לימוד המשניות אומרים:

תורה, תלמוד  של  עשה  מצות  לקיים  זה  משניות  פרק  לומד   הריני 

ויהי רצון שיהיה לזכות נשמת )פב"פ(

תפלה לאומרה לאחר הלימוד

ר ִאיׁש ִיְהֶיה  ׂשַ ל ּבְ ל ַחי ְורּוח ּכָ ָיְדָך ֶנֶפׁש ּכָ ר ּבְ א ֲאדָֹני ָמֵלא ַרֲחִמים, ֲאׁשֶ ָאּנָ
פלוני  בן  )פלוני  ַמת  ִנׁשְ ֲעבּור  ּבַ ֵתנּו  ּוְתִפיּלָ ּתֹוָרֵתנּו  ְלָפֶניָך  ְלָרצֹון  ָנא 

ָוֶחֶסד  ֲעֵרי ַרֲחִמים  דֹול ִלְפּתֹוַח ָלּה ׁשַ ָך ַהָגּ ַחְסְדּ ְבּ ּה  ּוְגמֹול ָנא ִעּמָ ופלונית( 

ַמְלָאֶכיָך  ָלּה  ַלח  ּוׁשְ ה,  ּוְבִחיָבּ ַאֲהָבה  ְבּ אֹוָתּה  ל  ּוְתַקּבֵ ֵעֶדן,  ַגן  ֲעֵרי  ְוׁשַ

מֹות  ים, ֵאֶצל ִנׁשְ ַחת ֵעץ ַהַחּיִ יָבּה ּתַ הֹוִרים ְלהֹוִליָכּה ּוְלהֹוִשׁ ים ְוַהּטְ דֹוׁשִ ַהּקְ

ִכיָנְתָך,  ׁשְ ִמִזּיו  ֵליָהנֹות  ַוֲחִסידֹות,  ֲחִסיִדים  ְדָקִנּיֹות,  ְוַהּצִ ִדיִקים  ַהּצַ

ְנכֹוָנה,  ְמנּוָחה  ּבִ ֶקֶבר  ּבַ ָינּוַח  ְוַהּגּוף  ִדיִקים.  ַלַצּ פּון  ַהּצָ ִמּטּוְבָך  יָעּה  ּבִ ְלַהׂשְ

בֹוָתם  ּכְ ִמׁשְ ַעל  ָינּוחּו  לֹום,  ׁשָ 'ָיבֹוא  ִדְכִתיב:  ּכְ לֹום,  ְוׁשָ ְמָחה  ּוְבׂשִ ֶחְדָוה  ּבְ

בֹוָתם',  ּכְ ִמׁשְ ַעל  נּו  ְיַרְנּ ָכבֹוד,  ּבְ ֲחִסיִדים  'ַיְעְלזּו  ּוְכִתיב:  ְנכֹוחֹו',  הֹוֵלְך 

מֹור אֹותֹו  ָנֶתָך'. ְוִתׁשְ ְוָעְרָבה ׁשְ ַכְבּתָ  ְוׁשָ ְפָחד,  ב, לֹא ּתִ ּכַ ׁשְ ּתִ ּוְכִתיב: 'ִאם 

י  ָעיו, ּכִ ׁשְ ל ּפִ ה ְותֹוֵלָעה, ְוִתְסַלח ְוִתְמחֹול לֹו ַעל ָכּ ֶבר ּוֵמִריָמּ ֵמִחיּבּוט ַהּקֶ

ְזכּוּיֹוָתיו  לֹו  ּוְזכֹור  ֶיֱחָטא,  ְולֹא  ּטֹוב  ה  ַיֲעׂשֶ ר  ֲאׁשֶ ָאֶרץ  ָבּ יק  ַצּדִ ֵאין  ָאָדם 

ֶבר ֵמרֹוב  ּקֶ ן ַעְצמֹוָתיו ּבַ ֵ ָמתֹו ְלַדּשׁ ׁשְ יַע לֹו ִמִנּ ּפִ ה, ְוַתׁשְ ר ָעׂשָ ְוִצְדקֹוָתיו ֲאֶשׁ

יֵרֶאיָך', ּוְכִתיב:  ר ָצַפְנּתָ ּלִ ְכִתיב: 'ָמה ַרב טּוְבָך ֲאׁשֶ יִקים, ִדּ ִדּ פּון ַלּצַ ּטּוב ַהּצָ

ֲאָנן  ָדד, ְוַשׁ ַטח ּבָ ּכֹון ּבֶ ָרה', וִתׁשְ ּבָ ה לֹא ִנׁשְ ל ַעְצמֹוָתיו, ַאַחת ֵמֵהּנָ 'ׁשֹוֵמר ּכָ

ים  ְצרֹור ַהַחּיִ ֵהא ְצרּוָרה ּבִ ָמתֹו ּתְ ׁשְ ֵני ֵגיִהּנֹום. ְוִנּ ְרֶאה ְפּ ַחד ָרָעה, ְוַאל ּתִ ִמּפַ

ַרֲחִמים. ָאֵמן. ָרֵאל ּבְ ָך ִיׂשְ ל ֵמֵתי ַעּמְ ִתים ִעם ּכָ ת ַהּמֵ ְתִחּיַ ּוְלַהֲחיֹותֹו ּבִ
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קודם לימוד המשניות אומרים:

הריני לומד פרק משניות זה לקיים מצות עשה של תלמוד תורה, ויהי 

רצון שיהיה לזכות נשמת )פב"פ(

תפלה לאומרה לאחר הלימוד

ר ִאיׁש ִיְהֶיה  ׂשַ ל ּבְ ל ַחי ְורּוח ּכָ ָיְדָך ֶנֶפׁש ּכָ ר ּבְ א ֲאדָֹני ָמֵלא ַרֲחִמים, ֲאׁשֶ ָאּנָ
ַמת )פלונית בת פלוני  ֲעבּור ִנׁשְ ֵתנּו ּבַ ָנא ְלָרצֹון ְלָפֶניָך ּתֹוָרֵתנּו ּוְתִפיּלָ

ָוֶחֶסד  ֲעֵרי ַרֲחִמים  דֹול ִלְפּתֹוַח ָלּה ׁשַ ָך ַהָגּ ַחְסְדּ ְבּ ּה  ּוְגמֹול ָנא ִעּמָ ופלונית( 

ַמְלָאֶכיָך  ָלּה  ַלח  ּוׁשְ ה,  ּוְבִחיָבּ ַאֲהָבה  ְבּ אֹוָתּה  ל  ּוְתַקּבֵ ֵעֶדן,  ַגן  ֲעֵרי  ְוׁשַ

מֹות  ים, ֵאֶצל ִנׁשְ ַחת ֵעץ ַהַחּיִ יָבּה ּתַ הֹוִרים ְלהֹוִליָכּה ּוְלהֹוִשׁ ים ְוַהּטְ דֹוׁשִ ַהּקְ

ִכיָנְתָך,  ׁשְ ִמִזּיו  ֵליָהנֹות  ַוֲחִסידֹות,  ֲחִסיִדים  ְדָקִנּיֹות,  ְוַהּצִ ִדיִקים  ַהּצַ

ְנכֹוָנה,  ְמנּוָחה  ּבִ ֶקֶבר  ּבַ ָינּוַח  ְוַהּגּוף  ִדיִקים.  ַלַצּ פּון  ַהּצָ ִמּטּוְבָך  יָעּה  ּבִ ְלַהׂשְ

בֹוָתם  ּכְ ִמׁשְ ַעל  ָינּוחּו  לֹום,  ׁשָ 'ָיבֹוא  ִדְכִתיב:  ּכְ לֹום,  ְוׁשָ ְמָחה  ּוְבׂשִ ֶחְדָוה  ּבְ

בֹוָתם',  ּכְ ִמׁשְ ַעל  נּו  ְיַרְנּ ָכבֹוד,  ּבְ ֲחִסיִדים  'ַיְעְלזּו  ּוְכִתיב:  ְנכֹוחֹו',  הֹוֵלְך 

מֹור אֹוָתּה  ָנֶתָך'. ְוִתׁשְ ַכְבּתָ ְוָעְרָבה ׁשְ ְפָחד, ְוׁשָ ב, לֹא ּתִ ּכַ ׁשְ ּוְכִתיב: 'ִאם ּתִ

י  ֶעיָה, ּכִ ׁשְ ל ּפִ ה ְותֹוֵלָעה, ְוִתְסַלח ְוִתְמחֹול ָלּה ַעל ָכּ ֶבר ּוֵמִריָמּ ֵמִחיּבּוט ַהּקֶ

ְזכּוּיֹוֶתיָה  ָלּה  ּוְזכֹור  ֶיֱחָטא,  ְולֹא  ּטֹוב  ה  ַיֲעׂשֶ ר  ֲאׁשֶ ָאֶרץ  ָבּ יק  ַצּדִ ֵאין  ָאָדם 

ֶבר ֵמרֹוב  ּקֶ ן ַעְצמֹוֶתיָה ּבַ ֵ ָמָתּה ְלַדּשׁ ׁשְ יַע ָלּה ִמִנּ ּפִ ָתה, ְוַתׁשְ ר ָעׂשְ ְוִצְדקֹוֶתיָה ֲאֶשׁ

יֵרֶאיָך', ּוְכִתיב:  ר ָצַפְנּתָ ּלִ ְכִתיב: 'ָמה ַרב טּוְבָך ֲאׁשֶ יִקים, ִדּ ִדּ פּון ַלּצַ ּטּוב ַהּצָ

ֲאָנן  ָדד, ְוַשׁ ַטח ּבָ ּכֹון ּבֶ ָרה', וִתׁשְ ּבָ ה לֹא ִנׁשְ ל ַעְצמֹוָתיו, ַאַחת ֵמֵהּנָ 'ׁשֹוֵמר ּכָ

ים  ְצרֹור ַהַחּיִ ֵהא ְצרּוָרה ּבִ ָמָתּה ּתְ ׁשְ ֵני ֵגיִהּנֹום. ְוִנּ ְרֶאה ְפּ ַחד ָרָעה, ְוַאל ּתִ ִמּפַ

ַרֲחִמים. ָאֵמן. ָרֵאל ּבְ ָך ִיׂשְ ל ֵמֵתי ַעּמְ ִתים ִעם ּכָ ת ַהּמֵ ְתִחּיַ ּוְלַהֲחיֹוָתּה ּבִ
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אם מברכים בזימון המברך אומר:

ן( עְנְטׁשְ ַרּבֹוַתי ְנָבֵרְך: )ַרּבֹוַתי ִמיר ֶוועֶלען ּבֶ

ה ְוַעד עֹוָלם: ם ֲאדָֹני ְמֹבָרְך ֵמַעּתָ המסובים עונים: ְיִהי ׁשֵ

לֹו: ֶ ָאַכְלנּו ִמּשׁ ָנן ְוַרּבֹוַתי ְנָבֵרך )בעשרה: ֱאלֵֹהינּו( ׁשֶ ְרׁשּות ָמָרָנן ְוַרּבָ המברך אומר: ּבִ

לֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו:  ֶ ָאַכְלנּו ִמּשׁ רּוְך )בעשרה: ֱאלֵֹהינּו( ׁשֶ המסובים עונים: ּבָ

מֹו: רּוְך הּוא ּוָברּוך ׁשְ ּבָ

ה ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ַהָזּן ֶאת ָהעֹוָלם  רּוְך ַאָתּ ָבּ
ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים. הּוא נֹוֵתן ֶלֶחם  ֵחן ְבּ טּובֹו ְבּ ּלֹו. ְבּ ֻכּ
לֹא  ִמיד  ָתּ דֹול  ַהָגּ ּוְבטּובֹו  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  י  ִכּ ָשֹר.  ָבּ ְלָכל 
מֹו  ְשׁ ֲעבּור  ַבּ ָוֶעד.  ְלעֹוָלם  ָמזֹון  ָלנּו  ֶיְחַסר  ְוַאל  ָלנּו  ָחַסר 
ּוֵמִכין  ל  ַלֹכּ ּוֵמִטיב  ל  ַלֹכּ ּוְמַפְרֵנס  ָזן  ֵאל  י הּוא  ִכּ דֹול.  ַהָגּ
ָיֶדָך  ֶאת  ּפֹוֵתַח  ָאמּור  ּכָ ָרא.  ָבּ ר  ֲאֶשׁ ִרּיֹוָתיו  ְבּ ְלָכל  ָמזֹון 
ל: ה ְיֹהָוה. ַהָזּן ֶאת ַהֹכּ רּוְך ַאָתּ יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון: ָבּ ּבִ ּוַמׂשְ

בחול אומרים

ָזְכֵרנּו  ְבּ ִכינּו,  ָבּ ם  ַגּ ְבנּו  ָיַשׁ ם  ֶבל ָשׁ ָבּ ַנֲהרֹות  ַעל 
ִלינּו  ָתּ תֹוָכּה,  ְבּ ֲעָרִבים  ַעל  ִצּיֹון.  ֶאת 
יר  ִשׁ ְבֵרי  ִדּ ׁשֹוֵבינּו  ֵאלּונּו  ְשׁ ם  ָשׁ י  ִכּ רֹוֵתינּו.  נֹּ ִכּ
ֵאיְך  ִצּיֹון.  יר  ׁ ִמִשּ ָלנּו  ירּו  ִשׁ ִשְֹמָחה,  ְותֹוָלֵלינּו 
ִאם  ֵנָכר.  ַאְדַמת  ַעל  ְיהָֹוה,  יר  ִשׁ ֶאת  יר  ָנִשׁ
ְלׁשֹוִני  ק  ְדַבּ ִתּ ְיִמיִני.  ח  ַכּ ְשׁ ִתּ ֹם,  ִלָ ְירּוָשׁ ֵחְך  ָכּ ֶאְשׁ
ֶאת  ַאֲעֶלה  לֹא  ִאם  ֵרִכי,  ֶאְזְכּ לֹא  ִאם  י  ְלִחִכּ
ִלְבֵני  ְיהָֹוה  ְזכֹר  ִשְֹמָחִתי.  רֹאׁש  ַעל  ֹם  ִלַ ְירּוָשׁ
לָ ִם, ָהֹאְמִרים ָערּו ָערּו ַעד  ֱאדֹום ֵאת יֹום ְירּוָשׁ
ם  ֶלּ ַשׁ ְיּ ֶשׁ ֵרי  דּוָדה, ַאְשׁ ׁ ֶבל ַהְשּ ָבּ ת  ַבּ ּה.  ָבּ ַהְיסֹוד 
ץ  יֹּאֵחז ְוִנֵפּ ֵרי ֶשׁ ָגַמְלְתּ ָלנּו. ַאְשׁ מּוֵלְך ֶשׁ ָלְך ֶאת ְגּ

ַלע. ֶאת עָֹלַלִיְך ֶאל ַהָסּ

בשבת אומרים

ְיהָֹוה  ׁשּוב  ְבּ ֲעלֹות.  ַהַמּ יר  ִשׁ
ָהִיינּו  ִצּיֹון  יַבת  ִשׁ ֶאת 
ינּו  ֵלא ְשֹחֹוק ִפּ ֹחְלִמים. ָאז ִיָמּ ְכּ
ה. ָאז יֹאְמרּו ַבּגֹוִים  ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָנּ
ה.  יל ְיהָֹוה ַלֲעשֹֹות ִעם ֵאֶלּ ִהְגִדּ
נּו.  ִעָמּ ַלֲעשֹֹות  ְיהָֹוה  יל  ִהְגִדּ
ָהִיינּו ְשֵֹמִחים. ׁשּוָבה ְיהָֹוה ֶאת 
ֶגב.  ֶנּ ַבּ ֲאִפיִקים  ַכּ ִביֵתנּו  ְשׁ
ה ִיְקצֹרּו.  ִרָנּ ִדְמָעה ְבּ ַהזְֹּרִעים ְבּ
ְך  ֶמֶשׁ נֵֹשֹא  ּוָבכֹה  ֵיֵלְך  ָהלֹוְך 
נֵֹשֹא  ה.  ְבִרָנּ ָיבֹא  א  בֹּ ַהָזַּרע. 

ָתיו. ֲאֻלֹמּ
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ִהְנַחְלָתּ ַלֲאבֹוֵתינּו ֶאֶרץ ֶחְמָדה טֹוָבה  ָך ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו. ַעל ֶשׁ ְלּ נֹוֶדה 
הֹוֵצאָתנּו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים. ּוְפִדיָתנּו  ּוְרָחָבה. ְוַעל ֶשׁ

נּו.  ְדָתּ ַמּ ִלּ ְבָשֵֹרנּו. ְוַעל ּתֹוָרְתָך ֶשׁ ָחַתְמָתּ ִבּ ִריְתָך ֶשׁ ית ֲעָבִדים. ְוַעל ְבּ ִמֵבּ

ֲאִכיַלת  ְוַעל  נּו.  חֹוַנְנָתּ ֶשׁ ָוֶחֶסד  ֵחן  ים  ַחִיּ ְוַעל  נּו.  הֹוַדְעָתּ ֶשׁ יָך  ֻחֶקּ ְוַעל 

ָעה: ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ָשׁ ִמיד. ְבּ ה ָזן ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו ָתּ ַאָתּ ָמזֹון ָשׁ

)בחנוכה ופורים אומרים כאן ועל הניסים, ואם שכח אזי כשיגיע אצל הרחמן יאמר:

ָיִמים  ָעָשֹה ִנִסים ַלֲאבֹוֵתינּו, ַבּ מֹו ֶשׁ ָהַרֲחָמן, הּוא ַיֲעֶשֹה ָלנּו ִנִסים ְוִנְפָלאֹות, ְכּ
ְזַמן ַהֶזה: בימי וכו':( ָהֵהם ִבּ

בחנוכה ובפורים אומרים זה:

ְוַעל  ׁשּועֹות  ַהְתּ ְוַעל  בּורֹות  ַהְגּ ְוַעל  ְרָקן  ַהֻפּ ְוַעל  ים  ִסּ ַהִנּ ַעל 
ָעִשֹיָת ַלֲאבֹוֵתינּו  ְלָחמֹות. ֶשׁ ָחמֹות ְוַעל ַהִמּ ְפָלאֹות ְוַעל ַהֶנּ ַהִנּ

ְזַּמן ַהֶזּה: ִמים ָהֵהם ַבּ ָיּ ַבּ

דֹול  ָגּ ֵהן  כֹּ יֹוָחָנן  ן  ֶבּ ְתָיהּו  ַמִתּ יֵמי  ִבּ לחנוכה: 

ָעה  ָעְמָדה ַמְלכּות ָיָון ָהְרָשׁ ֶשׁ מֹוַנִאי ּוָבָניו. ְכּ ַחְשׁ

יָחם ּתֹוָרֶתָך ּוְלַהֲעִביָרם  ִכּ ָך ִיְשָֹרֵאל. ְלַהְשׁ ַעל ַעְמּ

ָעַמְדָתּ  ים.  ָהַרִבּ ַרֲחֶמיָך  ְבּ ה  ְוַאָתּ ְרצֹוֶנָך.  י  ֵמֻחֵקּ

ֶאת  ְנָתּ  ַדּ ִריָבם.  ֶאת  ַרְבָתּ  ָצָרָתם.  ֵעת  ְבּ ָלֶהם 

ַיד  ְבּ ִגּבֹוִרים  ָמַסְרָתּ  ִנְקָמָתם.  ֶאת  ָנַקְמָתּ  יָנם.  ִדּ

ַיד  ְבּ ּוְטֵמִאים  ים.  ְמַעִטּ ַיד  ְבּ ים  ְוַרִבּ ים.  ִשׁ ַחָלּ

ַיד  ְבּ ְוֵזִדים  יִקים.  ַצִדּ ַיד  ְבּ ִעים  ּוְרָשׁ ְטהֹוִרים. 

ְוָקדֹוׁש  דֹול  ָגּ ם  ֵשׁ ָעִשֹיָת  ּוְלָך  תֹוָרֶתָך.  עֹוְסֵקי 

ׁשּוָעה ְגדֹוָלה  ָך ִיְשָֹרֵאל ָעִשֹיָת ְתּ עֹוָלֶמָך. ּוְלַעְמּ ְבּ

ִלְדִביר  ָבֶניָך  אּו  ָבּ ן  ֵכּ ְוַאַחר  ַהֶזּה.  ַהּיֹום  ְכּ ּוֻפְרָקן 

ָך.  ֶשׁ ִמְקָדּ ֶאת  ְוִטֲהרּו  ֵהיָכֶלָך.  ֶאת  ּוִפּנּו  יֶתָך.  ֵבּ

מֹוַנת  ְוָקְבעּו ְשׁ ָך.  ָקְדֶשׁ ַחְצרֹות  ְבּ ְוִהְדִליקּו ֵנרֹות 

דֹול: ְמָך ַהָגּ ל ְלִשׁ ה ֵאּלּו. ְלהֹודֹות ּוְלַהֵלּ ְיֵמי ֲחֻנָכּ

ר  ַכי ְוֶאְסֵתּ יֵמי ָמְרְדּ לפורים: ִבּ

ָעַמד  ֶשׁ ְכּ יָרה.  ַהִבּ ן  ׁשּוַשׁ ְבּ

ׁש  ֵקּ ִבּ ע.  ָהָרָשׁ ָהָמן  ֲעֵליֶהם 

ד  ּוְלַאֵבּ ַלֲהרֹג  ִמיד  ְלַהְשׁ

ַער  ִמַנּ ַהְיּהּוִדים.  ל  ָכּ ֶאת 

יֹום  ְבּ ים.  ְוָנִשׁ ַטף  ָזֵקן.  ְוַעד 

ָעָשֹר  ה  לָֹשׁ ְשׁ ִבּ ֶאָחד. 

הּוא  ָעָשֹר  ֵנים  ְשׁ ְלֹחֶדׁש 

ָלבֹוז.  ָלָלם  ּוְשׁ ֲאָדר  ֹחֶדׁש 

ים  ָהַרִבּ ַרֲחֶמיָך  ְבּ ה  ְוַאָתּ

ֵהַפְרָתּ ֶאת ֲעָצתֹו. ְוִקְלַקְלָתּ 

בֹוָת ּלֹו  ְבּתֹו. ַוֲהֵשׁ ֶאת ַמֲחַשׁ

אֹותֹו  ְוָתלּו  רֹאׁשֹו.  ְבּ מּולֹו  ְגּ

ָניו ַעל ָהֵעץ: ְוֶאת ָבּ
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ל ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ֲאַנְחנּו מֹוִדים ָלְך ּוְמָבְרִכים אֹוָתְך.  ְוַעל ַהֹכּ
תּוב.  ָכּ ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד. ַכּ ִפי ָכל ַחי ָתּ ְמָך ְבּ ַרְך ִשׁ ִיְתָבּ
ָבה  ְוָאַכְלָתּ ְוָשָֹבְעָתּ ּוֵבַרְכָתּ ֶאת ְיֹהָוה ֱאלֶֹהיָך ַעל ָהָאֶרץ ַהטֹּ

זֹון. ה ְיֹהָוה. ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהָמּ רּוְך ַאָתּ ר ָנַתן ָלְך. ָבּ ֲאֶשׁ

ַלִים ִעיֶרָך. ְוַעל  ָך. ְוַעל ְירּוָשׁ ַרֶחם ָנא ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ַעל ִיְשָֹרֵאל ַעֶמּ
ִית  יֶחָך. ְוַעל ַהַבּ ִוד ְמִשׁ ית ָדּ בֹוֶדָך. ְוַעל ַמְלכּות ֵבּ ן ְכּ ַכּ ִצּיֹון ִמְשׁ

זּוֵננּו  ְרֵענּו  ָאִבינּו.  ֱאלֵֹהינּו.  ָעָליו.  ְמָך  ִשׁ ְקָרא  ִנּ ֶשׁ דֹוׁש  ְוַהָקּ דֹול  ַהָגּ

ל  ִמָכּ ְמֵהָרה  ֱאלֵֹהינּו  ְיהָֹוה  ָלנּו  ְוַהְרַוח  ְוַהְרִויֵחנּו.  ֵלנּו  ְוַכְלְכּ ְרְנֵסנּו  ַפּ

ָשֹר ָוָדם  ַנת ָבּ ְצִריֵכנּו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו לֹא ִליֵדי ַמְתּ ָצרֹוֵתינּו. ְוָנא ַאל ַתּ

ה  דֹוָשׁ ַהְקּ תּוָחה.  ַהְפּ ֵלָאה.  ַהְמּ ְלָיְדָך  ִאם  י  ִכּ ַהְלָוָאָתם.  ִליֵדי  ְולֹא 

ֵלם ְלעֹוָלם ָוֶעד: א ֵנבֹוׁש ְולֹא ִנָכּ לֹּ ְוָהְרָחָבה. ֶשׁ

ִביִעי  ׁ ַהְשּ יֹום  ּוְבִמְצַות  ִמְצֹוֶתיָך  ְבּ ֱאלֵֹהינּו  ְיהָֹוה  ְוַהֲחִליֵצנּו  ְרֵצה  אומרים:  בשבת 

ּבֹו  ת  ָבּ ִלְשׁ ְלָפֶניָך  הּוא  ְוָקדֹוׁש  דֹול  ָגּ ֶזה  יֹום  י  ִכּ ַהֶזּה  דֹוׁש  ְוַהָקּ דֹול  ַהָגּ ת  ָבּ ׁ ַהַשּ

ֵהא  לֹא ְתּ ִמְצַות ְרצֹוֶנָך ּוִבְרצֹוְנָך ָהִניַח ָלנּו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶשׁ ַאֲהָבה ְכּ ְוָלנּוַח ּבֹו ְבּ

ִעיֶרָך  ִצּיֹון  ֶנָחַמת  ְבּ ֱאלֵֹהינּו  ְיהָֹוה  ְוַהְרֵאנּו  ְמנּוָחֵתנּו  יֹום  ְבּ ַוֲאָנָחה  ְוָיגֹון  ָצָרה 

ָחמֹות: ַעל ַהְיׁשּועֹות ּוַבַעל ַהֶנּ ה הּוא ַבּ י ַאָתּ ָך ִכּ ַלִים ִעיר ָקְדֶשׁ ּוְבִבְנַין ְירּוָשׁ

בראש חדש וביום טוב ובחול המועד אומרים:

ִזְכרֹוֵננּו  ְוִיָזֵּכר  ֵקד  ְוִיָפּ ַמע  ׁ ְוִיָשּ ְוֵיָרֶצה  ְוֵיָרֶאה  יַע  ְוַיִגּ ְוָיבֹוא  ַיֲעֶלה  ֲאבֹוֵתינּו  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו 

ָך ְוִזְכרֹון  ַלִים ִעיר ָקְדֶשׁ ִוד ַעְבֶדָך ְוִזְכרֹון ְירּוָשׁ ן ָדּ יַח ֶבּ ּוִפְקדֹוֵננּו ְוִזְּכרֹון ֲאבֹוֵתינּו ְוִזְּכרֹון ָמִשׁ

יֹום: לֹום ְבּ ים ּוְלָשׁ ית ִיְשָֹרֵאל ְלָפֶניָך ִלְפֵליָטה ְלטֹוָבה ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ְלַחִיּ ָך ֵבּ ל ַעְמּ ָכּ

ְיׁשּוָעה  ּוִבְדַבר  ים.  ְלַחִיּ בֹו  יֵענּו  ְוהֹוִשׁ ִלְבָרָכה  בֹו  ּוָפְקֵדנּו  ְלטֹוָבה  ּבֹו  ֱאלֵֹהינּו  ְיהָֹוה  ָזְכֵרנּו   

ה: י ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאָתּ י ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו ִכּ יֵענּו ִכּ נּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוִשׁ ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחֵנּ
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רּוְך  ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ָבּ ֶדׁש ִבּ ַלִים ִעיר ַהקֹּ ּוְבֵנה ְירּוָשׁ
ָלִים: ָאֵמן: ה ְיֹהָוה. ּבֹוֵנה ְבַרֲחָמיו ְירּוָשׁ ַאָתּ

נּו.  ַמְלֵכּ ָאִבינּו.  ָהֵאל.  ָהעֹוָלם.  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיהָֹוה  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ
נּו ְקדֹוׁש ַיֲעקֹב. רֹוֵענּו  יֵרנּו. ּבֹוְרֵאנּו. ּגֹוֲאֵלנּו. יֹוְצֵרנּו. ְקדֹוֵשׁ ַאִדּ

הּוא  ָויֹום  יֹום  ָכל  ְבּ ֶשׁ ל.  ַלכֹּ ִטיב  ְוַהֵמּ ַהּטֹוב  ֶלְך  ַהֶמּ ִיְשָֹרֵאל.  רֹוֵעה 

הּוא  גֹוְמֵלנּו  הּוא  ְגָמָלנּו  הּוא  ָלנּו.  ֵייִטיב  הּוא  ֵמִטיב  הּוא  ֵהִטיב 

ָרָכה  ָלה ְוַהְצָלָחה. ְבּ ִיְגְמֵלנּו ָלַעד ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ּוְלֶרַוח. ַהָצּ

לֹום ְוָכל טֹוב.  ים ְוָשׁ ָלה. ְוַרֲחִמים ְוַחִיּ ְרָנָסה ְוַכְלָכּ ִויׁשּוָעה. ֶנָחָמה. ַפּ

ֵרנּו. אמן: ל טּוב ְלעֹוָלם ַאל ְיַחְסּ ּוִמָכּ

ַמִים  ׁ ָשּ ַרְך ַבּ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְמלְֹך ָעֵלינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ָהַרֲחָמן הּוא ִיְתָבּ
נּו  ָבּ ַאר  ְוִיְתָפּ ּדֹוִרים.  ְלדֹור  ח  ַבּ ַתּ ִיְשׁ ָהַרֲחָמן הּוא  ּוָבָאֶרץ: 

ָהַרֲחָמן  עֹוָלִמים:  ּוְלעֹוְלֵמי  ָלַעד  נּו  ָבּ ר  ְוִיְתַהַדּ ְנָצִחים.  ּוְלֵנַצח  ָלַעד 

אֵרנּו ַצָוּ ֵמַעל  ֻעֵלנּו  ר  בֹּ ִיְשׁ הּוא  ָהַרֲחָמן  ָכבֹוד:  ְבּ ְיַפְרְנֵסנּו   הּוא 

ָרָכה  ְבּ ָלנּו  ַלח  ִיְשׁ הּוא  ָהַרֲחָמן  ְלַאְרֵצנּו:  קֹוְמִמּיּות  יֹוִליֵכנּו  ְוהּוא 

ַלח  ָאַכְלנּו ָעָליו: ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשׁ ְלָחן ֶזה ֶשׁ ִית ַהֶזּה ְוַעל ֻשׁ ַבּ ה ַבּ ְמֻרָבּ

טֹובֹות  שֹֹורֹות  ְבּ ָלנּו  ר  ִויַבֶשּ ַלּטֹוב  ָזכּור  ִביא  ַהָנּ ֵאִלָיּהּו  ֶאת  ָלנּו 

ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות:

י  )ִאִמּ ְוֶאת  ַהֶזּה  ִית  ַהַבּ ַעל  ַבּ מֹוִרי(  )ָאִבי  ֶאת  ְיָבֵרְך  הּוא  ָהַרֲחָמן 
יָתם ְוֶאת ַזְרָעם  ִית ַהֶזּה. אֹוָתם ְוֶאת ֵבּ ֲעַלת ַהַבּ מֹוָרִתי( ַבּ

ר ָלֶהם. )ואם סמוך על שלחן עצמו יאמר: ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך  ל ֲאֶשׁ ְוֶאת ָכּ

ר  ל ֲאֶשׁ ר ִלי(, אֹוָתנּו ְוֶאת ָכּ ל ֲאֶשׁ י ְוֶאת ַזְרִעי ְוֶאת ָכּ ִתּ אֹוִתי ְוֶאת ִאְשׁ

ל.  ל. כֹּ ל. ִמכֹּ כֹּ ְרכּו ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב, ַבּ ְתָבּ ִנּ מֹו ֶשׁ ָלנּו. ְכּ

ֵלָמה. ְונֹאַמר ָאֵמן: ְבָרָכה ְשׁ נּו ַיַחד ִבּ ָלּ ן ְיָבֵרְך אֹוָתנּו ֻכּ ֵכּ
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ֵהא  ְתּ ֶשׁ ְזכּות  ְוָעֵלינּו  ֲעֵליֶהם  דּו  ְיַלְמּ רֹום  ָמּ ַבּ
ֵמֵאת  ְבָרָכה  א  ְוִנָשּ לֹום.  ָשׁ ֶמֶרת  ְלִמְשׁ

ֵענּו. ְוִנְמָצא ֵחן ְוֵשֶֹכל טֹוב  ְיֹהָוה. ּוְצָדָקה ֵמֱאלֵֹהי ִיְשׁ

ֵעיֵני ֱאלִֹהים ְוָאָדם: ְבּ

י ָהעֹוָלִמים:  ת ּוְמנּוָחה ְלַחֵיּ ָבּ ּלֹו ַשׁ ֻכּ לשבת: ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו יֹום ֶשׁ

ׁש ָעֵלינּו ֶאת ַהֹחֶדׁש ַהֶזּה ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה: לראש חדש: ָהַרֲחָמן הּוא ְיַחֵדּ

ּלֹו טֹוב: ֻכּ ליום טוב: ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו יֹום ֶשׁ

ָנה ַהזֹּאת ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה: ׁ ׁש ָעֵלינּו ֶאת ַהָשּ לראש השנה: ָהַרֲחָמן הּוא ְיַחֵדּ

ִוד ַהּנֹוֶפֶלת: ת ָדּ לסוכות: ָהַרֲחָמן הּוא ָיִקים ָלנּו ֶאת ֻסַכּ

א: י ָהעֹוָלם ַהָבּ יַח ּוְלַחֵיּ נּו ִלימֹות ַהָמִשׁ ָהַרֲחָמן הּוא ְיַזֵכּ

יל )ביום שיש בו מוסף אומר: ִמְגּדֹול( ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו ְועֶֹשֹה ֶחֶסד  בחול: ַמְגִדּ

יחֹו ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם: ִלְמִשׁ

ל  ָכּ ְוַעל  ָעֵלינּו  לֹום  ָשׁ ַיֲעֶשֹה  הּוא  ְמרֹוָמיו  ִבּ לֹום  ָשׁ עֶֹשֹה 
ִיְשָֹרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן:

ָרׁשּו  ִפיִרים  ְכּ ִליֵרָאיו:  ַמְחסֹור  ֵאין  י  ִכּ יו  ְקדֹוָשׁ ְיהָֹוה  ֶאת  ְיראּו 
י  י ְיהָֹוה לֹא ַיְחְסרּו ָכל טֹוב: הֹודּו ַליהָֹוה ִכּ ְוָרֵעבּו ְודֹוְרֵשׁ

ָרצֹון:  ַחי  ְלָכל  יַע  ּוַמְשִֹבּ ָיֶדָך  ֶאת  ּפֹוֵתַח  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  י  ִכּ טֹוב 

יהָֹוה ְוָהָיה ְיהָֹוה ִמְבַטחֹו: ַנַער ָהִייִתי  ר ִיְבַטח ַבּ ֶבר ֲאֶשׁ רּוְך ַהֶגּ ָבּ

עֹז  ְיהָֹוה  ָלֶחם:  ׁש  ְמַבֶקּ ְוַזְרעֹו  ֶנֱעָזב  יק  ַצִדּ ָרִאיִתי  ְולֹא  י  ָזַקְנִתּ ַגם 

לֹום: ׁ ן ְיהָֹוה ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבָשּ ְלַעּמֹו ִיֵתּ
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ה ְיֹהָוה, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ָהֵאל ַהָזּן אֹוָתנּו  רּוְך ַאָתּ ָבּ
ֵריַוח  ְבּ ֶחֶסד  ְבּ ֵחן  ְבּ טּובֹו  ְבּ ּלֹו  ֻכּ ָהעֹוָלם  ְוֶאת 

ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  י  ִכּ ר.  ָשׂ ָבּ ְלָכל  ֶלֶחם  ֹנֵתן  ים.  ַרִבּ ּוְבַרֲחִמים 

ָמזֹון  ָלנּו  ֶיְחַסר  ְוַאל  ָלנּו  ָחַסר  לֹא  ִמיד  ָתּ דֹול  ַהָגּ ּוְבטּובֹו 

ְלָחנֹו  ְוֻשׁ ל  ַלֹכּ ּוְמַפְרֵנס  ָזן  ֵאל  הּוא  י  ִכּ ָוֶעד.  ְלעֹוָלם  ִמיד  ָתּ

ָרא  ָבּ ר  ֲאֶשׁ ִרּיֹוָתיו  ְבּ ְלָכל  ּוָמזֹון  ִמְחָיה  ְוִהְתִקין  ל  ַלֹכּ ָערּוְך 

פא"י  )ר"ת  ָיֶדָך.  ֶאת  ּפֹוֵתַח  ָאמּור.  ָכּ ֲחָסָדיו  ּוְברֹוב  ְבַרֲחָמיו 

יַע )כמספר חת"ך(  ִבּ שהוא מספר יאהדונה"י ומספר סא"ל, וס"ת חת"ך( ּוַמְשׂ

ל: ה ְיֹהָוה, ַהָזּן ֶאת ַהֹכּ רּוְך ַאָתּ ְלָכל ַחי ָרצֹון: ָבּ

ה טֹוָבה  ִהְנַחְלָתּ ַלֲאבֹוֵתינּו ֶאֶרץ ֶחְמָדּ נֹוֶדה ְלָך ְידָֹוד ֱאלֵֹהינּו ַעל ֶשׁ
ֵמֶאֶרץ  הֹוֵצאָתנּו  ֶשׁ ַעל  ּוָמזֹון.  ים  ַחִיּ ְותֹוָרה  ִרית  ְבּ ּוְרָחָבה 

ֵרנּו. ְוַעל  ְבָשׂ ָחַתְמָתּ ִבּ ִריְתָך ֶשׁ ית ֲעָבִדים. ְוַעל ְבּ ִמְצַרִים ּוְפִדיָתנּו ִמֵבּ

ּוָמזֹון  ים  ַחִיּ ְוַעל  נּו.  הֹוַדְעָתּ ֶשׁ ְרצֹוָנְך  י  ֻחֵקּ ְוַעל  נּו.  ְדָתּ ַמּ ִלּ ֶשׁ ּתֹוָרְתָך 

ה ָזן ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו: ַאָתּ ֶשׁ

בחנוכה ובפורים אומרים:

ְוַעל  ׁשּועֹות  ַהְתּ ְוַעל  בּורֹות.  ַהְגּ ְוַעל  ְרָקן.  ַהֻפּ ְוַעל  ים  ִסּ ַהִנּ ְוַעל 

ָהֵהם  ִמים  ָיּ ַבּ ַלֲאבֹוֵתינּו  יָת  ָעִשׂ ֶשׁ ָחמֹות  ַהֶנּ ְוַעל  ְפָלאֹות  ַהִנּ

ְזַּמן ַהֶזּה: ַבּ

ָעְמָדה ַמְלכּות  ֶשׁ ְכּ ּוָבָניו  מֹוָנִאי  ַחְשׁ דֹול  ָגּ ֵהן  יֹוָחָנן כֹּ ֶבן  ְתָיה  ַמִתּ יֵמי  ִבּ לחנוכה: 

ה  י ְרצֹוָנְך. ְוַאָתּ ָחם ּתֹוָרָתְך ּוְלַהֲעִביָרם ֵמֻחֵקּ ְכּ ָרֵאל ְלַשׁ ָך ִיְשׂ ָעה ַעל ַעְמּ ָיָון ָהְרָשׁ

יָנם.  ִדּ ֶאת  ְנָתּ  ַדּ ִריָבם.  ֶאת  ַרְבָתּ  ָצָרָתם.  ֵעת  ְבּ ָלֶהם  ָעַמְדָתּ  ים  ָהַרִבּ ְבַרֲחֶמיָך 
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ִעים  ים. ּוְרָשׁ ַיד ְמַעִטּ ים ְבּ ים. ְוַרִבּ ַיד ֲחָלִשׁ ּבֹוִרים ְבּ ָנַקְמָתּ ֶאת ִנְקָמָתם. ָמַסְרָתּ ִגּ

ם  יָת ֵשׁ ַיד עֹוְסֵקי תֹוָרֶתָך. ְלָך ָעִשׂ ַיד ְטהֹוִרים. ְוֵזִדים ְבּ יִקים. ּוְטֵמִאים ְבּ ַיד ַצִדּ ְבּ

ַהּיֹום  ְכּ ּוֻפְרָקן  ְגדֹוָלה  ׁשּוָעה  ְתּ יָת  ָעִשׂ ָרֵאל  ִיְשׂ ָך  ּוְלַעְמּ עֹוָלָמְך.  ְבּ ְוָקדֹוׁש  דֹול  ָגּ

ָך.  ֶשׁ יֶתָך ּוִפּנּו ֶאת ֵהיָכֶלָך. ְוִטֲהרּו ֶאת ִמְקָדּ אּו ָבֶניָך ִלְדִביר ֵבּ ְך ָבּ ַהֶזּה. ְוַאַחר ָכּ

ל ּוְבהֹוָדָאה.  ַהֵלּ ה ֵאּלּו ְבּ מֹוַנת ְיֵמי ֲחֻנָכּ ָך. ְוָקְבעּו ְשׁ ַחְצרֹות ָקְדֶשׁ ְוִהְדִליקּו ֵנרֹות ְבּ

דֹול ֶסָלה: ְמָך ַהָגּ ים ְוִנְפָלאֹות ְונֹוֶדה ְלִשׁ ֶהם ִנִסּ יָת ִעָמּ ְוָעִשׂ

ע.  ָהָרָשׁ ָהָמן  ֲעֵליֶהם  ָעַמד  ֶשׁ ְכּ יָרה.  ַהִבּ ן  ׁשּוַשׁ ְבּ ר  ְוֶאְסֵתּ ַכי  ָמְרְדּ יֵמי  ִבּ לפורים: 

יֹום  ים ְבּ ַער ְוַעד ָזֵקן ַטף ְוָנִשׁ ל ַהְיּהּוִדים ִמַנּ ד ֶאת ָכּ ִמיד ַלֲהרֹוג ּוְלַאֵבּ ׁש ְלַהְשׁ ֵקּ ִבּ

ה  ָלָלם ָלבֹוז. ְוַאָתּ ר הּוא ֹחֶדׁש ֲאָדר ּוְשׁ ֵנים ָעָשׂ ר ְלֹחֶדׁש ְשׁ ה ָעָשׂ לָֹשׁ ְשׁ ֶאָחד ִבּ

מּולֹו  בֹוָת ּלֹו ְגּ ְבּתֹו. ַוֲהֵשׁ ים ֵהַפְרָתּ ֶאת ֲעָצתֹו. ְוִקְלַקְלָתּ ֶאת ַמֲחַשׁ ְבַרֲחֶמיָך ָהַרִבּ

ְמָך  ֶהם ֵנס ָוֶפֶלא ְונֹוֶדה ְלִשׁ יָת ִעָמּ ָניו ַעל ָהֵעץ. ְוָעִשׂ רֹאׁשֹו. ְוָתלּו אֹותֹו ְוֶאת ָבּ ְבּ

דֹול ֶסָלה: ַהָגּ

ֶאת  ּוְמָבְרִכים  ָלְך  מֹוִדים  ֲאַנְחנּו  ֱאלֵֹהינּו  ְיֹהָוה  ל  ַהֹכּ ְוַעל 
ְיֹהָוה  ֶאת  ּוֵבַרְכָתּ   . ָבְעָתּ ְוָשׂ ְוָאַכְלָתּ  ָאמּור  ָכּ ָמְך  ְשׁ
ה ְיֹהָוה,  רּוְך ַאָתּ ר ָנַתן ָלְך: ָבּ ֱאלֶֹהיָך ַעל ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ֲאֶשׁ

זֹון: ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהָמּ

ַלִים ִעיָרְך.  ְך. ְוַעל ְירּוָשׁ ָרֵאל ַעָמּ ִיְשׂ ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ְוַעל  ַרֵחם 
ְוַעל  ְמעֹוָנְך.  ְוַעל  ֵהיָכָלְך.  ְוַעל  בֹוָדְך.  ְכּ ן  ַכּ ִמְשׁ ִצּיֹון  ַהר  ְוַעל 

ְמָך ָעָליו. ָאִבינּו ְרֵענּו  ְקָרא ִשׁ ִנּ דֹוׁש ֶשׁ דֹול ְוַהָקּ ִית ַהָגּ ִביָרְך. ְוַעל ַהַבּ ְדּ

ָצרֹוֵתינּו.  ל  ִמָכּ ְמֵהָרה  ָלנּו  ַהְרַוח  ַהְרִויֵחנּו,  ֵלנּו.  ְלְכּ ַכּ ְרְנֵסנּו.  ַפּ זּוֵננּו. 

ִליֵדי  ְולֹא  ָוָדם.  ר  ָשׂ ָבּ נֹות  ַמְתּ ִליֵדי  ֱאלֵֹהינּו  ְיהָֹוה  ְצִריֵכנּו  ַתּ ַאל  ְוָנא 

ְיִהי  תּוָחה.  ְוַהְפּ יָרה  ָהֲעִשׁ ְוָהְרָחָבה.  ֵלָאה  ַהְמּ ְלָיְדָך  א  ֶאָלּ ַהְלָוָאָתם. 

ית  א. ּוַמְלכּות ֵבּ ֵלם ְלעֹוָלם ַהָבּ עֹוָלם ַהֶזּה. ְולֹא ִנָכּ א ֵנבֹוׁש ָבּ לֹּ ָרצֹון ֶשׁ

ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו: ה ִלְמקֹוָמּה ִבּ ֲחִזיֶרָנּ יָחְך ַתּ ִוד ְמִשׁ ָדּ

סדר ברכת המזון



זקק

בשבת אומרים:

דֹול  ת ַהָגּ ָבּ ׁ ִביִעי. ַהַשּ ׁ ִמְצֹוֶתיָך ּוְבִמְצַות יֹום ַהְשּ ְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ְבּ
ּבֹו  ְוָננּוַח  ּבֹו  ּבֹות  ִנְשׁ ָפֶניָך.  ִמְלּ ְוָקדֹוׁש הּוא  דֹול  ָגּ יֹום  י  ִכּ ַהֶזּה.  דֹוׁש  ְוַהָקּ

ְוַהְרֵאנּו  ְמנּוָחֵתנּו.  יֹום  ְבּ ְוָיגֹון  ָצָרה  ִהי  ְתּ ְוַאל  ְרצֹוָנְך.  י  ֻחֵקּ ִמְצַות  ְכּ בֹו  ג  ְוִנְתַעֵנּ

ָאַכְלנּו  ֶשׁ ְוֲהַגם  ָחמֹות.  ַהֶנּ ַעל  ַבּ הּוא  ה  ַאָתּ י  ִכּ ְבָיֵמינּו.  ְמֵהָרה  ִבּ ִצּיֹון  ֶנָחַמת  ְבּ

ְוַאל  ָלֶנַצח  ֵחנּו  ָכּ ְשׁ ִתּ ַאל  ַכְחנּו.  ָשׁ לֹא  דֹוׁש  ְוַהָקּ דֹול  ַהָגּ יְתָך  ֵבּ ן  ָחְרַבּ ִתינּו  ְוָשׁ

ה: דֹול ְוָקדֹוׁש ָאָתּ י ֵאל ֶמֶלְך ָגּ ְזָנֵחנּו ָלַעד ִכּ ִתּ

לראש חדש, ליום טוב ולחול המועד:

ְוִיָזֵּכר  ֵקד  ְוִיָפּ ַמע  ׁ ְוִיָשּ ְוֵיָרֶצה  ְוֵיָרֶאה  יַע  ְוַיִגּ ְוָיבֹא  ַיֲעֶלה  ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו 

ְך.  ַעְבָדּ ִוד  ָדּ ן  ֶבּ יַח  ָמִשׁ ְוִזְכרֹון  ִעיָרְך.  ַלִים  ְירּוָשׁ ִזְכרֹון  ֲאבֹוֵתינּו.  ְוִזְכרֹון  ִזְכרֹוֵננּו 

ּוְלַרֲחִמים.  ְלֶחֶסד  ְלֵחן  ְלטֹוָבה.  ִלְפֵליָטה  ְלָפֶניָך  ָרֵאל  ִיְשׂ ית  ֵבּ ָך  ַעְמּ ל  ָכּ ְוִזְכרֹון 

יֹום: לֹום. ְבּ ים טֹוִבים ּוְלָשׁ ְלַחִיּ

יֵענּו. ָזְכֵרנּו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה. ּוָפְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה.  ְלַרֵחם ּבֹו ָעֵלינּו ּוְלהֹוִשׁ

נּו ַוֲחמֹול ְוַרֵחם  ְוָחֵנּ ְוַרֲחִמים. חּוס  ְיׁשּוָעה  ְדַבר  ִבּ ים טֹוִבים.  יֵענּו בֹו ְלַחִיּ ְוהֹוִשׁ

ה: י ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאָתּ י ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו. ִכּ יֵענּו ִכּ ָעֵלינּו. ְוהֹוִשׁ

רּוְך  ָבּ ְבָיֵמינּו:  ְמֵהָרה  ִבּ ִעיָרְך  ַלִים  ְירּוָשׁ ְוִתְבֶנה 
ָלִים )ואומר בלחש: ָאֵמן(: ה ְיֹהָוה, ּבֹוֵנה ְירּוָשׁ ַאָתּ
נּו  ַמְלֵכּ ָאִבינּו  ָהֵאל  ָלַעד  ָהעֹוָלם.  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיהָֹוה  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ
רֹוֵעה  רֹוֵענּו  ַיֲעקֹב.  ְקדֹוׁש  נּו.  ְקדֹוֵשׁ ּגֹוֲאֵלנּו.  ּבֹוְרֵאנּו.  יֵרנּו.  ַאִדּ
ָלנּו.  ֵהִטיב  ָויֹום הּוא  יֹום  ָכל  ְבּ ֶשׁ ל.  ַלכֹּ ִטיב  ְוַהֵמּ ַהּטֹוב  ֶלְך  ַהֶמּ ָרֵאל.  ִיְשׂ
הּוא ֵמִטיב ָלנּו. הּוא ֵייִטיב ָלנּו. הּוא ְגָמָלנּו. הּוא גֹוְמֵלנּו. הּוא ִיְגְמֵלנּו 

ָלה ְוָכל טֹוב: ָלַעד ֵחן ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ְוֵריַוח ְוַהָצּ

סדר ברכת המזון

 בשבועות:

יֹום טֹוב  בּועֹות ַהֶזּה, ְבּ ׁ ַחג ַהָשּ

ִמְקָרא קֶֹדׁש ַהֶזּה:

 בשמיני עצרת:

יֹום  ִמיִני ַחג ֲעֶצֶרת ַהֶזּה, ְבּ ְשׁ

טֹוב ִמְקָרא קֶֹדׁש ַהֶזּה:

 בראש השנה:

יֹום טֹוב ִמְקָרא  רֹון ַהֶזּה, ְבּ ַהִזָּכּ

קֶֹדׁש ַהֶזּה: 

 בראש חודש

רֹאׁש ֹחֶדׁש ַהֶזּה: 

 בפסח:

יֹום )ביום טוב  ּצֹות ַהֶזּה, ְבּ ַחג ַהַמּ

אומר: טֹוב( ִמְקָרא קֶֹדׁש ַהֶזּה:

 בסוכות:

יֹום )ביום טוב  ּכֹות ַהֶזּה, ְבּ ַחג ַהֻסּ

אומר: טֹוב( ִמְקָרא קֶֹדׁש ַהֶזּה:
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א ְכבֹודֹו: ֵסּ ח ַעל ִכּ ַבּ ַתּ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשׁ
ַמִים ּוָבָאֶרץ: ׁ ָשּ ח ַבּ ַבּ ַתּ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשׁ
נּו ְלדֹור ּדֹוִרים: ח ָבּ ַבּ ַתּ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשׁ

ָהַרֲחָמן הּוא ֶקֶרן ְלַעּמֹו ָיִרים:
נּו ָלֶנַצח ְנָצִחים: ַאר ָבּ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְתָפּ

ַנַחת ְבּ ְבִאּסּור  ְולֹא  ר  ֶהֵתּ ְבּ ְבִבּזּוי  ְולֹא  ָכבֹוד  ְבּ ְיַפְרְנֵסנּו  הּוא   ָהַרֲחָמן 
ְולֹא ְבַצַער:

יֵנינּו: לֹום ֵבּ ן ָשׁ ָהַרֲחָמן הּוא ִיֵתּ
ה ָיֵדינּו: ָכל ַמֲעֵשׂ ָרָכה ְרָוָחה ְוַהְצָלָחה ְבּ ַלח ְבּ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשׁ

ָרֵכינּו: ָהַרֲחָמן הּוא ַיְצִליַח ֶאת ְדּ
אֵרנּו: לּות ְמֵהָרה ֵמַעל ַצָוּ ּבֹור עֹול ָגּ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשׁ

ָהַרֲחָמן הּוא יֹוִליֵכנּו ְמֵהָרה קֹוְמִמּיּות ְלַאְרֵצנּו:
ֶפׁש ּוְרפּוַאת ַהּגּוף: ֵלָמה ְרפּוַאת ַהֶנּ ֵאנּו ְרפּוָאה ְשׁ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְרָפּ

ח ָלנּו ֶאת ָידֹו ָהְרָחָבה: ָהַרֲחָמן הּוא ִיְפַתּ
ְרכּו  ְתָבּ ִנּ ֶשׁ מֹו  ְכּ דֹול  ַהָגּ מֹו  ְשׁ ִבּ ּנּו  ִמֶמּ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ָכּ ְיָבֵרְך  הּוא  ָהַרֲחָמן 
ן ְיָבֵרְך אֹוָתנּו ַיַחד  ל. ֵכּ ל כֹּ ל ִמכֹּ כֹּ ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב ַבּ

ֵלָמה. ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון ְונֹאַמר ָאֵמן: ָרָכה ְשׁ ְבּ

לֹומֹו: ת ְשׁ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְפרֹוׂש ָעֵלינּו ֻסַכּ

י ָהעֹוָלִמים: ת ּוְמנּוָחה ְלַחֵיּ ָבּ ּלֹו ַשׁ ֻכּ בשבת: ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו עֹוָלם ֶשׁ

ׁש ָעֵלינּו ֶאת ַהֹחֶדׁש ַהֶזּה ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה: בראש חודש: ָהַרֲחָמן הּוא ְיַחֵדּ

יַע  ִפּ ל ִלְוָיָתן: ָהַרֲחָמן הּוא ַיְשׁ ת עֹורֹו ֶשׁ ֻסַכּ ב ְבּ נּו ֵליֵשׁ ְיַזֵכּ ָהַרֲחָמן הּוא  בסוכות: 

ין. ְזכּוָתם  יִשׁ ִאין ַקִדּ יִזין ִעָלּ ִפּ ְבָעה אּוְשׁ ׁ ה ְוָטֳהָרה ִמִשּ ׁ ַפע ְקֻדָשּ ָעֵלינּו ֶשׁ

ה ָעֵלינּו: ֵהא ָמֵגן ְוִצָנּ ְתּ

לֹום: ִאים ִלְקָראֵתנּו ְלָשׁ יֵענּו ְלמֹוֲעִדים ֲאֵחִרים ַהָבּ במועדים: ָהַרֲחָמן הּוא ַיִגּ

ּלֹו טֹוב: ֻכּ ליום טוב: ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו ְליֹום ֶשׁ

ֵנינּו  נּו ְוִתְהֶיה ִיְרָאתֹו ַעל ָפּ ִלֵבּ ע ּתֹוָרתֹו ְוַאֲהָבתֹו ְבּ ָהַרֲחָמן הּוא ִיַטּ
ָמִים: ם ָשׁ ינּו ְלֵשׁ י ֶנֱחָטא. ְוִיְהיּו ָכל ַמֲעֵשׂ ְלִבְלִתּ

סדר ברכת המזון
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ית  ֵבּ ּוְלִבְנַין  יַח  ִשׁ ַהָמּ ִויָקְרֵבנּו ִלימֹות  נּו  ִויַזֵכּ ינּו  ְיַחֵיּ ָהַרֲחָמן הּוא 
א. י ָהעֹוָלם ַהָבּ ׁש ּוְלַחֵיּ ְקָדּ ַהִמּ

ַמְלּכֹו.  ְיׁשּועֹות  ִמְגּדֹול(  אומרים:  שבת  במוצאי  וכן  מוסף,  שמתפללים  )ביום  יל  ַמְגִדּ
ִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעבּו.  יחֹו ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם: ְכּ ה ֶחֶסד ִלְמִשׁ ְועֶֹשׂ
יק  ַצִדּ ָרִאיִתי  ְולֹא  י  ָזַקְנִתּ ם  ַגּ ָהִייִתי  ַנַער  ָכל טֹוב:  ַיְחְסרּו  ְיהָֹוה לֹא  י  ְודְֹרֵשׁ
ָאַכְלנּו  ל ַהּיֹום חֹוֵנן ּוַמְלֶוה. ְוַזְרעֹו ִלְבָרָכה: ַמה ֶשׁ ׁש ָלֶחם: ָכּ ֶנֱעָזב. ְוַזְרעֹו ְמַבֶקּ
הֹוַתְרנּו ִיְהֶיה ִלְבָרָכה  ִתינּו ִיְהֶיה ִלְרפּוָאה. ּוַמה ֶשׁ ׁ ָשּ ְבָעה. ּוַמה ֶשׁ ִיְהֶיה ְלָשׂ
ם ַליהָֹוה.  רּוִכים ַאֶתּ ְדַבר ְיהָֹוה: ְבּ ַוּיֹוִתירּו ִכּ ַויֹּאְכלּו  ן ִלְפֵניֶהם  ֵתּ ַוִיּ ִדְכִתיב  ְכּ
יהָֹוה. ְוָהָיה ְיהָֹוה ִמְבָטחֹו:  ר ִיְבַטח ַבּ ֶבר ֲאֶשׁ רּוְך ַהֶגּ ַמִים ָוָאֶרץ: ָבּ ה ָשׁ עֹוֵשׂ
ְמרֹוָמיו  ִבּ לֹום  ָשׁ ה  לֹום: עֹוֶשׂ ׁ ַבָשּ ַעּמֹו  ְיָבֵרְך ֶאת  ְיהָֹוה  ן.  ִיֵתּ ְלַעּמֹו  ְיהָֹוה עֹז 

ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: ל ַעּמֹו ִיְשׂ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָכּ ה ָשׁ הּוא ְבַרֲחָמיו ַיֲעֶשׂ

ברכה מעין שלוש
ה ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַעל: רּוְך ַאָתּ ָבּ

ְוִהְנַחְלָתּ  ָרִציָת  ֶשׁ ּוְרָחָבה  טֹוָבה  ה  ֶחְמָדּ ֶאֶרץ  ְוַעל  ֶדה  ׂ ַהָשּ נּוַבת  ְתּ ְוַעל 
ַעל  ֱאלֵֹהינּו  ְיהָוה  )ָנא(  ַרֵחם  ִמּטּוָבּה,  ּבֹוַע  ְוִלְשׂ ְרָיּה  ִמִפּ ֶלֱאכֹל  ַלֲאבֹוֵתינּו 
ֶחָך ְוַעל  בֹוֶדָך ְוַעל ִמְזְבּ ן ְכּ ַכּ ַלִים ִעיֶרָך ְוַעל ִצּיֹון ִמְשׁ ָך ְוַעל ְירּוָשׁ ָרֵאל ַעֶמּ ִיְשׂ
ֵחנּו  ְמּ ָיֵמינּו ְוַהֲעֵלנּו ְלתֹוָכּה ְוַשׂ ְמֵהָרה ְבּ ֶדׁש ִבּ ַלִים ִעיר ַהקֹּ ֵהיָכֶלָך, ּוְבֵנה ְירּוָשׁ

ה ּוְבָטֳהָרה: ׁ ְקֻדָשּ ע ִמּטּוָבּה ּוְנָבֶרְכָך ָעֶליָה ִבּ ַבּ ּה ְוִנְשׂ ְרָיּ ִבְנָיָנּה ְונֹאַכל ִמִפּ ְבּ

יֹום רֹאׁש ַהֹחֶדׁש ַהֶזּה: ת ַהֶזּה:   בר"ח: ְוָזְכֵרנּו ְלטֹוָבה ְבּ ָבּ ׁ יֹום ַהַשּ בשבת: ּוְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ְבּ

יֹום ַחג )פלוני( ַהֶזּה: ְמֵחנּו ְבּ רֹון ַהֶזּה:   ביו"ט: ְוַשׂ יֹום ַהִזָּכּ בר"ה: ְוָזְכֵרנּו ְלטֹוָבה ְבּ

ל ְונֹוֶדה ְלָך ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל: ה ְיהָוה טֹוב ּוֵמִטיב ַלֹכּ י ַאָתּ ִכּ

ה ְיהָוה ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל רּוְך ַאָתּ ָבּ

סדר ברכת המזון

 אם אכל מזונות יאמר:

ָלה ְלָכּ ְחָיה ְוַעל ַהַכּ ַהִמּ
 אם שתה יין יאמר:

ֶפן ִרי ַהֶגּ ֶפן ְוַעל ְפּ ַהֶגּ
 אם אכל פירות מז' מינים יאמר:

ִרי ָהֵעץ ָהֵעץ ְוַעל ְפּ

 על מיני מזונות:

ָלה. ְלָכּ ְחָיה ְוַעל ַהַכּ ַהִמּ
 על יין:

ֶפן. ִרי ַהֶגּ ְפּ
 על פירות מז' מינים:

רֹות. ַהֵפּ

 על מיני מזונות:

ָלה: ְלָכּ ְחָיה ְוַעל ַהַכּ ַהִמּ
על יין:

ִרי  ֶפן: )בא"י ְוַעל ְפּ ִרי ַהֶגּ ְפּ
ַגְפָנּה(:

 על פירות מז' מינים:

רֹות: )בא"י ְוַעל  ַהֵפּ
רֹוֶתיָה(: ֵפּ
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ֲאבֹוֵתינּו  ֵואלֵהי  ֱאלֵהינּו  ְיהָֹוה  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 
ְוַתְדִריֵכנּו  לֹום  ְלׁשָ ְוַתְצִעיֵדנּו  לֹום  ְלׁשָ ּתֹוִליֵכנּו  ׁשֶ

לֹום.  ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לֹום. ְוַתּגִ ְלׁשָ

ף  יֵלנּו ִמּכַ לֹום( ְוַתּצִ )ואם חוזר באותו היום יאמר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ

ל ִמיֵני  ֶרְך, ּוִמּכָ ּדֶ ל אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ּכָ

ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ ָלעֹוָלם  ּוָבאֹות  ׁשֹות  ְתַרּגְ ַהּמִ ֻפְרָעִנּיֹות 

ֵננּו ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים  ה ָיֵדינּו. ְוִתּתְ ָכל ַמֲעׂשֵ ְוַהְצָלָחה ּבְ

ַמע  ֵעיֶניָך ּוְבֵעיֵני ָכל רֵאינּו. ְוִתְגְמֵלנּו ֲחָסִדים טֹוִבים ְוִתׁשְ ּבְ

ה: ה ְוַתֲחנּון ָאּתָ ִפּלָ י ֵאל ׁשֵמַע ּתְ ֲחנּוֵנינּו. ּכִ קֹול ּתַ

ִפָלה: ה ְיהָֹוה, ׁשֹוֵמַע ּתְ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ואומר ג"פ: 

ַוּיֹאֶמר  ֱאלִהים:  ַמְלֲאֵכי  בֹו  עּו  ְפּגְ ַוּיִ ְלַדְרּכֹו  ָהַלְך  ְוַיֲעקֹב 

קֹום  ם ַהּמָ ְקָרא ׁשֵ ר ָרָאם ַמֲחֵנה ֱאלִהים ֶזה ַוּיִ ֲאׁשֶ ַיֲעקֹב ּכַ

ַההּוא ַמֲחָנִים:
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מחזור טומחזור ידמחזור יגמשנהפרקמסכת
ד אב תש"צה חשון תשפ"הה אדר א' תשע"טא-בא

ה אב תש"צו חשון תשפ"הו אדר א' תשע"טג-דא

ו אב תש"צז חשון תשפ"הז אדר א' תשע"טה-וא

ז אב תש"צח חשון תשפ"הח אדר א' תשע"טא-בב

ח אב תש"צט חשון תשפ"הט אדר א' תשע"טג-דב

ט אב תש"צי חשון תשפ"הי אדר א' תשע"טה-וב

י אב תש"ציא חשון תשפ"היא אדר א' תשע"טז-חב

יא אב תש"ציב חשון תשפ"היב אדר א' תשע"טט-יב

יב אב תש"ציג חשון תשפ"היג אדר א' תשע"טיא--יבב

יג אב תש"ציד חשון תשפ"היד אדר א' תשע"טיג-ידב

יד אב תש"צטו חשון תשפ"הטו אדר א' תשע"טא-בג

טו אב תש"צטז חשון תשפ"הטז אדר א' תשע"טג-דג

טז אב תש"ציז חשון תשפ"היז אדר א' תשע"טה-וג

יז אב תש"ציח חשון תשפ"היח אדר א' תשע"טז-חג

יח אב תש"ציט חשון תשפ"היט אדר א' תשע"טא-בד

יט אב תש"צכ חשון תשפ"הכ אדר א' תשע"טג-דד

כ אב תש"צכא חשון תשפ"הכא אדר א' תשע"טה-וד

כא אב תש"צכב חשון תשפ"הכב אדר א' תשע"טז-חד

כב אב תש"צכג חשון תשפ"הכג אדר א' תשע"טט-אד-ה

כג אב תש"צכד חשון תשפ"הכד אדר א' תשע"טב-גה

כד אב תש"צכה חשון תשפ"הכה אדר א' תשע"טד-הה

כה אב תש"צכו חשון תשפ"הכו אדר א' תשע"טו-זה

כו אב תש"צכז חשון תשפ"הכז אדר א' תשע"טח-טה

כז אב תש"צכח חשון תשפ"הכח אדר א' תשע"טי-יאה

כח אב תש"צכט חשון תשפ"הכט אדר א' תשע"טא-בו

כט אב תש"צל חשון תשפ"הל אדר א' תשע"טג-דו

ל אב תש"צא כסלו תשפ"הא אדר ב' תשע"טה-וו

א אלול תש"צב כסלו תשפ"הב אדר ב' תשע"טז-חו

ב אלול תש"צג כסלו תשפ"הג אדר ב' תשע"טא-בז

ג אלול תש"צד כסלו תשפ"הד אדר ב' תשע"טג-דז

תרא א-ז
בבא ב

הסכמות מופיעות במסכת ברכות
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לפני הלימוד:

של  עשה  מצות  לקיים  זו(  )משנה  אלו  משניות  לומד  הריני 
לעילוי  זה  לימוד  שיהא  רצון  ויהי  תורה  תלמוד 

נשמת פב"פ.

אחר הלימוד:

הובא בספר זכרון יהודה בקבלה מהגאון מו"ה דוד דייטש זצ"ל

יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שתהא לימוד משניות שלמדתי 
משנה  כי  לנשמתו / לנשמתה  זכות  )פב"פ(  נשמת  בשביל 

רמים  לתענוגים  ותזכה  מעלה  מעלה  שתעלה  נשמה  אותיות 

ולהנות מזיו השכינה ושתהא צרורה בצרור החיים עם נשמת 

עם  המתים  בתחיית  ולהחיותה  עדן  שבגן  וצדקניות  צדיקים 

אמן. ברחמים  ישראל  מתי  שאר  כל 

תפילה קצרה:

 בספר צבי לצדיק )מהגה"ק יהושע צבי מיכל שפירא זצ"ל מירושלים עיה"ק(
כתב )בסוף מכתב ד'( שיש אומרים אחר הלימוד רק נוסח קצר זה:

פלוני' בן  פלוני  נשמת  על  ירחם  'המרחם 

 וכתב שיש יותר תועלת באמירה קצר, דדבר קצר קל יותר לומר בכוונת הלב,
ובנוסח הזה יש בו ג"כ שמות הקודש.



השותפי בתרא בבא א אפרק 

בּ חצר, מחצּ ה לעשׂ וֹ ת  ׁש רצוּ  הּׁשּת פין  א 

תרא בא מכת
 השותפי  א פרק

א  משנה
ראיה  היזק

 שאי א חבירו של  ומעשיו ובעסקיו חבירו  בחצר ההסתכלות 
נחלקו ראיה . היזק  הנקראת  היא רעה עי היזק  חשש בה

היזק . שמיה  לאו או היזק שמיה ראיה היזק  אי  האמוראי

שאסור מיבעיא לא  ולכ היזק שמיה דאמר   כמא  ל קיימא
בזה , וכיוצא בקמותיה שעומדת בשעה חברו שדה על  להסתכל 
וראיית  הסתכלות  ג אלא הרעה, בעי שיזיקנו חשש שיש
אסורה רעה,  עי היזק  חשש בה  שאי חברו  של  ומעשיו עסקיו
ומעסקיו ממעשיו שידעו  חפ אינו שמא כי  מדעתו, אשלא

יא)  סעי ממו נזקי הלכות הרב  שו"ע .(תוכ"ד 

    
     ב

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מחצּ ה.א ל עשׂ וֹ ת ׁש רצ וּ  בּ חצר הּׁשּת פין  ְ◌ָ◌ֵ◌
בּ ּה  ׁש אין מירי, חל ּק ה דּ ין בּ ּה  ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אין
הּת פין. מן אחד  לכל  אּמ וֹ ת אר בּ ע  ◌ִ◌ָ◌◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְכּ די
ׁש ניהם  דּ וקא דּ מׁש מע  ׁש רצוּ , קתני ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְלהכי
יכ וֹ ל  מהם אחד  אין אבל  ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִר וֹ צים,
בּ ּה  ׁש יּ ׁש  בּ חצר  דּ אלּ וּ  חבר וֹ . את ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָלכוֹ ף

את  לכוֹ ף יכ וֹ ל אחד  כּ ל  חלּק ה, ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌◌ֲ◌ִדּ ין
דּ כיון  אׁש מוֹ ינן והׁש ּת א לחלק. ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֲחבר וֹ 
מהם  אחד כּ ל והחזיק לחלק ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶׁש רצוּ 
נּ תּפ ר וּ , מה כּ פי  ל וֹ  הּמ גּ י ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָבּ ר וּ ח
נוֹ תן  ׁש זּ ה בּ אמצע . הכּ תל את ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ִבּ וֹ נין
זה: וכן הכּ תל  בי  מקוֹ ם חצי  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ֵמחלקוֹ 

בביתא. מלהשתמש חבירו  את מגביל הוא ראייתו  שע"י  הוא  זה ראיה  היזק שמושג  ונראה 
עיניו ראות כפי ס "א)וחצירו פי"ד ושכנים  נזיקין  חשן, ובתי ב..(פתחי בשותפות  חצר  להם  היה

ולכן  בחצר  תשמישן ורוב הן  הבתים  לפני חכמים  ששנו חצרות וכל  לתוכה , פתוחין שניהם 
כי  חלוקה  דין  בה  שאין בחצר  איירי כאן  אמנם ביניהם . כותל עושין  אין  אם ראיה  היזק  יש 
לבנות יכולים אין  לחלק  שהסכימו לא  אם  ולכן לזה , אמות  וד' לזה אמות ד' ואין  היא  קטנה 
המדינה. מנהג כפי כותל עמו לבנות  חברו לכוף האחד יכול  לחלק שהסכימו  כיון  אבל  כותל ,

 י י ח ר ו ק מ
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השותפי בתרא בבא א פרק  ב

ׁש נּ הגוּ  מקוֹ ם בּ אמצע . ה כּ תל את  בּ וֹ נין 
בּ וֹ נים, לבנים, כּ פיסין, גּ זית, גּ ויל , לבנוֹ ת 
נ וֹ תן זה בּ גויל, ה ּמ דינה. כּ מנהג הכּ ל
טפחים. ׁש ל ׁש ה  נוֹ תן  וזה טפחים, ׁש לׁש ה
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וּ מתּק נוֹ ת:גּ ויל. מ ׁש ּפ וֹ ת ׁש אינם אבנים ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌◌ָ◌
בּ מגרה:גּ זית. וּ מגרר וֹ ת מׁש ּפ וֹ ת אבנים ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

והוּ א כּ פיסין . לבנה, חצי ׁש הוּ א אריח . ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌
טפחים: ׁש ל ׁש ה והלּ בנה וּ מחצה. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶטפח 

הּמ דינה. כּ מנהג  אתרא הכּ ל לאתוֹ יי  הכּ ל  ַ◌ַֹ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌
גּ פנים  בּ ל וּ לבי מח צּ ה ל שׂ וֹ ת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִדּ נהיגי 
הּמ נהג . כּ פי ׁש ע וֹ שׂ ים צים, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְונפי

י וּ כל  ׁש א בה הּמ ח צּ ה ׁש ּת הא ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִוּ בלבד
דּ הזּ ק  חבר וֹ , בּ ׁש ל  להבּ יט  מהם ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶאחד
והּמ ח צּ ה  הכּ תל  וגב ּה  הזּ ק. ׁש מיּה  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְראיּ ה

אּמ וֹ ת: מאר בּ ע  ּפ חוּ ת ׁש ל ׁש ה אין נוֹ תן  זה ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌
י וֹ תר טפחים. טפח  צרי הגּ ויל  ׁש כּ תל ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌

האבנים  ראׁש י בּ ׁש ביל  הגּ זית, ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ִמכּ תל 
חלקוֹ ת: ׁש אינן לח וּ ץ ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶׁש בּ וֹ לט וֹ ת

לעשות רצו הכוונה  מחיצה' לעשות  ו'רצו  היזק, שמיה  ראיה  היזק  למ"ד המשנה  ביאור  כן
בפנים. שביארנו וכמו הרע "ב  שביאר  וכמו לחלק, הסכימו כלומר  ראיהפלוגתא, היזק (למ"ד 

באמצע . אותו  בונין כותל, לעשות כלומר מחיצה , לעשות  שרצו  שותפין התנא, ה"ק היזק, שמיה לאו 

כמ"ד  קי"ל היזק . שמיה  לאו  ראיה  היזק  כי חברו  לכוף  יכול  אחד אין לבנות  שהסכימו  בלי זה  וללשון

בפנים) שביארנו  כפי הרע "ב  ביאר ולכן היזק בחצר ג ..שמיה  חלקו קנה כבר  מהם  שאחד  ואיירי
שלא לומר  יכול  אין שגם וקמ"ל בו. לחזור  יכול  חברו אין  ולכן בה שהחזיק ידי על 
עבה מחיצה אבל נסרים , של דקה מחיצה לעשות מנת  על אלא  לחלק  עצמו על קיבל
לבנות לחייבו יכול שהשכן קמ "ל עצמו, על קיבל לא  החצר  מן תשמישו  שממעט ככותל

המדינה השותפין)(הרע "ב .(תוי"ט )כמנהג  מה(סוד"ה  כפי לו  המגיע  ברוח מהם  אחד כל והחזיק כתב

קנו ) שניהם  החזיק אחד רק  אם גם כי החזיקו , ששניהם  כתב דוקא שלאו  איתא בתוי"ט  אבל .שנתפשרו ,
הואד. שלו רוחב ולכן  לבנה , חצי הוא אריח  טפחים , שלשה  על טפחים שלשה  היא  לבנה

ומחצה. המדינה.ה.טפח כמנהג הכל  ואמר  שחזר  במה לרבות התנא  בא מה  רע "ב עיין

 י י ח ר ו ק מ

השותפי בתרא בבא א ג פרק 

וזה  וּ מחצה , טפחים נ וֹ תן  זה בּ גזית ,
נ וֹ תן זה  בּ כפיסין , וּ מחצה . טפחים נ וֹ תן 
בּ לבנים, טפחים. נ וֹ תן  וזה טפחים,
נוֹ תן וזה וּ מחצה, טפח נוֹ תן זה
הכּ תל, נפל אם לפיכ וּ מחצה. טפח

ׁש ניהם: ׁש ל והאבנים ה ּמ קוֹ ם

מחיּ בין לגדּ ר ׁש נּ הג וּ  מקוֹ ם בּ ג נּ ה , וכן  ב
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

טפחים. נ וֹ תן  זה כּ תל וּ בכפיסים  ׁש בי ֶ◌ֳ◌ִ◌ֶֹ◌
י וֹ  טפח הלּ בנים,הכּ פיסים כּ תל  מבי  תר  ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֳ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

מ כּ אן, ואריח  מ כּ אן אריח  ׁש ּמ שׂ ים ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְלפי 
בּ אמצע  וטפח טפחים, ׁש לׁש ה ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש הם
השׂ וּ י וכתל לח בּ רן. טיט  ׁש ם ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש נּ וֹ תן
ל בי ׁש למה לבנה נוֹ תן ◌ִ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִמלּ בנים
ואין  טפחים, ׁש לׁש ה ׁש היא ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ַהכּ תל,

בּ אמצע : טיט  והאבנים צרי הּמ קוֹ ם ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌

ׁש ניהם. דּ אף ׁש ל לן קמׁש מע  הא ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌
דּ חד  לר ׁש וּ תא האבנים דּ נפל וּ  גּ ב  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַל 
וּ פנינהוּ  חד דּ קדים נּמ י אי  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִמנּ יהוּ ,
 איד להוי  דּ תימא מהוּ  ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלר ׁש וּ תיּה ,
קא  הראיה, ליו מחבר וֹ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַהּמ וֹ ציא

לן: בּ ג נּ ה.במ ׁש מע  וכן וכן  קאמר , הכי ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
הוּ א, לג דּ ר  ׁש נּ הג וּ  כּ מקוֹ ם סתם ֹ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְבּ ג נּ ה
לגדּ ר : ׁש ם מקוֹ ם ׁש לּ קח  אוֹ תוֹ  ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ מח יּ בים

שאידךו . אמרינן לא מהם  אחד של ברשותו האבנים  כל נמצאו אם  שאפילו וקמ "ל
היו  שותפין  שאף באופן  הרבה שם נשתהו ואפילו  הראיה. ועליו מחברו  מוציא הוה
בנה בעצמו שהוא לומר  מהימן  לא  לעשות  היה שניהם  על  דמעיקרא  כיון כי  מקפידין ,
הכותל ומקום בדין. חברו  לדחוק יכול שהיה כיון לבדו עשאה שלא  סהדי דאנן הכל,

אבנים דנקט איידי אלא התנא הזכירו  ולא  אותו, שחולקין לפיכך )פשיטא  תוד"ה סוף  ב . .(דף

 י י ח ר ו ק מ

ד



השותפי בתרא בבא א פרק  ב

ׁש נּ הגוּ  מקוֹ ם בּ אמצע . ה כּ תל את  בּ וֹ נין 
בּ וֹ נים, לבנים, כּ פיסין, גּ זית, גּ ויל , לבנוֹ ת 
נ וֹ תן זה בּ גויל, ה ּמ דינה. כּ מנהג הכּ ל
טפחים. ׁש ל ׁש ה  נוֹ תן  וזה טפחים, ׁש לׁש ה
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וּ מתּק נוֹ ת:גּ ויל. מ ׁש ּפ וֹ ת ׁש אינם אבנים ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌◌ָ◌
בּ מגרה:גּ זית. וּ מגרר וֹ ת מׁש ּפ וֹ ת אבנים ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

והוּ א כּ פיסין . לבנה, חצי ׁש הוּ א אריח . ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌
טפחים: ׁש ל ׁש ה והלּ בנה וּ מחצה. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶטפח 

הּמ דינה. כּ מנהג  אתרא הכּ ל לאתוֹ יי  הכּ ל  ַ◌ַֹ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌
גּ פנים  בּ ל וּ לבי מח צּ ה ל שׂ וֹ ת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִדּ נהיגי 
הּמ נהג . כּ פי ׁש ע וֹ שׂ ים צים, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְונפי

י וּ כל  ׁש א בה הּמ ח צּ ה ׁש ּת הא ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִוּ בלבד
דּ הזּ ק  חבר וֹ , בּ ׁש ל  להבּ יט  מהם ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶאחד
והּמ ח צּ ה  הכּ תל  וגב ּה  הזּ ק. ׁש מיּה  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְראיּ ה

אּמ וֹ ת: מאר בּ ע  ּפ חוּ ת ׁש ל ׁש ה אין נוֹ תן  זה ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌
י וֹ תר טפחים. טפח  צרי הגּ ויל  ׁש כּ תל ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌

האבנים  ראׁש י בּ ׁש ביל  הגּ זית, ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ִמכּ תל 
חלקוֹ ת: ׁש אינן לח וּ ץ ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶׁש בּ וֹ לט וֹ ת

לעשות רצו הכוונה  מחיצה' לעשות  ו'רצו  היזק, שמיה  ראיה  היזק  למ"ד המשנה  ביאור  כן
בפנים. שביארנו וכמו הרע "ב  שביאר  וכמו לחלק, הסכימו כלומר  ראיהפלוגתא, היזק (למ"ד 

באמצע . אותו  בונין כותל, לעשות כלומר מחיצה , לעשות  שרצו  שותפין התנא, ה"ק היזק, שמיה לאו 

כמ"ד  קי"ל היזק . שמיה  לאו  ראיה  היזק  כי חברו  לכוף  יכול  אחד אין לבנות  שהסכימו  בלי זה  וללשון

בפנים) שביארנו  כפי הרע "ב  ביאר ולכן היזק בחצר ג ..שמיה  חלקו קנה כבר  מהם  שאחד  ואיירי
שלא לומר  יכול  אין שגם וקמ"ל בו. לחזור  יכול  חברו אין  ולכן בה שהחזיק ידי על 
עבה מחיצה אבל נסרים , של דקה מחיצה לעשות מנת  על אלא  לחלק  עצמו על קיבל
לבנות לחייבו יכול שהשכן קמ "ל עצמו, על קיבל לא  החצר  מן תשמישו  שממעט ככותל

המדינה השותפין)(הרע "ב .(תוי"ט )כמנהג  מה(סוד"ה  כפי לו  המגיע  ברוח מהם  אחד כל והחזיק כתב

קנו ) שניהם  החזיק אחד רק  אם גם כי החזיקו , ששניהם  כתב דוקא שלאו  איתא בתוי"ט  אבל .שנתפשרו ,
הואד. שלו רוחב ולכן  לבנה , חצי הוא אריח  טפחים , שלשה  על טפחים שלשה  היא  לבנה

ומחצה. המדינה.ה.טפח כמנהג הכל  ואמר  שחזר  במה לרבות התנא  בא מה  רע "ב עיין
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השותפי בתרא בבא א ג פרק 

וזה  וּ מחצה , טפחים נ וֹ תן  זה בּ גזית ,
נ וֹ תן זה  בּ כפיסין , וּ מחצה . טפחים נ וֹ תן 
בּ לבנים, טפחים. נ וֹ תן  וזה טפחים,
נוֹ תן וזה וּ מחצה, טפח נוֹ תן זה
הכּ תל, נפל אם לפיכ וּ מחצה. טפח

ׁש ניהם: ׁש ל והאבנים ה ּמ קוֹ ם

מחיּ בין לגדּ ר ׁש נּ הג וּ  מקוֹ ם בּ ג נּ ה , וכן  ב
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טפחים. נ וֹ תן  זה כּ תל וּ בכפיסים  ׁש בי ֶ◌ֳ◌ִ◌ֶֹ◌
י וֹ  טפח הלּ בנים,הכּ פיסים כּ תל  מבי  תר  ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֳ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

מ כּ אן, ואריח  מ כּ אן אריח  ׁש ּמ שׂ ים ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְלפי 
בּ אמצע  וטפח טפחים, ׁש לׁש ה ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש הם
השׂ וּ י וכתל לח בּ רן. טיט  ׁש ם ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש נּ וֹ תן
ל בי ׁש למה לבנה נוֹ תן ◌ִ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִמלּ בנים
ואין  טפחים, ׁש לׁש ה ׁש היא ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ַהכּ תל,

בּ אמצע : טיט  והאבנים צרי הּמ קוֹ ם ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌

ׁש ניהם. דּ אף ׁש ל לן קמׁש מע  הא ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌
דּ חד  לר ׁש וּ תא האבנים דּ נפל וּ  גּ ב  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַל 
וּ פנינהוּ  חד דּ קדים נּמ י אי  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִמנּ יהוּ ,
 איד להוי  דּ תימא מהוּ  ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלר ׁש וּ תיּה ,
קא  הראיה, ליו מחבר וֹ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַהּמ וֹ ציא

לן: בּ ג נּ ה.במ ׁש מע  וכן וכן  קאמר , הכי ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
הוּ א, לג דּ ר  ׁש נּ הג וּ  כּ מקוֹ ם סתם ֹ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְבּ ג נּ ה
לגדּ ר : ׁש ם מקוֹ ם ׁש לּ קח  אוֹ תוֹ  ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ מח יּ בים

שאידךו . אמרינן לא מהם  אחד של ברשותו האבנים  כל נמצאו אם  שאפילו וקמ "ל
היו  שותפין  שאף באופן  הרבה שם נשתהו ואפילו  הראיה. ועליו מחברו  מוציא הוה
בנה בעצמו שהוא לומר  מהימן  לא  לעשות  היה שניהם  על  דמעיקרא  כיון כי  מקפידין ,
הכותל ומקום בדין. חברו  לדחוק יכול שהיה כיון לבדו עשאה שלא  סהדי דאנן הכל,

אבנים דנקט איידי אלא התנא הזכירו  ולא  אותו, שחולקין לפיכך )פשיטא  תוד"ה סוף  ב . .(דף
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ׁש נּ הגוּ  מקוֹ ם בּ בקעה, אבל אוֹ תוֹ .
אם  א לּ א  א וֹ ת וֹ , מחיּ בין  אין  לגדּ ר ׁש א 
וע וֹ שׂ ה  וּ בוֹ נה , ׁש לּ וֹ   ֹלת ו כּ וֹ נס רוֹ צה 

נפל אם לפיכ מבּ חוּ ץ. הכּ תל,חזית  
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בּ בקעה. כּ מקוֹ ם אבל  הוּ א הרי סתם, ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌
מח יּ בים  ואין לגדּ ר , ׁש א ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֶׁש נּ הגוּ 
לגדּ ר , חבר וֹ  רצה אם אלּ א ֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶאוֹ תוֹ .

ׁש לּ וֹ :  ֹבּ תו חזית.כּ וֹ נס לוֹ  ועוֹ שׂ ה ֵ◌ְ◌ֶ◌
והּס ימן  ׁש לּ וֹ . ׁש הכּ תל  להכּ ר  ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִסימן,
אּמ ה  הכּ תל  ראׁש  ׁש ּט ח בּ גּ מרא, ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְמפר ׁש 

ׁש לּ וֹ , ל צּ ד ולא חבר וֹ . לצד  ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ סיד
ׁש לּ וֹ , הצּ ד מן חבר וֹ  גּ ם יט וּ ח  ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ּמ א
אבל  הוּ א. ׁש ניהם ׁש ל ׁש הכּ תל ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ְויאמר 
 ֹלתו טח  ואינוֹ  חבר וֹ  לצד  ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש ּט ח 
ואם  ׁש לּ וֹ . ׁש הכּ תל סימן הוי  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶׁש לּ וֹ ,
:ידי מידע  קלּ וּ פּה  חבר וֹ , ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְיקלּ פנּ וּ 

אותםז. מחייבין חלוקה דין בה יש אם לחלוק ובאין בגינה  שותפין שהיו שנים  כגון לפרש  יש 
פירשו  וכן לגדור, שנהגו כמקום  הוי דמסתמא  ידוע, מנהג שאין סתמא  אפילו ביניהם לגדור 

קנח)הטור  סימן הט"ז )והרמב "ם (ריש פ"ב  יוסף (שכנים הבית אבל ס"ב ). קנח הדין (סימן שהוא כתב
שליכא מקום שהוא  אע"פ לגדור  הלוקח וחייב גינותיו, שבתוך גינה במוכר שאיירי לפרש  שניתן
שכתב ממה כדמוכח  השני כפירוש  מפרש  הרע "ב אמת . הפירושים ששני וכתב בזה . מנהג 

לא שמוכר מי כל כי הגדר  בכל חייב  שהלוקח וטעם  לגדור. שם מקום שלקח  אותו חרומחייבים
מלצד חוץ  צדדיהן מכל  סתומות שגינותיו  זה  כגון מחמתו, הבא  נזק כל  לו יסלק שהקונה  דעתו

דתנן למה  דומה  והרי שמכר . מ"ד)זו הגדר(פ"ז מקום  עליו מקבל הלוקח שדה חצי שהמוכר 
חריץ ובן הרמב "ם.(תוי "ט)וחריץ  דעת  אבל אמות , ארבע של גדר צריכים מקום  בכל ראיה היזק (לסלק

שם) שאמרו(שכנים מה  לדעתו  כי  סגי , טפחים י' של מחיצה  ב:)שכאן  חברו(דף  שדה  על לעמוד לאדם  אסור
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בּ בקעה. כּ מקוֹ ם אבל  הוּ א הרי סתם, ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌
מח יּ בים  ואין לגדּ ר , ׁש א ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֶׁש נּ הגוּ 
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ׁש לּ וֹ , ל צּ ד ולא חבר וֹ . לצד  ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ סיד
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ואם  ׁש לּ וֹ . ׁש הכּ תל סימן הוי  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶׁש לּ וֹ ,
:ידי מידע  קלּ וּ פּה  חבר וֹ , ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְיקלּ פנּ וּ 

אותםז. מחייבין חלוקה דין בה יש אם לחלוק ובאין בגינה  שותפין שהיו שנים  כגון לפרש  יש 
פירשו  וכן לגדור, שנהגו כמקום  הוי דמסתמא  ידוע, מנהג שאין סתמא  אפילו ביניהם לגדור 
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לא שמוכר מי כל כי הגדר  בכל חייב  שהלוקח וטעם  לגדור. שם מקום שלקח  אותו חרומחייבים
מלצד חוץ  צדדיהן מכל  סתומות שגינותיו  זה  כגון מחמתו, הבא  נזק כל  לו יסלק שהקונה  דעתו

דתנן למה  דומה  והרי שמכר . מ"ד)זו הגדר(פ"ז מקום  עליו מקבל הלוקח שדה חצי שהמוכר 
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 י י ח ר ו ק מ

השותפי בתרא בבא א ה פרק 

עשׂ וּ  אם ׁש לּ וֹ . והאבנים הּמ קוֹ ם
הכּ תל את בּ וֹ נין ׁש ניהן, מדּ עת
וּ מכּ אן . מכּ אן  חזית  וע וֹ שׂ ין  בּ אמצע ,
הּמ קוֹ ם הכּ תל, נפל אם לפיכ

ׁש ניהם: ׁש ל והאבנים

רוּ חוֹ תיו,ה ּמ קּ י מּׁשלׁש  חבר וֹ  את  ף 
הּׁשניּ ה ואת הראׁש וֹ נה את וגדר
א וֹ ת וֹ . מחיּ בין  אין  הּׁשלי ׁש ית , ואת 
את  וגדר  עמד אם א וֹ מר , יוֹ סי  רבּ י 

ג 

    
    
    

     
    

   
 

    
     

   
    

     
    

          
          

      י      

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וּ מ כּ אן. מ כּ אן  חזית  ׁש ניהם וע וֹ שׂ ין לה וֹ די ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

אוֹ ת וֹ : א וֹ ת וֹ .ג שׂ וּ  מחיּ בין לא אין  דּ הא ָ◌ְ◌ָ◌ֹ

ּפ תוּ חה. ׁש לּ וֹ  קרקע ׁש דין מידי, ליּה  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַאהני

ודּ אי  דּ הׁש ּת א הרביית, את גּ דר אם ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲאבל

מחצית  לׁש לּ ם אוֹ תוֹ  מחיּ בין ליּה , ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַאהני
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ה כּ ל: את  עליו מגלגּ לין  הרביעית ,

לבנ וֹ ת וֹ  א וֹ ת וֹ  מחיּ בין  ׁש נּ פל, חצר  כּ תל
עד  ׁש נּ תן , בּ חזקת  א ּמ וֹ ת , אר בּ ע  עד
א ּמ וֹ ת  מארבּ ע  נתן . ׁש א  ראיה ׁש יּ ביא 
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ה כּ ל . את  עליו יציאוֹ תיו מגלגּ לין מחצית ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ּת נּ א  בּ ין דּ איכּ א והינוּ  גּ דר. מה ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְכּ פי
ואין  יוֹ סי . כּ רבּ י  והלכה יוֹ סי. לרבּ י ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַקּמ א 
רוּ ח גּ דר הוּ א  הנּ ּק ף  אם ל וֹ מר ָצרי◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌
בּ מה  ליּה  דּ ניחא דּ ּת יּה  דּ גלּ י  ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְרביית,
ה כּ ל את  ליו ׁש ּמ גלגּ לין חברוֹ , ֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶגּ דר

יציאוֹ תיו: חצי לחברוֹ  כּ תלד וּ מׁש לּ ם ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ׁש ּת פין:חצר . א ּמ וֹ ת .ׁש ל ארבּ ע  דּ בהכיעד ֶ◌◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ראיּ ה: להזּ ק ליּה  ׁש נּ תן.ס גּ י בּ חזקת  ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌

כּ בר  אוֹ מר  וזה  היציאה חצי  ּת וֹ בעוֹ  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ ׁש זּ ה
 הּת וֹ ב ׁש יּ ביא ד נאמן, חלקי, ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָנת ּת י
גּ לוּ י זה דּ מׁש ּפ ט  נתן. ולא ׁש ּת בע וֹ  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵדים
זה  היה ולא לס יּ עוֹ , ליו  ׁש חוֹ בה ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַלכּ ל

מביאוֹ  היה א לּ א מלּ וֹ  דּ ין:בּ וֹ נה וּ  לבית ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

בגמראיא. המקיף. עמד  אם  ר "ל עמד  שאם  הרע "ב פירש  כן וגדרו . הניקף  עמד אם  שכן  וכל
הניקף  על דקאי בתרא ללישנא  זולת  המקיף על קאי  ולכולן  לשונות  כמה תוד"האיכא ד: (דף

עמד ) יוסי יב..אם ולרבי בזול קנים דמי משלם לת"ק  כי יוסי, לרבי  ת"ק  בין  דאיכא והיינו 
בסוגיין  אחד  לשון  לפי  והוא  הרע"ב, פירש  כן  שגדר , מה  לפי ד:)משלם  ואפילו יג ..(דף

לבנותו  אותו  מחייבין אין ונפל, אמות מארבע  למעלה לבנותו מתחלה עליו שהסכימו  כותל 
יותר  לבנותו הסכים  שמתחלה גב על  אף כי ראיה, היזק  לסלק  סגי  דבהכי אמות  ד ' עד  אלא

רוצה אינו שהשתא לומר  יכול בתוי"ט )גבוה  הובא  אמות'יד..(נימוק"י, ארבע  'עד תיבות 
אמות ארבע  עד  אמות , ארבע עד  לבנותו  אותו מחייבין  וה"ק  ולמטה, למעלה משמשין 

שנתן  בתוי"ט )בחזקת הובא  ס "ח, קנ"ז סימן אבלטו ..(ב"י רש "י . פירש  וכן הרע "ב , לשון 
בחזקת לעולם  ליה  הוה  שתבעו בשעה מיד נתן שלא שמשום לפרש  שתימה כתב הרא"ש 
מיום  פלוני במקום שמעון היה עמנו  ואמרו עדים שבאו  שאיירי פירש  הוא ולכן  נתן . שלא

 י י ח ר ו ק מ

השותפי בתרא בבא א ז פרק 

לוֹ  סמ א וֹ ת וֹ . מחיּ בין  אין  וּ למעלה,
נתן ׁש א  ּפ י  על אף אחר , כתל
את  עליו מגלגּ לין  הּת קרה , את  עליו
ׁש יּ ביא עד נתן , ׁש א  בּ חזקת  הכּ ל,

ׁש נּ תן :ראי ה 

ׁש ער בּ ית לבנוֹ ת אוֹ תוֹ  כּ וֹ פין ה 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אחר. כתל  ל וֹ   האחד סמ ׁש בּ נה לאחר  ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
רצה  ולא הר בּ ה אּמ וֹ ת מאר בּ ע  ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמ לה
אחר  כּ תל  הני סמ בּ הג בּ התוֹ , ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְלסיּ ע וֹ 
ּת קרה  ולתת  ּלסכ כּ די  זה כּ תל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נגד 
נתן  ׁש א ּפ י  ל  אף לכתל, ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֶֹ◌ִמכּ תל 

הּת קרה: דין את ליו עליו  מגלגּ לין  ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
בּ הגבּ הה הכּ ל. ליּה  דּ ניחא דּ ּת י ּה  דּ גלּ י  ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

: נתן .דּ האי ׁש א  בּ א בּ חזקת אם ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌
את  ׁש ּס מ לאחר  ל דּ ין וּ תבע וֹ  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָהראׁש וֹ ן

חלק ּת ן לוֹ  ואוֹ מר  ראׁש וֹ ן, לכתל  ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ָכּ תלוֹ 
נתּת י אוֹ מר  וזה אוֹ תוֹ , הגבּ הּת י ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְבּ מה
ׁש אין  בּ דים. אלּ א נאמן אינוֹ  ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶחלקי,
בּ ית  ׁש ח יּ ב וּ הוּ  וד  גּ ל וּ י , זה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִמׁש ּפ ט 

ל ּת ן: שׂ וּ י אינוֹ  א וֹ תוֹ .הדּ ין כּ וֹ פין  ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
לבני  ּלסי ר וֹ צה ׁש אינוֹ  החצר  בּ ן ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶאת

להי וֹ ת לבנ וֹ ת.החצר : ׁש ר  בּ ית לחצר  ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌
וּ מרחיק  בּ צּ ל  ׁש ם יוֹ ׁש ב  הּפ תח ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵׁש וֹ מר 
בּ חצר : מ לּ הציץ הר בּ ים ר ׁש וּ ת בּ ני  ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶאת

בדין  שמעון  שעמד כגון  א"נ פרעו, שלא  אנו  ויודעים  זה  כותל  בנין ראובן  שהחל 
בחזקת הוא הרי  שאז  הב "ד, דברי  לקיים וסרב  אמות ארבע  עד לבנות  ב"ד  וחייבוהו

גזלן  כדין  נתן  ברש "י.טז..(תוי"ט )שלא  הוא  וכן  הרע "ב  מיותרתלשון הרבה  תיבת (לכאורה

שלמה פני בספר אמנם קש "ע )היא , בעל  גאנצפריד בזה)(מהגר"ש  ללמד באו  מה ומפרש בכך  .דן
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ח



השותפי בתרא בבא א פרק  ו 

ה כּ ל: את  עליו מגלגּ לין  הרביעית ,

לבנ וֹ ת וֹ  א וֹ ת וֹ  מחיּ בין  ׁש נּ פל, חצר  כּ תל
עד  ׁש נּ תן , בּ חזקת  א ּמ וֹ ת , אר בּ ע  עד
א ּמ וֹ ת  מארבּ ע  נתן . ׁש א  ראיה ׁש יּ ביא 

ד
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ה כּ ל . את  עליו יציאוֹ תיו מגלגּ לין מחצית ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ּת נּ א  בּ ין דּ איכּ א והינוּ  גּ דר. מה ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְכּ פי
ואין  יוֹ סי . כּ רבּ י  והלכה יוֹ סי. לרבּ י ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַקּמ א 
רוּ ח גּ דר הוּ א  הנּ ּק ף  אם ל וֹ מר ָצרי◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌
בּ מה  ליּה  דּ ניחא דּ ּת יּה  דּ גלּ י  ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְרביית,
ה כּ ל את  ליו ׁש ּמ גלגּ לין חברוֹ , ֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶגּ דר

יציאוֹ תיו: חצי לחברוֹ  כּ תלד וּ מׁש לּ ם ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ׁש ּת פין:חצר . א ּמ וֹ ת .ׁש ל ארבּ ע  דּ בהכיעד ֶ◌◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ראיּ ה: להזּ ק ליּה  ׁש נּ תן.ס גּ י בּ חזקת  ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌

כּ בר  אוֹ מר  וזה  היציאה חצי  ּת וֹ בעוֹ  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ ׁש זּ ה
 הּת וֹ ב ׁש יּ ביא ד נאמן, חלקי, ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָנת ּת י
גּ לוּ י זה דּ מׁש ּפ ט  נתן. ולא ׁש ּת בע וֹ  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵדים
זה  היה ולא לס יּ עוֹ , ליו  ׁש חוֹ בה ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַלכּ ל

מביאוֹ  היה א לּ א מלּ וֹ  דּ ין:בּ וֹ נה וּ  לבית ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

בגמראיא. המקיף. עמד  אם  ר "ל עמד  שאם  הרע "ב פירש  כן וגדרו . הניקף  עמד אם  שכן  וכל
הניקף  על דקאי בתרא ללישנא  זולת  המקיף על קאי  ולכולן  לשונות  כמה תוד"האיכא ד: (דף

עמד ) יוסי יב..אם ולרבי בזול קנים דמי משלם לת"ק  כי יוסי, לרבי  ת"ק  בין  דאיכא והיינו 
בסוגיין  אחד  לשון  לפי  והוא  הרע"ב, פירש  כן  שגדר , מה  לפי ד:)משלם  ואפילו יג ..(דף

לבנותו  אותו  מחייבין אין ונפל, אמות מארבע  למעלה לבנותו מתחלה עליו שהסכימו  כותל 
יותר  לבנותו הסכים  שמתחלה גב על  אף כי ראיה, היזק  לסלק  סגי  דבהכי אמות  ד ' עד  אלא

רוצה אינו שהשתא לומר  יכול בתוי"ט )גבוה  הובא  אמות'יד..(נימוק"י, ארבע  'עד תיבות 
אמות ארבע  עד  אמות , ארבע עד  לבנותו  אותו מחייבין  וה"ק  ולמטה, למעלה משמשין 

שנתן  בתוי"ט )בחזקת הובא  ס "ח, קנ"ז סימן אבלטו ..(ב"י רש "י . פירש  וכן הרע "ב , לשון 
בחזקת לעולם  ליה  הוה  שתבעו בשעה מיד נתן שלא שמשום לפרש  שתימה כתב הרא"ש 
מיום  פלוני במקום שמעון היה עמנו  ואמרו עדים שבאו  שאיירי פירש  הוא ולכן  נתן . שלא

 י י ח ר ו ק מ

השותפי בתרא בבא א ז פרק 

לוֹ  סמ א וֹ ת וֹ . מחיּ בין  אין  וּ למעלה,
נתן ׁש א  ּפ י  על אף אחר , כתל
את  עליו מגלגּ לין  הּת קרה , את  עליו
ׁש יּ ביא עד נתן , ׁש א  בּ חזקת  הכּ ל,

ׁש נּ תן :ראי ה 

ׁש ער בּ ית לבנוֹ ת אוֹ תוֹ  כּ וֹ פין ה 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אחר. כתל  ל וֹ   האחד סמ ׁש בּ נה לאחר  ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
רצה  ולא הר בּ ה אּמ וֹ ת מאר בּ ע  ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמ לה
אחר  כּ תל  הני סמ בּ הג בּ התוֹ , ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְלסיּ ע וֹ 
ּת קרה  ולתת  ּלסכ כּ די  זה כּ תל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נגד 
נתן  ׁש א ּפ י  ל  אף לכתל, ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֶֹ◌ִמכּ תל 

הּת קרה: דין את ליו עליו  מגלגּ לין  ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
בּ הגבּ הה הכּ ל. ליּה  דּ ניחא דּ ּת י ּה  דּ גלּ י  ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

: נתן .דּ האי ׁש א  בּ א בּ חזקת אם ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌
את  ׁש ּס מ לאחר  ל דּ ין וּ תבע וֹ  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָהראׁש וֹ ן

חלק ּת ן לוֹ  ואוֹ מר  ראׁש וֹ ן, לכתל  ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ָכּ תלוֹ 
נתּת י אוֹ מר  וזה אוֹ תוֹ , הגבּ הּת י ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְבּ מה
ׁש אין  בּ דים. אלּ א נאמן אינוֹ  ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶחלקי,
בּ ית  ׁש ח יּ ב וּ הוּ  וד  גּ ל וּ י , זה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִמׁש ּפ ט 

ל ּת ן: שׂ וּ י אינוֹ  א וֹ תוֹ .הדּ ין כּ וֹ פין  ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
לבני  ּלסי ר וֹ צה ׁש אינוֹ  החצר  בּ ן ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶאת

להי וֹ ת לבנ וֹ ת.החצר : ׁש ר  בּ ית לחצר  ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌
וּ מרחיק  בּ צּ ל  ׁש ם יוֹ ׁש ב  הּפ תח ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵׁש וֹ מר 
בּ חצר : מ לּ הציץ הר בּ ים ר ׁש וּ ת בּ ני  ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶאת

בדין  שמעון  שעמד כגון  א"נ פרעו, שלא  אנו  ויודעים  זה  כותל  בנין ראובן  שהחל 
בחזקת הוא הרי  שאז  הב "ד, דברי  לקיים וסרב  אמות ארבע  עד לבנות  ב"ד  וחייבוהו

גזלן  כדין  נתן  ברש "י.טז..(תוי"ט )שלא  הוא  וכן  הרע "ב  מיותרתלשון הרבה  תיבת (לכאורה

שלמה פני בספר אמנם קש "ע )היא , בעל  גאנצפריד בזה)(מהגר"ש  ללמד באו  מה ומפרש בכך  .דן
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השותפי בתרא בבא א פרק  ח

גּ מליאל  בּ ן  ׁש מע וֹ ן  רבּ ן  לחצר . ודלת 
לבית  רא וּ י וֹ ת  החצרוֹ ת  כל לא  א וֹ מר,
חוֹ מה  לעיר  לבנ וֹ ת  א וֹ ת וֹ  כּ וֹ פין  ׁש ער .
גּ מליאל  בּ ן  ׁש מע וֹ ן  ר בּ ן  וּ בריח. וּ דלתים
ראוּ יוֹ ת העירוֹ ת כל לא אוֹ מר,
כאנ ׁש י ויהא  ב עיר  יהא  כּ ּמ ה לחוֹ מה.
בּ ית  בּה  קנה  חדׁש . עשׂ ר  ׁש נים העיר,
מיּ ד: העיר כאנ ׁש י ה וּ א  הרי  דּ ירה,

ארבּ ע  ׁש יּ הא עד  החצר , את  חוֹ לקין  אין ו
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

החצר :ודלת. החצר וֹ ת לׁש ר  כל  לא  ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌
ׁש ער. לבית סמוּ כה רא וּ י וֹ ת ׁש אינּה  חצר  ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ׁש ר . לבית ראוּ יה אינּה  הר בּ ים ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִלר ׁש וּ ת

גּ מליאל . בּ ן ׁש מע וֹ ן כּ ר בּ ן הלכה ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְואין
הר בּ ים  לר ׁש וּ ת סמוּ כה ׁש אינּה  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַדּ אפלּ וּ 

ואתוּ : ויל וּ  ר בּ ים דּ דחקי  כל זמנין לא  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌
לחוֹ מה. רא וּ י וֹ ת ׁש אינּה העיר וֹ ת יר  ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌

צריכה  אינּה  האוֹ יבים לגב וּ ל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְסמוּ כה
בּ ן  ׁש מע וֹ ן כּ ר בּ ן הלכה ואין ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְלח וֹ מה.

לגב וּ ל  סמ וּ כה אינּה  דּ אפלּ וּ  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַגּ מליאל .
דּ מקר וּ  דּ זמנין לחוֹ מה, צריכה ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָהאוֹ יבים

גּ יסוֹ ת: העיר.ואתוּ  כאנ ׁש י  ל שׂ את ויהא  ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
בּ על : חד ׁש .ּמ הם עשׂ ר והאידנא ׁש נים ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

יוֹ ם: ׁש לׁש ים למא נהוּ ג  אין ו דּ נידי, ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌
החצר. את הּת פין חוֹ לקין  מן אחד  אין ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌◌ָ◌ִ◌

ד  החצר  לחלק חבר וֹ  את לכוֹ ף ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָיכוֹ ל 
מן  אחד  לכל אּמ וֹ ת אר בּ ע  בּ וֹ  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש יּ הא
בּ ית  ׁש כּ ל  הּפ תחים, מן חוּ ץ ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌◌ַהּת פין

בגמראיז. כמבואר  אחרים זמנים  יש  לצדקה  ח.)אבל שלשה(דף  לתמחוי, יום  שלשים 
לקבורה. תשעה  לכסות, ששה  צדקה , לקופת חדשים 

 י י ח ר ו ק מ

השותפי בתרא בבא א ט פרק 

ולא לזה. א ּמ וֹ ת  ואר בּ ע  לזה א ּמ וֹ ת 
ּת ׁש עה  בּה  ׁש יּ הא  עד  ה ּׂשדה, את 
רבּ י לזה. קבּ ין ותׁש עה לזה קבּ ין
ּת ׁש עת  ב ּה  ׁש יּ הא  עד  א וֹ מר , יה וּ דה 
קבּ ין חצאי ות ׁש עת  לזה  קבּ ין  חצאי 
ב ּה  ׁש יּ הא  עד ה גּ נּ ה, את  ולא  לזה.
רבּ י לזה. קב וחצי לזה קב חצי
את  ולא  רבע . בּ ית  א וֹ מר , עקיבא 
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 כ         כא  

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אר בּ ע  ּפ תח וֹ  לפני  ׁש יּ היה  צרי ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶׁש בּ חצר 
וח וּ ץ  חמ וֹ ר וֹ , מ ל  מ אוֹ  לפרק ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַאּמ וֹ ת
בּ חצר  ׁש יּ היה  צרי אּמ וֹ ת אר בּ ע  ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵמאוֹ תן
מן  אחד לכל אחר וֹ ת אּמ וֹ ת ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַאר בּ ע 
יהיה  ואז ּת ׁש מי ׁש ים, ל ׁש אר  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌◌ַהּת פין

חלּק ה: דּ ין א וֹ מר רבּ בּ חצר  יהוּ דה י  ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌◌ָ◌
קבּ ין . חצאי  וּ מר ּת ׁש עה אתריּה  כּ י מר  ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

דּ ר בּ י בּ אתריּה  ּפ ליגי . ולא אתרי ּה . ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִכּ י 

בּ ת  שׂ דה ּת ב וּ אה ע וֹ שׂ ה היתה ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְיהוּ דה
ּת ׁש ה  בּ ת כּ שׂ דה קבּ ין חצאי ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִּת ׁש ה

דּ ר בּ נן: בּ אתריהוּ  רבע.קבּ ין מקוֹ ם בּ ית ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌
אין  ההלכה, וּ פסק הּק ב . רבע  בּ וֹ   ִלזר◌ְ◌ַֹ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
לחריׁש ה  הע וֹ מדוֹ ת בּ קרקע וֹ ת חלּק ה ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ֲ◌ִדּ ין
אחד  לכל  י אר  כּ ן אם אלּ א ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְולזרי ה
אחד  יוֹ ם ב וֹ דת כּ די  קרקע  הּת פים ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌◌ַ◌ִמן
בהן: וכ יּ וֹ צא בּ זריה] [אוֹ  ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַבּ חרי ׁש ה

ברע"ב,יח. כדאיתא חמורו, מעל משאוי פריקת  עבור  הפתחים לפני הנצרכות  אמות מד ' חוץ 
בכליט.עיי "ש . מרובעות. אמות 2,500 והיינו אמה  חמשים על חמשים הוא סאה בית 

מרובעות  אמות  3,750 בה שיש שטח  הוא קבין תשעה בית ונמצא  קבין ששה  .(תוי"ט )סאה
מרובעות,כ. אמות 208 בערך בקירוב)והיינו וחצי, עשר  ארבעה  על  וחצי אמה  עשר .(ארבעה

בקירוב כא. מרובעות אמות 104 של  שטח  וחומש)והוא אמות  עשר על וחומש  אמות  עשר  .(בערך 

 י י ח ר ו ק מ

י



השותפי בתרא בבא א פרק  ח

גּ מליאל  בּ ן  ׁש מע וֹ ן  רבּ ן  לחצר . ודלת 
לבית  רא וּ י וֹ ת  החצרוֹ ת  כל לא  א וֹ מר,
חוֹ מה  לעיר  לבנ וֹ ת  א וֹ ת וֹ  כּ וֹ פין  ׁש ער .
גּ מליאל  בּ ן  ׁש מע וֹ ן  ר בּ ן  וּ בריח. וּ דלתים
ראוּ יוֹ ת העירוֹ ת כל לא אוֹ מר,
כאנ ׁש י ויהא  ב עיר  יהא  כּ ּמ ה לחוֹ מה.
בּ ית  בּה  קנה  חדׁש . עשׂ ר  ׁש נים העיר,
מיּ ד: העיר כאנ ׁש י ה וּ א  הרי  דּ ירה,

ארבּ ע  ׁש יּ הא עד  החצר , את  חוֹ לקין  אין ו
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

החצר :ודלת. החצר וֹ ת לׁש ר  כל  לא  ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌
ׁש ער. לבית סמוּ כה רא וּ י וֹ ת ׁש אינּה  חצר  ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ׁש ר . לבית ראוּ יה אינּה  הר בּ ים ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִלר ׁש וּ ת

גּ מליאל . בּ ן ׁש מע וֹ ן כּ ר בּ ן הלכה ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְואין
הר בּ ים  לר ׁש וּ ת סמוּ כה ׁש אינּה  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַדּ אפלּ וּ 

ואתוּ : ויל וּ  ר בּ ים דּ דחקי  כל זמנין לא  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌
לחוֹ מה. רא וּ י וֹ ת ׁש אינּה העיר וֹ ת יר  ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌

צריכה  אינּה  האוֹ יבים לגב וּ ל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְסמוּ כה
בּ ן  ׁש מע וֹ ן כּ ר בּ ן הלכה ואין ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְלח וֹ מה.

לגב וּ ל  סמ וּ כה אינּה  דּ אפלּ וּ  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַגּ מליאל .
דּ מקר וּ  דּ זמנין לחוֹ מה, צריכה ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָהאוֹ יבים

גּ יסוֹ ת: העיר.ואתוּ  כאנ ׁש י  ל שׂ את ויהא  ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
בּ על : חד ׁש .ּמ הם עשׂ ר והאידנא ׁש נים ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

יוֹ ם: ׁש לׁש ים למא נהוּ ג  אין ו דּ נידי, ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌
החצר. את הּת פין חוֹ לקין  מן אחד  אין ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌◌ָ◌ִ◌

ד  החצר  לחלק חבר וֹ  את לכוֹ ף ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָיכוֹ ל 
מן  אחד  לכל אּמ וֹ ת אר בּ ע  בּ וֹ  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש יּ הא
בּ ית  ׁש כּ ל  הּפ תחים, מן חוּ ץ ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌◌ַהּת פין

בגמראיז. כמבואר  אחרים זמנים  יש  לצדקה  ח.)אבל שלשה(דף  לתמחוי, יום  שלשים 
לקבורה. תשעה  לכסות, ששה  צדקה , לקופת חדשים 

 י י ח ר ו ק מ

השותפי בתרא בבא א ט פרק 

ולא לזה. א ּמ וֹ ת  ואר בּ ע  לזה א ּמ וֹ ת 
ּת ׁש עה  בּה  ׁש יּ הא  עד  ה ּׂשדה, את 
רבּ י לזה. קבּ ין ותׁש עה לזה קבּ ין
ּת ׁש עת  ב ּה  ׁש יּ הא  עד  א וֹ מר , יה וּ דה 
קבּ ין חצאי ות ׁש עת  לזה  קבּ ין  חצאי 
ב ּה  ׁש יּ הא  עד ה גּ נּ ה, את  ולא  לזה.
רבּ י לזה. קב וחצי לזה קב חצי
את  ולא  רבע . בּ ית  א וֹ מר , עקיבא 
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 כ         כא  

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אר בּ ע  ּפ תח וֹ  לפני  ׁש יּ היה  צרי ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶׁש בּ חצר 
וח וּ ץ  חמ וֹ ר וֹ , מ ל  מ אוֹ  לפרק ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַאּמ וֹ ת
בּ חצר  ׁש יּ היה  צרי אּמ וֹ ת אר בּ ע  ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵמאוֹ תן
מן  אחד לכל אחר וֹ ת אּמ וֹ ת ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַאר בּ ע 
יהיה  ואז ּת ׁש מי ׁש ים, ל ׁש אר  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌◌ַהּת פין

חלּק ה: דּ ין א וֹ מר רבּ בּ חצר  יהוּ דה י  ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌◌ָ◌
קבּ ין . חצאי  וּ מר ּת ׁש עה אתריּה  כּ י מר  ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

דּ ר בּ י בּ אתריּה  ּפ ליגי . ולא אתרי ּה . ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִכּ י 

בּ ת  שׂ דה ּת ב וּ אה ע וֹ שׂ ה היתה ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְיהוּ דה
ּת ׁש ה  בּ ת כּ שׂ דה קבּ ין חצאי ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִּת ׁש ה

דּ ר בּ נן: בּ אתריהוּ  רבע.קבּ ין מקוֹ ם בּ ית ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌
אין  ההלכה, וּ פסק הּק ב . רבע  בּ וֹ   ִלזר◌ְ◌ַֹ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
לחריׁש ה  הע וֹ מדוֹ ת בּ קרקע וֹ ת חלּק ה ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ֲ◌ִדּ ין
אחד  לכל  י אר  כּ ן אם אלּ א ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְולזרי ה
אחד  יוֹ ם ב וֹ דת כּ די  קרקע  הּת פים ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌◌ַ◌ִמן
בהן: וכ יּ וֹ צא בּ זריה] [אוֹ  ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַבּ חרי ׁש ה

ברע"ב,יח. כדאיתא חמורו, מעל משאוי פריקת  עבור  הפתחים לפני הנצרכות  אמות מד ' חוץ 
בכליט.עיי "ש . מרובעות. אמות 2,500 והיינו אמה  חמשים על חמשים הוא סאה בית 

מרובעות  אמות  3,750 בה שיש שטח  הוא קבין תשעה בית ונמצא  קבין ששה  .(תוי"ט )סאה
מרובעות,כ. אמות 208 בערך בקירוב)והיינו וחצי, עשר  ארבעה  על  וחצי אמה  עשר .(ארבעה

בקירוב כא. מרובעות אמות 104 של  שטח  וחומש)והוא אמות  עשר על וחומש  אמות  עשר  .(בערך 
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יי



השותפי בתרא בבא א פרק  י

את  ולא  ה ּמ וֹ רן , את  ולא  הּט רקלין ,
את  ולא  ה ּט לּ ית , את  ולא  ,הּׁשוֹ ב
ׁש יּ הא עד  הבּ ד, בּ ית  את  ולא  הּמ רחץ,
ה כּ לל, זה  לזה . וּ כדי  לזה כּ די בהן 
ואם  חוֹ לקין . עליו, וּ ׁש מוֹ  ׁש יּ חלק כּ ל
ׁש אין בּ זמן  אימתי , חוֹ לקין . אין  לאו,
ׁש ּׁשניהם  בּ זמן  אבל רוֹ צים. ׁש ניהם
יחלקוּ . מכּ אן , בפחוֹ ת  אפ לּ וּ  רוֹ צים,

    
     כב 

     
     
     

      
    

    
      

  כג 
   כד   

           
         כה 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וּ טרקלין . הן:מ וֹ רן  ּפ לטין כּ די מיני ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
לזה. וּ כדי  ׁש לּ אחר לזה ואזיל  כּ דמפר ׁש  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌

יהיה  חלקוֹ  אחד כּ ל  וי ּט ל ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש יּ חלקוּ 
ׁש יּ ּק רא  ראוּ י  מקוֹ ם מהם אחד  כּ ל ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְבּ חלק
הם  בּ קצתוֹ  ׁש יּ אר  מ וֹ רן, אוֹ  ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְטרקלין

בּ כלּ וֹ : רוֹ צין .ׁש היה ׁש ניהם  ׁש אין  בּ זמן  ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌
לחלק  חבר וֹ  את לכ וֹ ף האחד  יכ וֹ ל ֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵאין
ל נין  לכ וֹ פוֹ  יכ וֹ ל אבל  כּ רח וֹ . ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ַל 
אוֹ  חלקי קנה כּ ל וֹ מר , אגוֹ ד , אוֹ  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֱגּ וֹ ד
ׁש וה: הוּ א בּ מה חלק לי  ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִֹ◌ְמכר 

ונקראים כב. בית מכלל  יוצאים היו שבזה  ידוע  שיעור  להם  והיה  גדולים, בתים שניהם
פלטין. נקראים  היו אחר  ובשיעור  יישאר כג .מורן , החלוקה אחר  שאף מאד גדול בית כגון 

ראוי  ועדיין לחלקו שניתן גדול  שובך כגון האחרים , בדברים וכן  טרקלין . שם חלק  כל על 
בגד. להיות  חלק  כל  ראוי  חלוקה אחר  שאף  גדול טלית  וכן אחדכד.ליונים , אין  כלומר 

או  גוד  ידי  על השותפות  לפרק  חברו  לכוף  יכול עדיין אבל  הרכוש . לחלק  חברו לכוף יכול 
יהודה  כרב קי"ל  כי  יג.)אגוד. לחברו (דף אומר  שאחד  דהיינו אגוד , או דגוד דינא דאית

שער  באותו  חלקי קנה או וכך בכך  חלקך לי  ה"ב)מכור  פ"א  שכנים  הרע "ב.(רמב "ם (מדכתב 

קע "א) סי' ב "י עיין שויו . על יותר  הדמים  להעלות יכול שאין  כריצב"א שס"ל ש"מ שוה', שהוא .'במה 
תשחיתכה. בל משום  בזה  שאין רמ"ה)וקמ "ל אלא(יד חידוש  בזה  שאין  כתב  ורש"י  ,

בשנ  אף  קדש  שבספרי סיפא  למיתני  דבעי  יחלוקו.איידי רישא תני  יחלוקו , לא רוצים יהם 

 י י ח ר ו ק מ

השותפי בתרא בבא א יאפרק 

ׁש ּׁשניהם  ּפ י  על אף הקּ ד ׁש , וכתבי
יחלקוּ : לא  ר וֹ צים,

ׁש ל  לבוֹ ר וֹ   ּסמו בּ וֹ ר  אדם יחּפ ר לא 
ולא מערה , ולא  ׁש יח, ולא  חבר וֹ ,
כּ וֹ בסין, נברכת ולא הּמ ים, אּמ ת

א 

     
     כו

    
    כז 

יחפור  לא  ב פרק

     
      

   א 
    
     

         ב

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הּק ד ׁש . וּ כתוּ בים:וכתבי  נביאים ּת וֹ רה ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌
יחלקוּ . בּ כר לא  כּ ׁש הם ודוקא ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

ספר  כּ ל  הר בּ ה בּ כרכים אבל  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶאחד.
חוֹ לקים: רצוּ  אם צמוֹ , ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִבּ פני 

יחּפ ר.א גל:לא  אר יח.ׁש בּ וֹ ר . ָ◌ָֹ◌ֹ
בּ קר וּ י:מ ערה.וקצר : נברכת מקרה ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌

גּ ׁש מים הכּ וֹ בסין . וּ מי  מר בּ ת חפירה ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌
בּ גדים: לכ בּ ס שׂ וּ יה בּ ּה . ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמתקבּ צים

הדבר כו . גנאי  לפיכך שלנו כס "ת  בגליון  לכותבן רגילים  והיו ספרים , כ "ד רש "י לשון 
בגלילהלחתכן. שם מגיה  וב "ח בגליון , עשויים  היו  שלהם ספרים וכל כתב  כט : דף ב"מ (ברש"י

בגליון) דוקאכז..במקום  ור "ל  הרע "ב. כתב כן חולקים , רצו  אם אחד  בכרך אינם ואם 
כגון  אחד , מענין  אינם  אם  לחלוק  חברו לכוף  יכול  אחד  אין  אבל  חולקים  רצו  אם

שמואל  ספר  ואחד  יהושע ספר  מהם יג:)שאחד היאא..(דף  שמערה הרע"ב פירש  כאן
בב"ק אבל  כאן , רש"י  כתב  וכן מקורה נ:)בור  ואינה(דף מרובעת היא  שמערה  הוסיף 

כבור  מ"ח)עגול  פ "ג  להלן מוכח מערה,ב..(וכן שיח , בור , דברים  חמשה  מפרט  התנא 
לשנותם  התנא  רגיל כן כי  הם כחדא ומערה  שיח  בור  כובסין . ונברכת  המים, אמת
בור  רק שהו"א חידוש יש  המים  באמת  אבל  בזה, שאין  מה  בזה  חידוש  ואין יחד
ואי  כ"כ. להרחיק צריך  אין עמוקה  שאינה  המים אמת אבל הוא  עמוק כי  הרחקה צריך
מנברכת. קבועה  יותר  המים אמת  כי כובסים, נברכת  ידעינן  הוה  לא  המים אמת תנא

וקיימי  קוו  שבנברכת שהמים  משום  המים אמת  ידעינן  הוה לא הכובסים  .(תוי"ט )ומנברכת
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השותפי בתרא בבא א פרק  י

את  ולא  ה ּמ וֹ רן , את  ולא  הּט רקלין ,
את  ולא  ה ּט לּ ית , את  ולא  ,הּׁשוֹ ב
ׁש יּ הא עד  הבּ ד, בּ ית  את  ולא  הּמ רחץ,
ה כּ לל, זה  לזה . וּ כדי  לזה כּ די בהן 
ואם  חוֹ לקין . עליו, וּ ׁש מוֹ  ׁש יּ חלק כּ ל
ׁש אין בּ זמן  אימתי , חוֹ לקין . אין  לאו,
ׁש ּׁשניהם  בּ זמן  אבל רוֹ צים. ׁש ניהם
יחלקוּ . מכּ אן , בפחוֹ ת  אפ לּ וּ  רוֹ צים,

    
     כב 

     
     
     

      
    

    
      

  כג 
   כד   

           
         כה 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וּ טרקלין . הן:מ וֹ רן  ּפ לטין כּ די מיני ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
לזה. וּ כדי  ׁש לּ אחר לזה ואזיל  כּ דמפר ׁש  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌

יהיה  חלקוֹ  אחד כּ ל  וי ּט ל ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש יּ חלקוּ 
ׁש יּ ּק רא  ראוּ י  מקוֹ ם מהם אחד  כּ ל ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְבּ חלק
הם  בּ קצתוֹ  ׁש יּ אר  מ וֹ רן, אוֹ  ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְטרקלין

בּ כלּ וֹ : רוֹ צין .ׁש היה ׁש ניהם  ׁש אין  בּ זמן  ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌
לחלק  חבר וֹ  את לכ וֹ ף האחד  יכ וֹ ל ֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵאין
ל נין  לכ וֹ פוֹ  יכ וֹ ל אבל  כּ רח וֹ . ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ַל 
אוֹ  חלקי קנה כּ ל וֹ מר , אגוֹ ד , אוֹ  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֱגּ וֹ ד
ׁש וה: הוּ א בּ מה חלק לי  ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִֹ◌ְמכר 

ונקראים כב. בית מכלל  יוצאים היו שבזה  ידוע  שיעור  להם  והיה  גדולים, בתים שניהם
פלטין. נקראים  היו אחר  ובשיעור  יישאר כג .מורן , החלוקה אחר  שאף מאד גדול בית כגון 

ראוי  ועדיין לחלקו שניתן גדול  שובך כגון האחרים , בדברים וכן  טרקלין . שם חלק  כל על 
בגד. להיות  חלק  כל  ראוי  חלוקה אחר  שאף  גדול טלית  וכן אחדכד.ליונים , אין  כלומר 

או  גוד  ידי  על השותפות  לפרק  חברו  לכוף  יכול עדיין אבל  הרכוש . לחלק  חברו לכוף יכול 
יהודה  כרב קי"ל  כי  יג.)אגוד. לחברו (דף אומר  שאחד  דהיינו אגוד , או דגוד דינא דאית

שער  באותו  חלקי קנה או וכך בכך  חלקך לי  ה"ב)מכור  פ"א  שכנים  הרע "ב.(רמב "ם (מדכתב 

קע "א) סי' ב "י עיין שויו . על יותר  הדמים  להעלות יכול שאין  כריצב"א שס"ל ש"מ שוה', שהוא .'במה 
תשחיתכה. בל משום  בזה  שאין רמ"ה)וקמ "ל אלא(יד חידוש  בזה  שאין  כתב  ורש"י  ,

בשנ  אף  קדש  שבספרי סיפא  למיתני  דבעי  יחלוקו.איידי רישא תני  יחלוקו , לא רוצים יהם 

 י י ח ר ו ק מ

השותפי בתרא בבא א יאפרק 

ׁש ּׁשניהם  ּפ י  על אף הקּ ד ׁש , וכתבי
יחלקוּ : לא  ר וֹ צים,

ׁש ל  לבוֹ ר וֹ   ּסמו בּ וֹ ר  אדם יחּפ ר לא 
ולא מערה , ולא  ׁש יח, ולא  חבר וֹ ,
כּ וֹ בסין, נברכת ולא הּמ ים, אּמ ת

א 

     
     כו

    
    כז 

יחפור  לא  ב פרק

     
      

   א 
    
     

         ב

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הּק ד ׁש . וּ כתוּ בים:וכתבי  נביאים ּת וֹ רה ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌
יחלקוּ . בּ כר לא  כּ ׁש הם ודוקא ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

ספר  כּ ל  הר בּ ה בּ כרכים אבל  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶאחד.
חוֹ לקים: רצוּ  אם צמוֹ , ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִבּ פני 

יחּפ ר.א גל:לא  אר יח.ׁש בּ וֹ ר . ָ◌ָֹ◌ֹ
בּ קר וּ י:מ ערה.וקצר : נברכת מקרה ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌

גּ ׁש מים הכּ וֹ בסין . וּ מי  מר בּ ת חפירה ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌
בּ גדים: לכ בּ ס שׂ וּ יה בּ ּה . ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמתקבּ צים

הדבר כו . גנאי  לפיכך שלנו כס "ת  בגליון  לכותבן רגילים  והיו ספרים , כ "ד רש "י לשון 
בגלילהלחתכן. שם מגיה  וב "ח בגליון , עשויים  היו  שלהם ספרים וכל כתב  כט : דף ב"מ (ברש"י

בגליון) דוקאכז..במקום  ור "ל  הרע "ב. כתב כן חולקים , רצו  אם אחד  בכרך אינם ואם 
כגון  אחד , מענין  אינם  אם  לחלוק  חברו לכוף  יכול  אחד  אין  אבל  חולקים  רצו  אם

שמואל  ספר  ואחד  יהושע ספר  מהם יג:)שאחד היאא..(דף  שמערה הרע"ב פירש  כאן
בב"ק אבל  כאן , רש"י  כתב  וכן מקורה נ:)בור  ואינה(דף מרובעת היא  שמערה  הוסיף 

כבור  מ"ח)עגול  פ "ג  להלן מוכח מערה,ב..(וכן שיח , בור , דברים  חמשה  מפרט  התנא 
לשנותם  התנא  רגיל כן כי  הם כחדא ומערה  שיח  בור  כובסין . ונברכת  המים, אמת
בור  רק שהו"א חידוש יש  המים  באמת  אבל  בזה, שאין  מה  בזה  חידוש  ואין יחד
ואי  כ"כ. להרחיק צריך  אין עמוקה  שאינה  המים אמת אבל הוא  עמוק כי  הרחקה צריך
מנברכת. קבועה  יותר  המים אמת  כי כובסים, נברכת  ידעינן  הוה  לא  המים אמת תנא

וקיימי  קוו  שבנברכת שהמים  משום  המים אמת  ידעינן  הוה לא הכובסים  .(תוי"ט )ומנברכת
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יחפור בתרא לא בבא ב פרק  יב

מכּ תל הרחיק כּ ן אם אלּ א
בּ סיד. וסד טפחים, ׁש לׁש ה חברוֹ 
ואת  הזּ בל ואת  הגּ פת  את  מרחיקין 
הּס לעים ואת הּס יד ואת הּמ לח
טפחים, ׁש לׁש ה חברוֹ  ׁש ל מכּ תלוֹ 
הזּ רעים, את מרחיקין בּ סיד. וסד
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מכּ תל וֹ . הרחיק כּ ן  אם  בּ וֹ ר וֹ א לּ א  מכּ תל  ִ◌ֶֹ◌
ּפ ח וֹ ת  בי וֹ  אין הבּ וֹ ר  וכתל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָקאמר .
בּ וֹ ר וֹ  מחלל נמצא טפחים. ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִמל ׁש ה
טפחים. ׁש ה חבר וֹ  ׁש ל  בּ וֹ ר  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַלחלל
הנּ זקים  מן אחד  לסמ לאדם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְואסוּ ר 
כּ ן  אם אלּ א בּ ׁש וה ׁש לּ וֹ  הּמ צר  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְלסוֹ ף
ּפ י ל ואף הראוּ י, הע וּ ר  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִהרחיק
 יּמ ל ׁש ּמ א כּ תל, ׁש ם לחבר וֹ  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש אין

זה  ונמצא ׁש לּ וֹ  הּמ צר  בּ צד  ויבנה ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲחבר וֹ 
בּ סיד.מ זּ יקוֹ : חפירתוֹ :וסד כּ תלי  את ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌
ׁש נּ צר וּ הגּ פת. לאחר  הזּ יתים ּפ סלת ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌

הבּ ד: ׁש האוּ ר הּס ל עים.בּ בית אבנים ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
לחוֹ מה  קׁש ים אלּ וּ  ׁש כּ ל  מהן. ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵיוֹ צא
קאי דּ ב וֹ ר  בּ כתל ולא הכּ תל . את ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְֹ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְוּ מר ּפ ין

ׁש ּמ חלידים זר עים.הׁש ּת א: לכּ תל, קׁש ים ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
ּת ח וֹ ח: פר  וּ מלין הּק רקע  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶאת

ו'ג . חבירו בור  לחלל  בורו  מחלל  ונמצא טפחים ג' הבור  כותל שעובי ועיי "ש רע"ב.
בגמרא ומקורו יז:)טפחים , לרבא(דף המצר , מן להרחיק  צריך בור  כשאין  שאף ומש "כ  .

עשויה תדיר  להשקותה  שצריך שכיון  השלחין בית בשדה  דוקא היינו כוותיה שהלכתא 
לעשות ירצה  חבירו  שמא  חושש  ואינו  למיצר  לסמוך  מותר  הבעל בית  בשדה אבל לבורות,

בור  איפשטא ד..(תוי"ט )שם  דלא יט .)איבעיא בסיד(דף וסד  או  תנן  בסיד סד או  אי 
הרמב"ם  ה"א)תנן. פ"ט  תרתי .(שכנים  שצריכים בור ,ה.פוסק  של בכותל כאן  איירי  לא 

הכותל מזיקים מוציאים אלו שדברים וההבל קרקע , גבי  על הבנוי וטיט לבנים כותל  אלא
שאין ו ..(תוי"ט ) קתני, בסיד סד או שכאן שפשיטא  אומרת  הגמרא הרמב "ם. ע"פ תוי "ט

תנן  בסיד סד או אי להו  איבעיא  ברישא ורק יועיל, לא לבד שסיד מרובה  כך כל  ההיזק 
קודמת. הערה כלעיל  בסיד  וסד בצד או  בסיד חפירתו  של  כותל טח ומערה שיח בור (בחופר

ברמב"ם להדיא וכדאיתא הרע"ב  כמש"כ לחברו  חבירו )(שם )הסמוך  לכותל שטח הכוונה ע "כ כאן  אבל ,.
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יחפור בתרא לא בבא ב יג פרק 

מן רגלים מי  ואת  ה ּמ חר ׁש ה , ואת 
את  וּ מרחיקין  טפחים. ׁש לׁש ה  הכּ תל
ׁש הן הּׁשכב, מן ׁש לׁש ה הרחים
ׁש לׁש ה  ה ּת נ וּ ר , ואת  הרכב . מן  ארבּ עה
ה ּׂשפה: מן  אר בּ עה  ׁש הן  הכּ ליא , מן 

הבּ   ֹבּ ת ו ּת נּ וּ ר אדם יעמיד אלּ אלא ית, 
א ּמ וֹ ת . אר בּ ע  גּ בּה  גּ בּ יו על יׁש  כּ ן  אם
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הּמ חר ׁש ה. זר ים,ואת ׁש אין ּפ י  ל  אף ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌
לכּ תל: קׁש ה לאילנוֹ ת, ׁש ח וֹ ר ׁש  מי כּ ג וֹ ן ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌

ׁש ל רגלים. ׁש הם הלּ בנים את ממסמסים ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌
לכתל   ּסמו מים הּמ ּט יל   לכ יב ׁש . ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִטיט 
ׁש ל ׁש ה  להרחיק  צרי מלּ בנים ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָשׂ וּ י 
טפח. מרחיק אבנים ׁש ל וּ בכתל  ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְטפחים.
צרי אינוֹ  צוּ נמא, כּ גוֹ ן קׁש ה אבן ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְוׁש ל

כּ לל: ל כּ תל ,הרחים.להרחיק קׁש ים ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌
חביטתן: בּ גלגּ וּ ל הּק רקע  את ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶׁש ּמ נידים

הּׁשכב. הּת ח ּת וֹ נה:מן  הרחים הרכב.היא ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
והיא  זוֹ . ל הר וֹ כבת הליוֹ נה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִהיא

הּת חּת וֹ נה: מן טפח מן קצרה ׁש לׁש ה ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ואבנים הכּ ליא . מ ּט יט  ׁש בּ וֹ נים בּ סיס ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

רחב והוּ א ליו, הּת נּ וּ ר  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶׁש ּמ וֹ ׁש יבים
הלי וֹ נה  ושׂ פה מלּ מלה, וצר  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִמלּ מּט ה
היא  יוֹ ׁש ב  הּת נּ וּ ר  ׁש ליה כּ ליא ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ל
זה  בּ סיס ׁש יּ רחיק  וצרי הּת נּ וּ ר . ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְכּ מ דּ ת
מּת ח ּת יתוֹ , טפחים ׁש ל ׁש ה הכּ תל  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִמן
לפי הלי וֹ נה, מ פתוֹ  אר בּ ה ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש הן

לכּ תל: מ זּ יק הּת נּ וּ ר  גּ בּה בׁש הבל ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌
א ּמ וֹ ת. ד אר בּ ע הּת נּ וּ ר  מ ּפ י חלל ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌

בּ ּת קרה: האוּ ר  יאחז ׁש א כּ די ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּת קרה,

אלו.ז. דברים להרחיק שצריך הטעם רע"ב  ידליק ח.עיין שמא עליו מעכבין והשכנים 
הזיק)בתיהם ואם ד"ה כ: דף איתא(רש"י וכן בסמוך , שגרים שכנים כוונתו  ולכאורה .
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מכּ תל הרחיק כּ ן אם אלּ א
בּ סיד. וסד טפחים, ׁש לׁש ה חברוֹ 
ואת  הזּ בל ואת  הגּ פת  את  מרחיקין 
הּס לעים ואת הּס יד ואת הּמ לח
טפחים, ׁש לׁש ה חברוֹ  ׁש ל מכּ תלוֹ 
הזּ רעים, את מרחיקין בּ סיד. וסד
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מכּ תל וֹ . הרחיק כּ ן  אם  בּ וֹ ר וֹ א לּ א  מכּ תל  ִ◌ֶֹ◌
ּפ ח וֹ ת  בי וֹ  אין הבּ וֹ ר  וכתל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָקאמר .
בּ וֹ ר וֹ  מחלל נמצא טפחים. ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִמל ׁש ה
טפחים. ׁש ה חבר וֹ  ׁש ל  בּ וֹ ר  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַלחלל
הנּ זקים  מן אחד  לסמ לאדם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְואסוּ ר 
כּ ן  אם אלּ א בּ ׁש וה ׁש לּ וֹ  הּמ צר  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְלסוֹ ף
ּפ י ל ואף הראוּ י, הע וּ ר  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִהרחיק
 יּמ ל ׁש ּמ א כּ תל, ׁש ם לחבר וֹ  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש אין

זה  ונמצא ׁש לּ וֹ  הּמ צר  בּ צד  ויבנה ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲחבר וֹ 
בּ סיד.מ זּ יקוֹ : חפירתוֹ :וסד כּ תלי  את ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌
ׁש נּ צר וּ הגּ פת. לאחר  הזּ יתים ּפ סלת ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌

הבּ ד: ׁש האוּ ר הּס ל עים.בּ בית אבנים ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
לחוֹ מה  קׁש ים אלּ וּ  ׁש כּ ל  מהן. ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵיוֹ צא
קאי דּ ב וֹ ר  בּ כתל ולא הכּ תל . את ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְֹ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְוּ מר ּפ ין

ׁש ּמ חלידים זר עים.הׁש ּת א: לכּ תל, קׁש ים ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
ּת ח וֹ ח: פר  וּ מלין הּק רקע  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶאת

ו'ג . חבירו בור  לחלל  בורו  מחלל  ונמצא טפחים ג' הבור  כותל שעובי ועיי "ש רע"ב.
בגמרא ומקורו יז:)טפחים , לרבא(דף המצר , מן להרחיק  צריך בור  כשאין  שאף ומש "כ  .

עשויה תדיר  להשקותה  שצריך שכיון  השלחין בית בשדה  דוקא היינו כוותיה שהלכתא 
לעשות ירצה  חבירו  שמא  חושש  ואינו  למיצר  לסמוך  מותר  הבעל בית  בשדה אבל לבורות,

בור  איפשטא ד..(תוי"ט )שם  דלא יט .)איבעיא בסיד(דף וסד  או  תנן  בסיד סד או  אי 
הרמב"ם  ה"א)תנן. פ"ט  תרתי .(שכנים  שצריכים בור ,ה.פוסק  של בכותל כאן  איירי  לא 

הכותל מזיקים מוציאים אלו שדברים וההבל קרקע , גבי  על הבנוי וטיט לבנים כותל  אלא
שאין ו ..(תוי"ט ) קתני, בסיד סד או שכאן שפשיטא  אומרת  הגמרא הרמב "ם. ע"פ תוי "ט

תנן  בסיד סד או אי להו  איבעיא  ברישא ורק יועיל, לא לבד שסיד מרובה  כך כל  ההיזק 
קודמת. הערה כלעיל  בסיד  וסד בצד או  בסיד חפירתו  של  כותל טח ומערה שיח בור (בחופר

ברמב"ם להדיא וכדאיתא הרע"ב  כמש"כ לחברו  חבירו )(שם )הסמוך  לכותל שטח הכוונה ע "כ כאן  אבל ,.

 י י ח ר ו ק מ

יחפור בתרא לא בבא ב יג פרק 

מן רגלים מי  ואת  ה ּמ חר ׁש ה , ואת 
את  וּ מרחיקין  טפחים. ׁש לׁש ה  הכּ תל
ׁש הן הּׁשכב, מן ׁש לׁש ה הרחים
ׁש לׁש ה  ה ּת נ וּ ר , ואת  הרכב . מן  ארבּ עה
ה ּׂשפה: מן  אר בּ עה  ׁש הן  הכּ ליא , מן 

הבּ   ֹבּ ת ו ּת נּ וּ ר אדם יעמיד אלּ אלא ית, 
א ּמ וֹ ת . אר בּ ע  גּ בּה  גּ בּ יו על יׁש  כּ ן  אם
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הּמ חר ׁש ה. זר ים,ואת ׁש אין ּפ י  ל  אף ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌
לכּ תל: קׁש ה לאילנוֹ ת, ׁש ח וֹ ר ׁש  מי כּ ג וֹ ן ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌

ׁש ל רגלים. ׁש הם הלּ בנים את ממסמסים ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌
לכתל   ּסמו מים הּמ ּט יל   לכ יב ׁש . ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִטיט 
ׁש ל ׁש ה  להרחיק  צרי מלּ בנים ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָשׂ וּ י 
טפח. מרחיק אבנים ׁש ל וּ בכתל  ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְטפחים.
צרי אינוֹ  צוּ נמא, כּ גוֹ ן קׁש ה אבן ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְוׁש ל

כּ לל: ל כּ תל ,הרחים.להרחיק קׁש ים ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌
חביטתן: בּ גלגּ וּ ל הּק רקע  את ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶׁש ּמ נידים

הּׁשכב. הּת ח ּת וֹ נה:מן  הרחים הרכב.היא ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
והיא  זוֹ . ל הר וֹ כבת הליוֹ נה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִהיא

הּת חּת וֹ נה: מן טפח מן קצרה ׁש לׁש ה ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ואבנים הכּ ליא . מ ּט יט  ׁש בּ וֹ נים בּ סיס ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

רחב והוּ א ליו, הּת נּ וּ ר  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶׁש ּמ וֹ ׁש יבים
הלי וֹ נה  ושׂ פה מלּ מלה, וצר  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִמלּ מּט ה
היא  יוֹ ׁש ב  הּת נּ וּ ר  ׁש ליה כּ ליא ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ל
זה  בּ סיס ׁש יּ רחיק  וצרי הּת נּ וּ ר . ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְכּ מ דּ ת
מּת ח ּת יתוֹ , טפחים ׁש ל ׁש ה הכּ תל  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִמן
לפי הלי וֹ נה, מ פתוֹ  אר בּ ה ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש הן

לכּ תל: מ זּ יק הּת נּ וּ ר  גּ בּה בׁש הבל ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌
א ּמ וֹ ת. ד אר בּ ע הּת נּ וּ ר  מ ּפ י חלל ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌

בּ ּת קרה: האוּ ר  יאחז ׁש א כּ די ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּת קרה,

אלו.ז. דברים להרחיק שצריך הטעם רע"ב  ידליק ח.עיין שמא עליו מעכבין והשכנים 
הזיק)בתיהם ואם ד"ה כ: דף איתא(רש"י וכן בסמוך , שגרים שכנים כוונתו  ולכאורה .

 י י ח ר ו ק מ

טו



יחפור בתרא לא בבא ב פרק  יד

ׁש יּ הא צריך בעליּ ה, מעמידוֹ  היה
טפחים. ׁש לׁש ה מעזיבה תחּת יו
מה  מׁש לּ ם ה זּ יק, ואם טפח. וּ בכּ ירה,
אמרוּ  לא  א וֹ מר , ׁש מע וֹ ן  ר בּ י ּׁשה זּ יק.
הזּ יק, ׁש אם א לּ א  הא לּ וּ , ה ּׁשע וּ רין  כל

מלּ ׁש לּ ם: ּפ טוּ ר 

נחּת וֹ מין ׁש ל חנ וּ ת  אדם יפ ּת ח לא 
ׁש ל אוֹ צרוֹ  ּת חת צבּ עין וׁש ל
בּ אמת, בּ קר. רפת ולא חברוֹ .

ג 

    
   

    
     
     

    ט
     

    י
            

      

     
    

     
  יא יב 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מ עזיבה . תחּת יו ׁש יּ הא טיטעד ׁש ל טיח ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌
ּת קרה  ּת בר ׁש א טפחים, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְׁש לׁש ה
אר בּ ע גּ ב ּה  גּ בּ יו ול ליּ ה. ׁש ל ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַּת ח ּת וֹ נה 

לוּ בכּ ירה .אּמ וֹ ת : קדרה ׁש וֹ פתין  ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
כּ מוֹ  גּ ד וֹ ל  הּס ק בּ תוֹ כּה  ע וֹ שׂ ין ואין ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲחללּה 

ל ּת נּ וּ ר : הזּ יק .ׁש ע וֹ שׂ ין  ׁש ם ואם  ׁש היוּ  אחר  ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
ה לּ ל וּ : העוּ רים ּׁשהזּ יק .כּ ל מה  מ ׁש לּ ם  ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌

בּ כל ליו מכּ בין כן ּפ י ל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְואף 
ואין  בּ ּת יהם ידליק  ׁש ּמ א  ה לּ לוּ , ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַה ע וּ רים 
ׁש מע וֹ ן : כּ רבּ י  הלכה  ואין  לׁש לּ ם . מה ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַלוֹ 

קנ"ה)בטור  סימן השכנים (ריש מפני הללו שיעורים  להרחיק חייב  בביתו  אדם  כל  דאפילו
תוספות  אבל עליו. יעמיד )שמעכבין ולא  ד"ה  של(שם  ועלייה  אחד של בבית שאיירי כתבו

עליו  מעכב העלייה  ובעל  שלאט..(תוי"ט )שני , טפחים ארבעה להיות צריך  גביו ועל 
העליונה. בתקרה האור  בתוי "ט.י.תאחוז הובא  הרמב"ם יא.נמוק"י פ "ט מלשון  (שכנים 

המאירי הי"ב) כתב וכן  האוצר , פירות שמפסיד הוא  והחום חום  יש בקר  ברפת  שגם משמע
היין. מפסיד שהריח כמו הפירות  מפסיד הרפת של  שהריח  כתב  בנמוק"י אבל להדיא .

ב"מיב. במסכת  מי"א)גם  שם (פ "ד  ובגמרא  זה  לשון  ס .)נשנית שכל(דף  נלמד  שמשם איתא
לדבר  טעם נתן שם כי  היא , הלכה  אמרו באמת  דקתני  בו מקום לגמגם ואין (מחמת.(רש "י)יו 

 י י ח ר ו ק מ

יחפור בתרא לא בבא ב טו פרק 

בּ קר. רפת לא אבל הּת ירוּ , בּ יין
בּ ידוֹ  למחוֹ ת יכוֹ ל ׁש בּ חצר, חנוּ ת
מקּ וֹ ל ליׁש ן יכוֹ ל איני לוֹ , ולוֹ מר
כלים, ע וֹ שׂ ה  ה יּ וֹ צאין . וּ מקּ וֹ ל הנּ כנסין 
אבל הּׁשוּ ק,  ֹבּ תו וּ מוֹ כר יוֹ צא
לוֹ , ולוֹ מר בּ ידוֹ  למחוֹ ת  יכ וֹ ל אינ וֹ 
ה ּפ ּט יׁש , מקּ וֹ ל לא  ליׁש ן , יכוֹ ל איני
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הּת יר וּ .ג  החנוּ ת בּ יין  מן היּ וֹ צא ׁש הׁש ן ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌
ו  נחּת וֹ מין קׁש ה ׁש ל אינוֹ  צבּ ין ׁש ל ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

ׁש בּ ארץ  ליּ ין מׁש בּ יח  ׁש החם ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַל יּ ין,
מ זּ יק  ׁש החם  ּׁש יּ דו וּ במקוֹ ם ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל .

יפּת ח לא יין ׁש ל  אוֹ צר  ּת חת אף ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַל יּ ין,
נח ּת וֹ מין: וׁש ל  צבּ ים ׁש ל  חנ וּ ת חנוּ ת ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌

לפּת חׁש בּ חצר. ׁש בּ א חצר  מבּ ני  אחד ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌
ליו: מ כּ בין החצר  בּ ני  בּ חצר , ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֲחנוּ ת

הרע "ב כתב זו  מ"א )גמרא פ"ב אבל (תרומות  מסיני, למשה  הלכה היא  כאילו  אמרו  באמת ששנינו  היכן  כל 

קורין  התינוקות היכן רואה החזן אמרו באמת שנינו  דשבת קמא  בפרק שהרי  מסיני למשה הלכה דוקא לאו

הוא ) החצר יג..ומדרבנן בני  אין  בו  והחזיק  החנות  פתח כבר  שאם  מדבריו  משמע הרע"ב. לשון 
ולא שברישא  מלשון  התנא  כאן ששינה  ממה דייק  הרשב"א אבל בו . למחות שוב יכולים 
סבורים  ולומר  למחות יכולים  בו והחזיק  פתוח היה כבר  אם שאף ש "מ חנות, יפתח לא שנה 

לקבל יכולים  אנו  אין  ועכשו  לקבל אנו  שיכולים  שריבוי יד ..(תוי"ט )היינו הכוונה בפשטות
הרמב"ם  לפי  הביאור  וכן  הקול, מרבים  שם )האנשים  משנה  במגיד כמבואר הי"ב, פ"ח  ,(שכנים

הרע "ב לפי  הפירוש לקמן)וכן  הערה  והיוצאים (עיין הנכנסים  שריבוי מפרש הרשב"א אבל .
כמעיקרא צניעות ליכא הנכנסים  אדם  בני רוב שעקב ור "ל הדרך. את עליו (רשב"םמרבים

ס .) יכולטו ..דף ואינו בשוק  ומוכר  ויוצא כלים  עושה 'אבל היא הגירסא שבגמרא במשנה
כלים '. 'עושה לפני נשנית 'אבל' כאילו לפרש שיש נראה שלנו  לגירסא וגם בידו', למחות 

 י י ח ר ו ק מ
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יחפור בתרא לא בבא ב פרק  יד

ׁש יּ הא צריך בעליּ ה, מעמידוֹ  היה
טפחים. ׁש לׁש ה מעזיבה תחּת יו
מה  מׁש לּ ם ה זּ יק, ואם טפח. וּ בכּ ירה,
אמרוּ  לא  א וֹ מר , ׁש מע וֹ ן  ר בּ י ּׁשה זּ יק.
הזּ יק, ׁש אם א לּ א  הא לּ וּ , ה ּׁשע וּ רין  כל

מלּ ׁש לּ ם: ּפ טוּ ר 

נחּת וֹ מין ׁש ל חנ וּ ת  אדם יפ ּת ח לא 
ׁש ל אוֹ צרוֹ  ּת חת צבּ עין וׁש ל
בּ אמת, בּ קר. רפת ולא חברוֹ .
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  יא יב 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מ עזיבה . תחּת יו ׁש יּ הא טיטעד ׁש ל טיח ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌
ּת קרה  ּת בר ׁש א טפחים, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְׁש לׁש ה
אר בּ ע גּ ב ּה  גּ בּ יו ול ליּ ה. ׁש ל ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַּת ח ּת וֹ נה 

לוּ בכּ ירה .אּמ וֹ ת : קדרה ׁש וֹ פתין  ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
כּ מוֹ  גּ ד וֹ ל  הּס ק בּ תוֹ כּה  ע וֹ שׂ ין ואין ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲחללּה 

ל ּת נּ וּ ר : הזּ יק .ׁש ע וֹ שׂ ין  ׁש ם ואם  ׁש היוּ  אחר  ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
ה לּ ל וּ : העוּ רים ּׁשהזּ יק .כּ ל מה  מ ׁש לּ ם  ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌

בּ כל ליו מכּ בין כן ּפ י ל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְואף 
ואין  בּ ּת יהם ידליק  ׁש ּמ א  ה לּ לוּ , ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַה ע וּ רים 
ׁש מע וֹ ן : כּ רבּ י  הלכה  ואין  לׁש לּ ם . מה ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַלוֹ 

קנ"ה)בטור  סימן השכנים (ריש מפני הללו שיעורים  להרחיק חייב  בביתו  אדם  כל  דאפילו
תוספות  אבל עליו. יעמיד )שמעכבין ולא  ד"ה  של(שם  ועלייה  אחד של בבית שאיירי כתבו

עליו  מעכב העלייה  ובעל  שלאט..(תוי"ט )שני , טפחים ארבעה להיות צריך  גביו ועל 
העליונה. בתקרה האור  בתוי "ט.י.תאחוז הובא  הרמב"ם יא.נמוק"י פ "ט מלשון  (שכנים 

המאירי הי"ב) כתב וכן  האוצר , פירות שמפסיד הוא  והחום חום  יש בקר  ברפת  שגם משמע
היין. מפסיד שהריח כמו הפירות  מפסיד הרפת של  שהריח  כתב  בנמוק"י אבל להדיא .

ב"מ יב. במסכת מי"א)גם  שם(פ "ד זהובגמרא לשון ס .)נשנית  שכל(דף  נלמד  שמשם  איתא
לדבר  טעם נתן שם כי  היא , הלכה  אמרו באמת  דקתני  בו מקום לגמגם ואין (מחמת.(רש "י)יו 
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בּ קר. רפת לא אבל הּת ירוּ , בּ יין
בּ ידוֹ  למחוֹ ת יכוֹ ל ׁש בּ חצר, חנוּ ת
מקּ וֹ ל ליׁש ן יכוֹ ל איני לוֹ , ולוֹ מר
כלים, ע וֹ שׂ ה  ה יּ וֹ צאין . וּ מקּ וֹ ל הנּ כנסין 
אבל הּׁשוּ ק,  ֹבּ תו וּ מוֹ כר יוֹ צא
לוֹ , ולוֹ מר בּ ידוֹ  למחוֹ ת  יכ וֹ ל אינ וֹ 
ה ּפ ּט יׁש , מקּ וֹ ל לא  ליׁש ן , יכוֹ ל איני
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הּת יר וּ .ג  החנוּ ת בּ יין  מן היּ וֹ צא ׁש הׁש ן ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌
ו  נחּת וֹ מין קׁש ה ׁש ל אינוֹ  צבּ ין ׁש ל ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

ׁש בּ ארץ  ליּ ין מׁש בּ יח  ׁש החם ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַל יּ ין,
מ זּ יק  ׁש החם  ּׁש יּ דו וּ במקוֹ ם ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל .

יפּת ח לא יין ׁש ל  אוֹ צר  ּת חת אף ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַל יּ ין,
נח ּת וֹ מין: וׁש ל  צבּ ים ׁש ל  חנ וּ ת חנוּ ת ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌

לפּת חׁש בּ חצר. ׁש בּ א חצר  מבּ ני  אחד ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌
ליו: מ כּ בין החצר  בּ ני  בּ חצר , ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֲחנוּ ת

הרע "ב כתב זו  מ"א )גמרא פ"ב אבל (תרומות  מסיני, למשה  הלכה היא  כאילו  אמרו  באמת ששנינו  היכן  כל 

קורין  התינוקות היכן רואה החזן אמרו באמת שנינו  דשבת קמא  בפרק שהרי  מסיני למשה הלכה דוקא לאו

הוא ) החצר יג..ומדרבנן בני  אין  בו  והחזיק  החנות  פתח כבר  שאם  מדבריו  משמע הרע"ב. לשון 
ולא שברישא  מלשון  התנא  כאן ששינה  ממה דייק  הרשב"א אבל בו . למחות שוב יכולים 
סבורים  ולומר  למחות יכולים  בו והחזיק  פתוח היה כבר  אם שאף ש "מ חנות, יפתח לא שנה 

לקבל יכולים  אנו  אין  ועכשו  לקבל אנו  שיכולים  שריבוי יד ..(תוי"ט )היינו הכוונה בפשטות
הרמב"ם  לפי  הביאור  וכן  הקול, מרבים  שם )האנשים  משנה  במגיד כמבואר הי"ב, פ"ח  ,(שכנים

הרע "ב לפי  הפירוש לקמן)וכן  הערה  והיוצאים (עיין הנכנסים  שריבוי מפרש הרשב"א אבל .
כמעיקרא צניעות ליכא הנכנסים  אדם  בני רוב שעקב ור "ל הדרך. את עליו (רשב"םמרבים

ס .) יכולטו ..דף ואינו בשוק  ומוכר  ויוצא כלים  עושה 'אבל היא הגירסא שבגמרא במשנה
כלים '. 'עושה לפני נשנית 'אבל' כאילו לפרש שיש נראה שלנו  לגירסא וגם בידו', למחות 
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ה ּת ינוֹ ק וֹ ת: מקּ וֹ ל ולא הרחים , מקּ וֹ ל ולא 

חברוֹ , לכתל  ּסמו כתלוֹ  ׁש היה מי  ד
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הּת ינוֹ קוֹ ת. מ ּק וֹ ל  ר בּ ן.ולא  בּ ית ׁש ל  ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
אחרים  מחמת הבּ א דּ קוֹ ל  גּ ב  ל ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְואף
ּת וֹ רה  יג דּ יל מ וּ ם מחי , מצי  לא ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָֹהוּ א,
הּת ינוֹ קוֹ ת  מלּמ ד אינוֹ  ואם ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְויאדּ יר .
אוֹ  חׁש בּ וֹ ן אוֹ  אּמ נוּ ת אלּ א ◌ְ◌ֶ◌ָ◌◌ָ◌ֶ◌ָּת וֹ רה,
יכ וֹ ל  איני לוֹ  ולוֹ מר  מחי  מצי  ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִּת ׁש בּ רת,
וי וֹ צאים: ׁש נּ כנסים הּת ינוֹ קוֹ ת מּפ ני  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִלי ׁש ן

חבר וֹ .ד לכתל  ּסמ ו כתל וֹ  ׁש היה מי 
ׁש ני כּ תל ל שׂ וֹ ת וּ בא גּ א"ם. ◌ִ◌ֵ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְכּ מין
הל ׁש ה  ׁש יּ שׂ ה ד  חבר וֹ  כּ תל  ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נגד 
מכּ ב חבר וֹ  הרי בּ י"ת, כּ מין ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְכּ תלים
אּמ וֹ ת, אר בּ ע  מכּ נג דּ וֹ  ׁש יּ רחיק ד  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָליו

הכּ תלים  ׁש ני  בּ ין הּמ קוֹ ם ׁש יּ היה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְכּ די
ׁש דּ ריסת  ר בּ ים, בּ וֹ  לדוּ ׁש  ויוּ כל וּ  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָרחב 
מחזּ קת  לכּ תל  ּהּס מ ו בּ ּק רקע  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָהרגל
ודוקא  אוֹ תם. וּ מ מידה הכּ תלים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְיסוֹ דוֹ ת
ׁש בּ יר  חצר  בּ כתל אוֹ  גּ נּ ה ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ְבּ כתל
נתחזּ ק  ולא ר בּ ים בּ ּה  דּ ׁש וּ  דּ לא ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲחדׁש ה
הרגל . דּ ריסת ידי ל  צר כּ וֹ  כּ ל  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַהּק רקע 
סוֹ מ יׁש נה ׁש בּ יר  חצר  בּ כתל ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֲאבל 
היה  לא אם וכן להרחיק.  צרי ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְואין
י וֹ תר  אוֹ  אּמ וֹ ת אר בּ ע  חבר וֹ  ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶֹ◌ְבּ כתל
ׁש הוּ א  ׁש כּ תל להרחיק, צרי ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵאינוֹ 
ח זּ וּ ק: צרי אינוֹ  אּמ וֹ ת מאר בּ ע  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָּפ חוֹ ת

מכלטז. בחנות, לקנות  שבאים  אדם  מבני  השינה מונע  יותר  וריחיים  פטיש  שקול פי  על  אף
כיון  רבן מקום בית  של  ותינוקות  לעכבו. יכולים אינם  אחרים מחמת  ולא עצמו מחמת שבא 

יכול שהיה  ואע"פ  ברע "ב. כדאיתא  ויאדיר  תורה  יגדיל משום התירו החצר  מבני  שאינם  אף 
שיהיו  כדי  ליה מצרכינן  לא אפ"ה לכך, המיוחדים מדרשות  ובתי  כנסיות  בבתי  ללמדם

מצויים  וכדעתהמלמדים ממש קול ר "ל והיוצאים  הנכנסים קול ולפ"ז הרע "ב . שיטת התוי"ט  ביאר (כן 

ויוצאים הנכנסים שריבוי שר"ל שמפרשים וסייעתו  כרשב"א ולא קודמת . הערה לעיל  הובא  הרמב"ם 

לו ) ומפריעים  הדרך את  עליו  כמו יז..מרבים צורתה  יוונית  אות והיא גא "ם  כמין נקט  הרע "ב
שמאל. בצד היא  שהרגל אלא  שלנו  בסוגיא 'ד ' גירסתנו  כב:)(לפי אחרת,(דף המשנה רבא מבאר

הרמב"ם) ביארה גם  וכן הרע "ב  כמש"כ  לפרש יש ולפיה אחרת גירסא הביא במאירי לתמוהאבל ויש  .
חברו  לכותל כותלו יסמוך  לא  לתני גא "ם. כמין כותל לו שהיה  מי קאמר  מינה  נפקא  דלמאי

הסמ "ע, הקשה  כן אמות. ארבע הרחיק  סי"ב)אא "כ קנ"ה  דאע "פ(סימן קמ"ל דהא  ותירץ 
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אלּ א אחר, כתל לוֹ  יסמ לא
ארבּ ע מּמ נּ וּ  הרחיק כּ ן אם
וּ מלּ מּט ן , מלּ מעלן  והחלּ וֹ נ וֹ ת , א ּמ וֹ ת .

א ּמ וֹ ת : ארבּ ע  וּ מכּ נג דּ ן ,

אר בּ ע הּׁשוֹ ב מן  ה ּס לּ ם את  מרחיקין  ה 
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ארבּ ע  וּ מ כּ נג דּ ן  וּ מלּ מּט ן  מלמ עלן  וּ בחלּ וֹ נוֹ ת
בּ כתלוֹ א ּמ וֹ ת. למ לה חלּ וֹ ן לוֹ  היתה ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌

מ לּ מ ּט ה, החלּ וֹ ן כּ נגד כּ תל  חבר וֹ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָוּ בנה
ד  ׁש בּ נה הכּ תל  מראׁש  נׁש אר  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ַֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִאם
בּ גּ ב ּה , אּמ וֹ ת מאר בּ ע  ּפ ח וֹ ת ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַהחלּ וֹ ן
כּ די הכּ תל , למ ט  כּ וֹ פהוּ  זה ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲהרי
וי ׁש קיף  הכּ תל ראׁש  ל  ימד  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַֹ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש א

הח לּ וֹ ן: החלּ וֹ ן ּט ן .מלּ מ בּ ד  היתה ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌
להג בּ י ּה  חבר וֹ  את כּ וֹ פה בּ כּ תל, ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְלמ ּט ה

אר בּ ע  בּ גב ּה  כּ נגדּ וֹ  ׁש בּ נה ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ַהכּ תל
י בּ יט  ׁש א כּ די החלּ וֹ ן מן ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַאּמ וֹ ת

הכּ תל וּ מ כּ נגד.בּ וֹ : להרחיק דּ צרי ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌
ׁש א  כּ די אּמ וֹ ת אר בּ ע  החלּ וֹ ן ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִמן

אוֹ ר וֹ : הּס לּ ם.היאפיל את מרחיקין  ַ◌ֲ◌ִ◌
בּ חצר וֹ  י וֹ נים ׁש ל  ׁש וֹ ב ל וֹ  ׁש יּ ׁש  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִמי 
וּ בא  חצר וֹ ת, ׁש ּת י ׁש בּ ין לכתל   ָּסמו◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌
צרי הכּ תל , אצל  סלּ ם להמיד  ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲחבר וֹ 
אּמ וֹ ת: אר בּ ע   וֹ בה מן הּס לּ ם ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהרחיק

שם  העוברים העולם רוב  מונע  והוא גא "ם  כמין עשוי  תחלה כותל  לראובן  שם שהיה 
אח "כ ויצטרכו לכותל סמוך שילכו עסקינן  בשופטני דאטו  שמעון, לכותל סמוך  מלילך
לבנות כשבא אמות  ד' להרחיק  ראובן צריך  מקום  מכל  ראובן, כותל אורך כל לסבב

שמעון  כותל נגד שני  עיי"ש)כותל בתוי"ט , הכותל,יח..(הובא  יסודות מחזקת הרגל שדריסת
עיי "ש . ברע"ב, הכותליט.כמבואר  ראש  על לעמוד יוכל שלא כדי  ברע"ב כדאיתא 

ביתו. תוך וברמב"םכ.ולהסתכל עליו. יאפיל שלא ה"ג)כדי  פ "ט  שאם (שכנים איתא
מאפיל. אינו  שהרי מכנגדו  גם להרחיק  צריך אין  כדין, הכותל  הנמיך והלה למעלה  החלון 
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ה ּת ינוֹ ק וֹ ת: מקּ וֹ ל ולא הרחים , מקּ וֹ ל ולא 

חברוֹ , לכתל  ּסמו כתלוֹ  ׁש היה מי  ד

     
   טז 

    
      

     יז

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הּת ינוֹ קוֹ ת. מ ּק וֹ ל  ר בּ ן.ולא  בּ ית ׁש ל  ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
אחרים  מחמת הבּ א דּ קוֹ ל  גּ ב  ל ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְואף
ּת וֹ רה  יג דּ יל מ וּ ם מחי , מצי  לא ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָֹהוּ א,
הּת ינוֹ קוֹ ת  מלּמ ד אינוֹ  ואם ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְויאדּ יר .
אוֹ  חׁש בּ וֹ ן אוֹ  אּמ נוּ ת אלּ א ◌ְ◌ֶ◌ָ◌◌ָ◌ֶ◌ָּת וֹ רה,
יכ וֹ ל  איני לוֹ  ולוֹ מר  מחי  מצי  ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִּת ׁש בּ רת,
וי וֹ צאים: ׁש נּ כנסים הּת ינוֹ קוֹ ת מּפ ני  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִלי ׁש ן

חבר וֹ .ד לכתל  ּסמ ו כתל וֹ  ׁש היה מי 
ׁש ני כּ תל ל שׂ וֹ ת וּ בא גּ א"ם. ◌ִ◌ֵ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְכּ מין
הל ׁש ה  ׁש יּ שׂ ה ד  חבר וֹ  כּ תל  ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נגד 
מכּ ב חבר וֹ  הרי בּ י"ת, כּ מין ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְכּ תלים
אּמ וֹ ת, אר בּ ע  מכּ נג דּ וֹ  ׁש יּ רחיק ד  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָליו

הכּ תלים  ׁש ני  בּ ין הּמ קוֹ ם ׁש יּ היה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְכּ די
ׁש דּ ריסת  ר בּ ים, בּ וֹ  לדוּ ׁש  ויוּ כל וּ  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָרחב 
מחזּ קת  לכּ תל  ּהּס מ ו בּ ּק רקע  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָהרגל
ודוקא  אוֹ תם. וּ מ מידה הכּ תלים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְיסוֹ דוֹ ת
ׁש בּ יר  חצר  בּ כתל אוֹ  גּ נּ ה ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ְבּ כתל
נתחזּ ק  ולא ר בּ ים בּ ּה  דּ ׁש וּ  דּ לא ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲחדׁש ה
הרגל . דּ ריסת ידי ל  צר כּ וֹ  כּ ל  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַהּק רקע 
סוֹ מ יׁש נה ׁש בּ יר  חצר  בּ כתל ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֲאבל 
היה  לא אם וכן להרחיק.  צרי ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְואין
י וֹ תר  אוֹ  אּמ וֹ ת אר בּ ע  חבר וֹ  ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶֹ◌ְבּ כתל
ׁש הוּ א  ׁש כּ תל להרחיק, צרי ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵאינוֹ 
ח זּ וּ ק: צרי אינוֹ  אּמ וֹ ת מאר בּ ע  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָּפ חוֹ ת

מכלטז. בחנות, לקנות  שבאים  אדם  מבני  השינה מונע  יותר  וריחיים  פטיש  שקול פי  על  אף
כיון  רבן מקום בית  של  ותינוקות  לעכבו. יכולים אינם  אחרים מחמת  ולא עצמו מחמת שבא 

יכול שהיה  ואע"פ  ברע "ב. כדאיתא  ויאדיר  תורה  יגדיל משום התירו החצר  מבני  שאינם  אף 
שיהיו  כדי  ליה מצרכינן  לא אפ"ה לכך, המיוחדים מדרשות  ובתי  כנסיות  בבתי  ללמדם

מצויים  וכדעתהמלמדים ממש קול ר "ל והיוצאים  הנכנסים קול ולפ"ז הרע "ב . שיטת התוי"ט  ביאר (כן 

ויוצאים הנכנסים שריבוי שר"ל שמפרשים וסייעתו  כרשב"א ולא קודמת . הערה לעיל  הובא  הרמב"ם 

לו ) ומפריעים  הדרך את  עליו  כמו יז..מרבים צורתה  יוונית  אות והיא גא "ם  כמין נקט  הרע "ב
שמאל. בצד היא  שהרגל אלא  שלנו  בסוגיא 'ד ' גירסתנו  כב:)(לפי אחרת,(דף המשנה רבא מבאר

הרמב"ם) ביארה גם  וכן הרע "ב  כמש"כ  לפרש יש ולפיה אחרת גירסא הביא במאירי לתמוהאבל ויש  .
חברו  לכותל כותלו יסמוך  לא  לתני גא "ם. כמין כותל לו שהיה  מי קאמר  מינה  נפקא  דלמאי

הסמ "ע, הקשה  כן אמות. ארבע הרחיק  סי"ב)אא "כ קנ"ה  דאע "פ(סימן קמ"ל דהא  ותירץ 
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אלּ א אחר, כתל לוֹ  יסמ לא
ארבּ ע מּמ נּ וּ  הרחיק כּ ן אם
וּ מלּ מּט ן , מלּ מעלן  והחלּ וֹ נ וֹ ת , א ּמ וֹ ת .

א ּמ וֹ ת : ארבּ ע  וּ מכּ נג דּ ן ,

אר בּ ע הּׁשוֹ ב מן  ה ּס לּ ם את  מרחיקין  ה 
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ארבּ ע  וּ מ כּ נג דּ ן  וּ מלּ מּט ן  מלמ עלן  וּ בחלּ וֹ נוֹ ת
בּ כתלוֹ א ּמ וֹ ת. למ לה חלּ וֹ ן לוֹ  היתה ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌

מ לּ מ ּט ה, החלּ וֹ ן כּ נגד כּ תל  חבר וֹ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָוּ בנה
ד  ׁש בּ נה הכּ תל  מראׁש  נׁש אר  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ַֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִאם
בּ גּ ב ּה , אּמ וֹ ת מאר בּ ע  ּפ ח וֹ ת ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַהחלּ וֹ ן
כּ די הכּ תל , למ ט  כּ וֹ פהוּ  זה ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲהרי
וי ׁש קיף  הכּ תל ראׁש  ל  ימד  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַֹ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש א

הח לּ וֹ ן: החלּ וֹ ן ּט ן .מלּ מ בּ ד  היתה ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌
להג בּ י ּה  חבר וֹ  את כּ וֹ פה בּ כּ תל, ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְלמ ּט ה

אר בּ ע  בּ גב ּה  כּ נגדּ וֹ  ׁש בּ נה ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ַהכּ תל
י בּ יט  ׁש א כּ די החלּ וֹ ן מן ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַאּמ וֹ ת

הכּ תל וּ מ כּ נגד.בּ וֹ : להרחיק דּ צרי ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌
ׁש א  כּ די אּמ וֹ ת אר בּ ע  החלּ וֹ ן ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִמן

אוֹ ר וֹ : הּס לּ ם.היאפיל את מרחיקין  ַ◌ֲ◌ִ◌
בּ חצר וֹ  י וֹ נים ׁש ל  ׁש וֹ ב ל וֹ  ׁש יּ ׁש  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִמי 
וּ בא  חצר וֹ ת, ׁש ּת י ׁש בּ ין לכתל   ָּסמו◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌
צרי הכּ תל , אצל  סלּ ם להמיד  ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲחבר וֹ 
אּמ וֹ ת: אר בּ ע   וֹ בה מן הּס לּ ם ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהרחיק

שם  העוברים העולם רוב  מונע  והוא גא "ם  כמין עשוי  תחלה כותל  לראובן  שם שהיה 
אח "כ ויצטרכו לכותל סמוך שילכו עסקינן  בשופטני דאטו  שמעון, לכותל סמוך  מלילך
לבנות כשבא אמות  ד' להרחיק  ראובן צריך  מקום  מכל  ראובן, כותל אורך כל לסבב

שמעון  כותל נגד שני  עיי"ש)כותל בתוי"ט , הכותל,יח..(הובא  יסודות מחזקת הרגל שדריסת
עיי "ש . ברע"ב, הכותליט.כמבואר  ראש  על לעמוד יוכל שלא כדי  ברע"ב כדאיתא 

ביתו. תוך וברמב"םכ.ולהסתכל עליו. יאפיל שלא ה"ג)כדי  פ "ט  שאם (שכנים איתא
מאפיל. אינו  שהרי מכנגדו  גם להרחיק  צריך אין  כדין, הכותל  הנמיך והלה למעלה  החלון 
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ואת  ה נּ מיּ ה , תקּפ ץ ׁש א  כּ די א ּמ וֹ ת ,
א ּמ וֹ ת , אר בּ ע  ה ּמ זחילה  מן  הכּ תל
מרחיקין ה ּס לּ ם. את  זוֹ קף ׁש יּ הא  כּ די 
א ּמ ה. חמּׁשים העיר מן   הּׁשוֹ ב את 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הנּ מיּ ה. ּת קּפ ץ ׁש א  חיּ ה כּ די  היא ִ◌ַ◌ָ◌
את  ותהרג , וֹ ב ל הּס לּ ם מן ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְקט נּ ה,

הּמ נּ חמזחילה.היּ וֹ נים: גּ ד וֹ ל צנּ וֹ ר  הוּ א ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌◌ָ◌
זבים  הגּ ג וּ מימי  הכּ תל   אר ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ֶֹ◌ַל 
חצר  ּפ ני  ל   ּמהל כּ תלוֹ  ואם ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְלתוֹ כוֹ .
להרחיק  צרי ליו, וּ מזחילה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲחבר וֹ 

בּ צדּ ּה : כּ תל  לבנוֹ ת בּ א אם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִמּמ נּ ה
סלּ ם. ׁש ם  זוֹ קף ׁש יּ הא  כּ די  א ּמ וֹ ת אר בּ ע
מ פר  לנּק וֹ תּה  מזחילתוֹ  וּ לתּק ן ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַל לוֹ ת
את  וּ מ כּ בים בּ ּה  הנּ וֹ פלים ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ מצּ ר וֹ ר וֹ ת

הּמ ים: מן קלּ וּ ח  הּׁשוֹ ב את מרחיקים  ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌
הגּ גּ וֹ ת:העיר. זרע וֹ ני מפסידים ׁש היּ וֹ נים ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌

זמן כא. כל דיליה גירי  מחשב  לא מקום מכל להשובך  הכותל על לילך הנמייה  שיכול ואף 
לשובך  הסולם  מן  אחת בקפיצה  לקפוץ יכולה בתוי"ט )שאינה  הובא ט "ו , ס "ק קנה סימן  .(פרישה

ממנו כב. ונזחלים  לתוכו  זבים הבית  גג שמימי  הכותל אורך על מונח גדול צנור  הוא  מזחילה
מזחילה  נקרא זה שם  ועל  הארץ, שצריךכג ..(תוי"ט )על ליה  שתיפוק להקשות ואין 

תוך ובולט הכותל מן להלן יוצא הגג  שתקרת  כאן  איירי  כי דוושא , משום  אמות  ד ' להרחיק 
אלא אמות  ד' להרחיק  צריך אין דוושא  ומשום התקרה, לסוף  מחובר  והמזחילה  החצר  אויר 

הכותל כב:)מעיקר  משנהכד..(דף המגיד ה "ח)דעת פ"ט  הוחזק (שכנים אם  הרמב"ם  שלפי 
שאיירי  כתבו  תוספות  אבל  לתיקונה , אלו  אמות לארבע  ממילא  הוחזק  המזחילה  שם  לתת

אמות ארבע דבעי וקמ"ל סולם , זקיפת מקום  לו כדי)כשמכר  תוד"ה כב : פירשו כה..(דף כן
מרחיקין)תוספות ד"ה כג. מן (דף מרוחקות  השדות כי שבשדות  לתבואה  לחוש  שאין וכתבו  ,

 י י ח ר ו ק מ

יחפור בתרא לא בבא ב יט פרק 

ׁש לּ וֹ ,  ֹבּ ת ו  ׁש וֹ ב אדם י עשׂ ה ולא 
לכל  א ּמ ה חמּׁשים לוֹ  יׁש  כּ ן  אם א לּ א 
ארבּ עת  בּ ית  א וֹ מר, יה וּ דה  רבּ י  רוּ ח.
לקחוֹ , ואם ה יּ וֹ נה . ׁש גר מלא  כּ וֹ רין ,
בחזקת וֹ : הוּ א  הרי  רבע , בית  אפ לּ וּ 

א ּמ ה, חמּׁשים  ֹבת ו הנּ מצא  נ ּפ וּ ל ו

      
      

      
      

     כו
    

      
            

            
             

    כז 

       
     

       

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

א ּמ ה. חמ ּׁשים  ל וֹ  י ׁש  כּ ן  אם ׁש א א לּ א  ֶ◌
חבר וֹ : בּ שׂ דה היּ וֹ נים ארבּ עת יפסיד וּ  בּ ית ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌

ׁש לׁש ים כּ וֹ רין . והכּ וֹ ר  ר וּ ח , לכל כּ וֹ ר  בּ ית ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌
יהוּ דה: כּ ר בּ י הלכה ואין מלא סאין. ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

היּ וֹ נים. אחת:ׁש גר  בּ פם ּפ ריחתן מר וּ צת ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌

לקחוֹ . הּק רקע ,ואם  ם ׁש הוּ א כּ מ וֹ ת ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌
בּ ית  אלּ א סביביו כּ ל לוֹ  אין ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 

הּק ב : בחזקתוֹ .רבע  הוּ א  ׁש הריהרי  ַֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌
: ּכ הראׁש וֹ ן בּ וֹ  גּ וֹ זל :נ ּפ וּ ל.והחזק ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌

א ּמ ה. חמ ּׁשים   ֹבתו ׁש וֹ ב :הנּ מצא  ׁש ל  ֶ◌ָ◌

נקט  שהרע"ב ואע "פ שדה . מגרש  עושין ואין אמה  אלף לעיר  מגרש  נותנין שהרי אמה , אלף העיר
רש "י  שגירסת  יתכן כי הרע"ב להגיה  אין מקום  מכל גנות , זרעוני איתא  וברש "י  רש "י , של  לשונו

גגות  זרעוני היתה  הרע"ב ומ"מ .(תוי"ט)שלפני גנות, זרעוני  היא  הגירסא  הרע"ב  של ראשון  בדפוס  (אמנם

התוי"ט) שכתב וכמו  שלנו  שבספרים הרע "ב  גירסת כפי בפנים  שהתבואה כו..ביארנו שאע"פ וקמ "ל
להרחיק צריך מקום  מכל בה  ומכוסה  בארץ יעשה)נזרעת  ולא  תוד"ה  כג. שמן.(דף לשיטתם (והיינו

שיש  שאע"פ היא שהרבותא כתב  יוסף  ובנימוקי הגגות. על  השטוחה מגולה תבואה מחמת להרחיק צריך העיר

וילכו עליהם שיעברו לחשוש צריך שאין וס"ד משם לאכול שיוכלו הרבה  גנות השובך סביב השובך לבעל לו

זרעוני מפני בעיר הרחקה טעם  מפרש שהוא אזיל ולשיטתו להרחיק. וצריך לכך  שחוששין קמ"ל אחרות , לשדות

הקודמת) בהערה וכרש"י המוכרכז..גנות, שמא  לומר ללוקח  וטענינן כן, הראשון בו הוחזק שהרי 
שובך שם  שיעשה  שהסכימו עד במעות  שכניו עם  שם)נתפייס ורש"י  כג. דף הסוגיא ע"פ  .(תוי"ט

 י י ח ר ו ק מ

כ



יחפור בתרא לא בבא ב פרק  יח

ואת  ה נּ מיּ ה , תקּפ ץ ׁש א  כּ די א ּמ וֹ ת ,
א ּמ וֹ ת , אר בּ ע  ה ּמ זחילה  מן  הכּ תל
מרחיקין ה ּס לּ ם. את  זוֹ קף ׁש יּ הא  כּ די 
א ּמ ה. חמּׁשים העיר מן   הּׁשוֹ ב את 
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 כב             
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הנּ מיּ ה. ּת קּפ ץ ׁש א  חיּ ה כּ די  היא ִ◌ַ◌ָ◌
את  ותהרג , וֹ ב ל הּס לּ ם מן ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְקט נּ ה,

הּמ נּ חמזחילה.היּ וֹ נים: גּ ד וֹ ל צנּ וֹ ר  הוּ א ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌◌ָ◌
זבים  הגּ ג וּ מימי  הכּ תל   אר ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ֶֹ◌ַל 
חצר  ּפ ני  ל   ּמהל כּ תלוֹ  ואם ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְלתוֹ כוֹ .
להרחיק  צרי ליו, וּ מזחילה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲחבר וֹ 

בּ צדּ ּה : כּ תל  לבנוֹ ת בּ א אם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִמּמ נּ ה
סלּ ם. ׁש ם  זוֹ קף ׁש יּ הא  כּ די  א ּמ וֹ ת אר בּ ע
מ פר  לנּק וֹ תּה  מזחילתוֹ  וּ לתּק ן ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַל לוֹ ת
את  וּ מ כּ בים בּ ּה  הנּ וֹ פלים ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ מצּ ר וֹ ר וֹ ת

הּמ ים: מן קלּ וּ ח  הּׁשוֹ ב את מרחיקים  ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌
הגּ גּ וֹ ת:העיר. זרע וֹ ני מפסידים ׁש היּ וֹ נים ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌

זמן כא. כל דיליה גירי  מחשב  לא מקום מכל להשובך  הכותל על לילך הנמייה  שיכול ואף 
לשובך  הסולם  מן  אחת בקפיצה  לקפוץ יכולה בתוי"ט )שאינה  הובא ט "ו , ס "ק קנה סימן  .(פרישה

ממנו כב. ונזחלים  לתוכו  זבים הבית  גג שמימי  הכותל אורך על מונח גדול צנור  הוא  מזחילה
מזחילה  נקרא זה שם  ועל  הארץ, שצריךכג ..(תוי"ט )על ליה  שתיפוק להקשות ואין 

תוך ובולט הכותל מן להלן יוצא הגג  שתקרת  כאן  איירי  כי דוושא , משום  אמות  ד ' להרחיק 
אלא אמות  ד' להרחיק  צריך אין דוושא  ומשום התקרה, לסוף  מחובר  והמזחילה  החצר  אויר 

הכותל כב:)מעיקר  משנהכד..(דף המגיד ה "ח)דעת פ"ט  הוחזק (שכנים אם  הרמב"ם  שלפי 
שאיירי  כתבו  תוספות  אבל  לתיקונה , אלו  אמות לארבע  ממילא  הוחזק  המזחילה  שם  לתת

אמות ארבע דבעי וקמ"ל סולם , זקיפת מקום  לו כדי)כשמכר  תוד"ה כב : פירשו כה..(דף כן
מרחיקין)תוספות ד"ה כג. מן (דף מרוחקות  השדות כי שבשדות  לתבואה  לחוש  שאין וכתבו  ,

 י י ח ר ו ק מ

יחפור בתרא לא בבא ב יט פרק 

ׁש לּ וֹ ,  ֹבּ ת ו  ׁש וֹ ב אדם י עשׂ ה ולא 
לכל  א ּמ ה חמּׁשים לוֹ  יׁש  כּ ן  אם א לּ א 
ארבּ עת  בּ ית  א וֹ מר, יה וּ דה  רבּ י  רוּ ח.
לקחוֹ , ואם ה יּ וֹ נה . ׁש גר מלא  כּ וֹ רין ,
בחזקת וֹ : הוּ א  הרי  רבע , בית  אפ לּ וּ 

א ּמ ה, חמּׁשים  ֹבת ו הנּ מצא  נ ּפ וּ ל ו

      
      

      
      

     כו
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

א ּמ ה. חמ ּׁשים  ל וֹ  י ׁש  כּ ן  אם ׁש א א לּ א  ֶ◌
חבר וֹ : בּ שׂ דה היּ וֹ נים ארבּ עת יפסיד וּ  בּ ית ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌

ׁש לׁש ים כּ וֹ רין . והכּ וֹ ר  ר וּ ח , לכל כּ וֹ ר  בּ ית ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌
יהוּ דה: כּ ר בּ י הלכה ואין מלא סאין. ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

היּ וֹ נים. אחת:ׁש גר  בּ פם ּפ ריחתן מר וּ צת ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌

לקחוֹ . הּק רקע ,ואם  ם ׁש הוּ א כּ מ וֹ ת ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌
בּ ית  אלּ א סביביו כּ ל לוֹ  אין ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 

הּק ב : בחזקתוֹ .רבע  הוּ א  ׁש הריהרי  ַֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌
: ּכ הראׁש וֹ ן בּ וֹ  גּ וֹ זל :נ ּפ וּ ל.והחזק ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌

א ּמ ה. חמ ּׁשים   ֹבתו ׁש וֹ ב :הנּ מצא  ׁש ל  ֶ◌ָ◌

נקט  שהרע"ב ואע "פ שדה . מגרש  עושין ואין אמה  אלף לעיר  מגרש  נותנין שהרי אמה , אלף העיר
רש "י  שגירסת  יתכן כי הרע"ב להגיה  אין מקום  מכל גנות , זרעוני איתא  וברש "י  רש "י , של  לשונו

גגות  זרעוני היתה  הרע"ב ומ"מ .(תוי"ט)שלפני גנות, זרעוני  היא  הגירסא  הרע"ב  של ראשון  בדפוס  (אמנם

התוי"ט) שכתב וכמו  שלנו  שבספרים הרע "ב  גירסת כפי בפנים  שהתבואה כו..ביארנו שאע"פ וקמ "ל
להרחיק צריך מקום  מכל בה  ומכוסה  בארץ יעשה)נזרעת  ולא  תוד"ה  כג. שמן.(דף לשיטתם (והיינו

שיש  שאע"פ היא שהרבותא כתב  יוסף  ובנימוקי הגגות. על  השטוחה מגולה תבואה מחמת להרחיק צריך העיר

וילכו עליהם שיעברו לחשוש צריך שאין וס"ד משם לאכול שיוכלו הרבה  גנות השובך סביב השובך לבעל לו

זרעוני מפני בעיר הרחקה טעם  מפרש שהוא אזיל ולשיטתו להרחיק. וצריך לכך  שחוששין קמ"ל אחרות , לשדות

הקודמת) בהערה וכרש"י המוכרכז..גנות, שמא  לומר ללוקח  וטענינן כן, הראשון בו הוחזק שהרי 
שובך שם  שיעשה  שהסכימו עד במעות  שכניו עם  שם)נתפייס ורש"י  כג. דף הסוגיא ע"פ  .(תוי"ט

 י י ח ר ו ק מ

כי



יחפור בתרא לא בבא ב פרק  כ

חוּ ץ .הּׁשוֹ ב בּ על ׁש ל הוּ א הרי
מוֹ צא וֹ . ׁש ל ה וּ א  הרי א ּמ ה, מחמּׁשים
לזה, קרוֹ ב  ׁש וֹ בכ וֹ ת , ׁש ני בין  נמצא 
על מחצה ׁש לּ וֹ . לזה, קרוֹ ב ׁש לּ וֹ .

יחלקוּ : ׁש ניהם מחצה ,

עשׂ רים  ה עיר  מן  האילן  את  מרחיקין 
וּ בׁש קמה וּ בחרוּ ב אּמ ה, וחמׁש 
אוֹ מר, ׁש אוּ ל אבּ א אּמ ה. חמּׁשים
אּמ ה. חמּׁשים סרק, אילן כּ ל
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ׁש וֹ בכוֹ ת . ׁש ני  לׁש ניהם:בּ ין  חמ ים   ֹהעיר .זבּ תו מן  האילן את ה וּ א מרחיקין ׁש נּ וֹ י לפי ְ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
לפניה : ּפ נוּ י מרחב כּ ׁש יּ ׁש  ו ׁש קמה.ליר מרבּ ים :חרוּ ב  סרק.נפיהן הוּ אאילן ליר :גּ נאי ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

דרכים כח. מעוברי  שנפל למימר  ליכא  וגם אמה. חמשים  תוך אחרים  שובכים בליכא איירי כי 
נמצא אם אבל שם . לעבור  אדם בני דרך שאין  כרמים של  שביל תוך  שנמצא  כאן  איירי  כי
ויש הרוב, אחר  הולכין וקרוב רוב  כי מוצאו , של הוא הרי לעבור , אדם  בני  שדרך  במקום 

מוצאו. של  הוא  הרי סימן בו שאין  וכיון  הרוב, שהם נפל  דרכים  שמעוברי ואיירי כט.לומר 
אחר  הולכים  יונים יותר  מהם באחד  יש  אם  כי  השני , מבשובך יונים  יותר  אחד בשובך שאין

הרוב . אחר  הולכים  וקרוב רוב  כי  לחברו קרוב  יותר  אם ואפילו  לפיהרוב , המשנה (ביארנו 

לדידיה כי בסוגיין, אחרת  שיטה לרש"י אמנם  פירש. ולא סתם והרע"ב התוי"ט  ביארה  כן כי הנימוק "י

הסוגיא כל ולדידיה מחמשים. יותר אף  מדדה הגוזל ששם  משום כרמים של בשביל הגמרא אוקמה  להכי

הדרישה אחר . באופן  ט)מתפרשת  ס "ק קס  עיי"ש)(סימן  השונות  השיטות  לפי סוגיא הך בפירוש מאד  .מאריך

 י י ח ר ו ק מ

יחפור בתרא לא בבא ב כאפרק 

נ וֹ תן ואינ וֹ  קוֹ צץ קדמה, העיר אם
ונ וֹ תן קוֹ צץ קדם, האילן  ואם דּ מים.
קדם, זה ספק קדם, זה  ספק דּ מים.

דּ מים: נ וֹ תן  ואינ וֹ  קוֹ צץ

חמּׁשים  העיר מן  קבוּ ע גּ רן  מרחיקין 
קבוּ ע גּ רן אדם יעשׂ ה לא אּמ ה.
לוֹ  יׁש  כּ ן אם אלּ א ׁש לּ וֹ ,  ֹבּ תו
וּ מרחיק רוּ ח, לכל אּמ ה חמּׁשים
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

דּ מים. ׁש לּ וֹ :ונ וֹ תן  ׁש היר  ספק מי ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌
דּ מים. נ וֹ תן  ואינ וֹ  קוֹ צץ דּ כיון וכוּ ' ְ◌ֵ◌ָ◌

זה  וּ בין קדם זה דּ בין הוי  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְדּ דינא
לי ּה  אמרינן ׁש ּק צץ לאחר  קוֹ צץ, ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָקדם
קדם  ׁש האילן ראיה איתי  האילן ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְלב ל

קבוּ ע.חוּ ׁש קל: בּ וֹ גּ רן  ׁש יּ ׁש  גּ רן ְ◌ֶֹֹ◌ֶ◌ֵ◌

קר וּ י בּ רחת, אוֹ תוֹ  ׁש זּ וֹ רים גּ ד וֹ ל ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְכּ רי 
בּ וֹ  ואין גּ דוֹ ל  הכּ רי  וׁש אין . ּקב ו ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶֹגּ רן
מנבת  הר וּ ח אלּ א בּ רחת הּמ ץ ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ִלזר וֹ ת
גּ רן  קר וּ י מאליו, נדּ ף והּמ ץ ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַבּ כּ רי 

: ּקב ו א ּמ ה.ׁש אינוֹ  הּמ ץ חמּׁשים מּפ ני  ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֹ
זוֹ רה: כּ ׁש הוּ א היר . בּ ני  את ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶׁש ּמ זּ יק

יחיד,ל. של  היא  שהעיר  לא  אבל  רש "י , לשון וכן  שלו, שהעיר  מי כתב הרע"ב
בעיר  זכות  לו שיש מי  כל כלומר  עיי "ש .לא..(תוי"ט )אלא ברע"ב, כרי לב.כמבואר 

הרבה בו ושאין  קבוע , גורן נקרא ברחת המוץ לזרות  וצריכים  תבואה  הרבה  בו שיש 
קבוע שאינו  גורן  נקרא מאליו, נידף והמוץ בכרי  מנשבת  והרוח  עיי"ש)תבואה .(רע "ב ,

מסכתומרחי לג . בריש כגון ו, במקום ש  אות לפעמים  שמצינו  שכמו  שמרחיק . כמו ק ,
ש  במקום  ו אות מצינו  ה "נ כירה, ואפר  והכוונה  הוא, מוכן כירה  שאפר  .(תוי"ט )ביצה 

 י י ח ר ו ק מ

כי



יחפור בתרא לא בבא ב פרק  כ

חוּ ץ .הּׁשוֹ ב בּ על ׁש ל הוּ א הרי
מוֹ צא וֹ . ׁש ל ה וּ א  הרי א ּמ ה, מחמּׁשים
לזה, קרוֹ ב  ׁש וֹ בכ וֹ ת , ׁש ני בין  נמצא 
על מחצה ׁש לּ וֹ . לזה, קרוֹ ב ׁש לּ וֹ .

יחלקוּ : ׁש ניהם מחצה ,

עשׂ רים  ה עיר  מן  האילן  את  מרחיקין 
וּ בׁש קמה וּ בחרוּ ב אּמ ה, וחמׁש 
אוֹ מר, ׁש אוּ ל אבּ א אּמ ה. חמּׁשים
אּמ ה. חמּׁשים סרק, אילן כּ ל
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ׁש וֹ בכוֹ ת . ׁש ני  לׁש ניהם:בּ ין  חמ ים   ֹהעיר .זבּ תו מן  האילן את ה וּ א מרחיקין ׁש נּ וֹ י לפי ְ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
לפניה : ּפ נוּ י מרחב כּ ׁש יּ ׁש  ו ׁש קמה.ליר מרבּ ים :חרוּ ב  סרק.נפיהן הוּ אאילן ליר :גּ נאי ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

דרכים כח. מעוברי  שנפל למימר  ליכא  וגם אמה. חמשים  תוך אחרים  שובכים בליכא איירי כי 
נמצא אם אבל שם . לעבור  אדם בני דרך שאין  כרמים של  שביל תוך  שנמצא  כאן  איירי  כי
ויש הרוב, אחר  הולכין וקרוב רוב  כי מוצאו , של הוא הרי לעבור , אדם  בני  שדרך  במקום 

מוצאו. של  הוא  הרי סימן בו שאין  וכיון  הרוב, שהם נפל  דרכים  שמעוברי ואיירי כט.לומר 
אחר  הולכים  יונים יותר  מהם באחד  יש  אם  כי  השני , מבשובך יונים  יותר  אחד בשובך שאין

הרוב . אחר  הולכים  וקרוב רוב  כי  לחברו קרוב  יותר  אם ואפילו  לפיהרוב , המשנה (ביארנו 

לדידיה כי בסוגיין, אחרת  שיטה לרש"י אמנם  פירש. ולא סתם והרע"ב התוי"ט  ביארה  כן כי הנימוק "י

הסוגיא כל ולדידיה מחמשים. יותר אף  מדדה הגוזל ששם  משום כרמים של בשביל הגמרא אוקמה  להכי

הדרישה אחר . באופן  ט)מתפרשת  ס "ק קס  עיי"ש)(סימן  השונות  השיטות  לפי סוגיא הך בפירוש מאד  .מאריך

 י י ח ר ו ק מ

יחפור בתרא לא בבא ב כאפרק 

נ וֹ תן ואינ וֹ  קוֹ צץ קדמה, העיר אם
ונ וֹ תן קוֹ צץ קדם, האילן  ואם דּ מים.
קדם, זה ספק קדם, זה  ספק דּ מים.

דּ מים: נ וֹ תן  ואינ וֹ  קוֹ צץ

חמּׁשים  העיר מן  קבוּ ע גּ רן  מרחיקין 
קבוּ ע גּ רן אדם יעשׂ ה לא אּמ ה.
לוֹ  יׁש  כּ ן אם אלּ א ׁש לּ וֹ ,  ֹבּ תו
וּ מרחיק רוּ ח, לכל אּמ ה חמּׁשים

ח 

    
   ל 

   
     

     
    

          לא 

     
    לב 

     
     

     
     

           
          לג 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

דּ מים. ׁש לּ וֹ :ונ וֹ תן  ׁש היר  ספק מי ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌
דּ מים. נ וֹ תן  ואינ וֹ  קוֹ צץ דּ כיון וכוּ ' ְ◌ֵ◌ָ◌

זה  וּ בין קדם זה דּ בין הוי  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְדּ דינא
לי ּה  אמרינן ׁש ּק צץ לאחר  קוֹ צץ, ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָקדם
קדם  ׁש האילן ראיה איתי  האילן ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְלב ל

קבוּ ע.חוּ ׁש קל: בּ וֹ גּ רן  ׁש יּ ׁש  גּ רן ְ◌ֶֹֹ◌ֶ◌ֵ◌

קר וּ י בּ רחת, אוֹ תוֹ  ׁש זּ וֹ רים גּ ד וֹ ל ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְכּ רי 
בּ וֹ  ואין גּ דוֹ ל  הכּ רי  וׁש אין . ּקב ו ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶֹגּ רן
מנבת  הר וּ ח אלּ א בּ רחת הּמ ץ ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ִלזר וֹ ת
גּ רן  קר וּ י מאליו, נדּ ף והּמ ץ ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַבּ כּ רי 

: ּקב ו א ּמ ה.ׁש אינוֹ  הּמ ץ חמּׁשים מּפ ני  ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֹ
זוֹ רה: כּ ׁש הוּ א היר . בּ ני  את ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶׁש ּמ זּ יק

יחיד,ל. של  היא  שהעיר  לא  אבל  רש "י , לשון וכן  שלו, שהעיר  מי כתב הרע"ב
בעיר  זכות  לו שיש מי  כל כלומר  עיי "ש .לא..(תוי"ט )אלא ברע"ב, כרי לב.כמבואר 

הרבה בו ושאין  קבוע , גורן נקרא ברחת המוץ לזרות  וצריכים  תבואה  הרבה  בו שיש 
קבוע שאינו  גורן  נקרא מאליו, נידף והמוץ בכרי  מנשבת  והרוח  עיי"ש)תבואה .(רע "ב ,

מסכתומרחי לג . בריש כגון ו, במקום ש  אות לפעמים  שמצינו  שכמו  שמרחיק . כמו ק ,
ש  במקום  ו אות מצינו  ה "נ כירה, ואפר  והכוונה  הוא, מוכן כירה  שאפר  .(תוי"ט )ביצה 

 י י ח ר ו ק מ

כג



יחפור בתרא לא בבא ב פרק  כב

כּ די וּ מנּ ירוֹ , חברוֹ  ׁש ל מנּ טיעוֹ תיו
י זּ יק: ׁש א 

ה קּ בר וֹ ת  ואת  ה נּ בלוֹ ת  את  מרחיקין 
א ּמ ה. חמּׁשים העיר מן  ה בּ רסקי  ואת 
העיר. למזרח א לּ א  בּ רסקי ע וֹ שׂ ין  אין 
הוּ א רוּ ח לכל א וֹ מר , עקיבא  רבּ י 
וּ מרחיק מּמ ערבּה , חוּ ץ עוֹ שׂ ה,

א ּמ ה: חמּׁשים
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

חריׁש ה וּ מ נּ ירוֹ . היא ניר , חברוֹ . ׁש ל ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌
ׁש יּ מ וּ ת וּ  כּ די הּק יץ בּ ימוֹ ת ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶׁש חוֹ ר ׁש ים 

והשׂ בים : ה ּק וֹ צים  ׁש אׁש רׁש י כּ די  ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
מרחיקי זּ יק. ּט ם  מה  קאמר , ּט ם  מה  ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌

חמים  וּ מנּ ירוֹ  חברוֹ  ׁש ל ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִמנּ טיעוֹ תיו 
לנטיעוֹ תיו  ה ּמ ץ יזּ יק  ׁש א  כּ די ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַא ּמ ה ,
הנּ יר  וּ מקלקל זבל נ שׂ ה  ׁש הוּ א  ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְוּ לניר וֹ ,

ה נּ טיע וֹ ת : ואתט וּ מיבּ ׁש  הנּ בל וֹ ת את ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌
רע:הּק ברוֹ ת. ריח מק וֹ ם הבּ רסקי.מוּ ם  ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌

הע וֹ ר וֹ ת : העיר.בּ וּ ד למזרח ׁש אין א לּ א  ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
בּ אה  כּ ן  אם  א לּ א  קׁש ה  מזרחית ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַר וּ ח 
היא  כּ דר כּ ּה  בּ אה  כּ ׁש היא  אבל ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌◌ְלפר נ וּ ת .
מביאה  אינ ּה  לפיכ בּ נחת , וּ מנבת ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַחּמ ה 

ליר : מּמ ערב ּה .הריח ר וּ ח ח וּ ץ לכל ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌
חוּ ץ א ּמ ה , חמ ים  וּ מרחיק עוֹ שׂ ה  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶה וּ א 
ּק ר , כּ ל ע וֹ שׂ ה  ׁש אינ וֹ  מ רבית  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵמר וּ ח
ׁש כינה  הר וּ ח, לא וֹ ת ּה  ׁש ּמ ת ּפ לּ לים  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִמּפ ני
קיבא: כּ רבּ י הלכה  ואין ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַבּ ּמ רב .

ניר .לד. של  הפירוש  רע"ב מנשבתלה.עיין מזרחית  רוח ורק  הרבה  מסריח שבורסקי 
מותר  ולכן  כך  כל מסריחים  אינם  וקברות  נבלות אבל  לעיר . הריח מביאה  ואינה  בנחת 

אמה נ ' שירחיק ובלבד רוח בכל  כט )לעשותם  ס "ק קנה סימן ששכינהלו ..(פרישה מפני 
קאי  בורסקי  על ורק הרוח . לאותה  ומתפללין  .(רמב"ם)במערב 

 י י ח ר ו ק מ

יחפור בתרא לא בבא ב כג פרק 

ואת  היּ רק, מן  ה ּמ ׁש רה את  מרחיקין 
מן החר דּ ל ואת  הבּ צלים, מן  הכּ רׁש ין 

בּ חר דּ ל: מּת יר  י וֹ סי ר בּ י ה דּ ב וֹ רים.

עשׂ רים  ה בּ וֹ ר מן האילן את  מרחיקין 
חמ ּׁשים  וּ ב ׁש קמה, וּ בחר וּ ב א ּמ ה , וחמׁש 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ּפ ׁש ּת ן.הּמ ׁש רה.י בּ וֹ  ׁש וֹ רים מקוֹ ם ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ל וֹ : הּס מוּ כוֹ ת הירקוֹ ת את ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַוּ מפסיד 

הכּ ר ׁש ין . ּת למ וּ ד .ואת בּ ל ׁש וֹ ן כּ ר ּת י  ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
להם: הּס מוּ כים ל בּ צלים מ זּ יקין ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְוהם

הדּ בוֹ רים. מן  החר דּ ל  ׁש הוּ א ואת ֶ◌
חריף  אוֹ תוֹ  וע וֹ שׂ ה הדּ ב ׁש  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַמפסיד 

ׁש יּ כ וֹ ל  בּ חר דּ ל. מּת יר  יוֹ סי  ר בּ י ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָוחד:
לי אוֹ מר  ׁש אּת ה ד ל וֹ  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַל וֹ מר 
הרחק  דּ ב וֹ רי, מן  חר דּ ל ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַהרחק
ואוֹ כלוֹ ת  ׁש בּ אוֹ ת מּפ ני  מחר דּ לי,  ְדּ ב וֹ רי◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌
י וֹ סי: כּ ר בּ י  והלכה חר דּ לי. ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִּפ רחי 

וּ בׁש קמה.יא מר בּ ין:וּ בחר וּ ב ׁש ר ׁש יהן ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌◌ִ◌

דומיאלז. אמה  חמשים  של הרחקה  ומסתמא עצמו , את להרחיק  המזיק  על לרבנן 
בסוגייןלח..(נימוק "י)דנבלות  הוא וכן כה:)רע"ב , לעיל (דף אבל יח:). הש "ס (דף  מסיק

גם  פליג  ולכן  עצמו  להרחיק  הניזק על סובר  שהוא משום  הוא  יוסי  רבי של  שטעמו
וה "ק  קאמר , דרבנן  שלדבריהם משום  חרדל  רק  כאן  שהזכיר  ומה  וכרישין , משרה  על 
ששניהם  כיון  שבחרדל מיהת  לי  אודי עצמו  להרחיק המזיק  שעל סוברים  שאתם  אע "פ
מזיקים  הדבורים שאין  סוברים  ורבנן עצמו , להרחיק החרדל בעל  על אין הם  מזיקים

הש"ס .(תוי"ט )החרדל  למסקנת חש  לא שהרע "ב זה , כעין על התוי"ט  כתב ד' פרק סוף (לקמן

עיי"ש) ומשמעה , כפשטה המשנה .ופירש

 י י ח ר ו ק מ

דכ



יחפור בתרא לא בבא ב פרק  כב

כּ די וּ מנּ ירוֹ , חברוֹ  ׁש ל מנּ טיעוֹ תיו
י זּ יק: ׁש א 

ה קּ בר וֹ ת  ואת  ה נּ בלוֹ ת  את  מרחיקין 
א ּמ ה. חמּׁשים העיר מן  ה בּ רסקי  ואת 
העיר. למזרח א לּ א  בּ רסקי ע וֹ שׂ ין  אין 
הוּ א רוּ ח לכל א וֹ מר , עקיבא  רבּ י 
וּ מרחיק מּמ ערבּה , חוּ ץ עוֹ שׂ ה,

א ּמ ה: חמּׁשים
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חריׁש ה וּ מ נּ ירוֹ . היא ניר , חברוֹ . ׁש ל ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌
ׁש יּ מ וּ ת וּ  כּ די הּק יץ בּ ימוֹ ת ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶׁש חוֹ ר ׁש ים 

והשׂ בים : ה ּק וֹ צים  ׁש אׁש רׁש י כּ די  ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
מרחיקי זּ יק. ּט ם  מה  קאמר , ּט ם  מה  ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌

חמים  וּ מנּ ירוֹ  חברוֹ  ׁש ל ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִמנּ טיעוֹ תיו 
לנטיעוֹ תיו  ה ּמ ץ יזּ יק  ׁש א  כּ די ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַא ּמ ה ,
הנּ יר  וּ מקלקל זבל נ שׂ ה  ׁש הוּ א  ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְוּ לניר וֹ ,

ה נּ טיע וֹ ת : ואתט וּ מיבּ ׁש  הנּ בל וֹ ת את ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌
רע:הּק ברוֹ ת. ריח מק וֹ ם הבּ רסקי.מוּ ם  ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌

הע וֹ ר וֹ ת : העיר.בּ וּ ד למזרח ׁש אין א לּ א  ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
בּ אה  כּ ן  אם  א לּ א  קׁש ה  מזרחית ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַר וּ ח 
היא  כּ דר כּ ּה  בּ אה  כּ ׁש היא  אבל ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌◌ְלפר נ וּ ת .
מביאה  אינ ּה  לפיכ בּ נחת , וּ מנבת ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַחּמ ה 

ליר : מּמ ערב ּה .הריח ר וּ ח ח וּ ץ לכל ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌
חוּ ץ א ּמ ה , חמ ים  וּ מרחיק עוֹ שׂ ה  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶה וּ א 
ּק ר , כּ ל ע וֹ שׂ ה  ׁש אינ וֹ  מ רבית  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵמר וּ ח
ׁש כינה  הר וּ ח, לא וֹ ת ּה  ׁש ּמ ת ּפ לּ לים  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִמּפ ני
קיבא: כּ רבּ י הלכה  ואין ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַבּ ּמ רב .

ניר .לד. של  הפירוש  רע"ב מנשבתלה.עיין מזרחית  רוח ורק  הרבה  מסריח שבורסקי 
מותר  ולכן  כך  כל מסריחים  אינם  וקברות  נבלות אבל  לעיר . הריח מביאה  ואינה  בנחת 

אמה נ ' שירחיק ובלבד רוח בכל  כט )לעשותם  ס "ק קנה סימן ששכינהלו ..(פרישה מפני 
קאי  בורסקי  על ורק הרוח לאותה ומתפללין .(רמב"ם)במערב

 י י ח ר ו ק מ

יחפור בתרא לא בבא ב כג פרק 

ואת  היּ רק, מן  ה ּמ ׁש רה את  מרחיקין 
מן החר דּ ל ואת  הבּ צלים, מן  הכּ רׁש ין 

בּ חר דּ ל: מּת יר  י וֹ סי ר בּ י ה דּ ב וֹ רים.

עשׂ רים  ה בּ וֹ ר מן האילן את  מרחיקין 
חמ ּׁשים  וּ ב ׁש קמה, וּ בחר וּ ב א ּמ ה , וחמׁש 
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ּפ ׁש ּת ן.הּמ ׁש רה.י בּ וֹ  ׁש וֹ רים מקוֹ ם ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ל וֹ : הּס מוּ כוֹ ת הירקוֹ ת את ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַוּ מפסיד 

הכּ ר ׁש ין . ּת למ וּ ד .ואת בּ ל ׁש וֹ ן כּ ר ּת י  ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
להם: הּס מוּ כים ל בּ צלים מ זּ יקין ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְוהם

הדּ בוֹ רים. מן  החר דּ ל  ׁש הוּ א ואת ֶ◌
חריף  אוֹ תוֹ  וע וֹ שׂ ה הדּ ב ׁש  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַמפסיד 

ׁש יּ כ וֹ ל  בּ חר דּ ל. מּת יר  יוֹ סי  ר בּ י ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָוחד:
לי אוֹ מר  ׁש אּת ה ד ל וֹ  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַל וֹ מר 
הרחק  דּ ב וֹ רי, מן  חר דּ ל ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַהרחק
ואוֹ כלוֹ ת  ׁש בּ אוֹ ת מּפ ני  מחר דּ לי,  ְדּ ב וֹ רי◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌
י וֹ סי: כּ ר בּ י  והלכה חר דּ לי. ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִּפ רחי 

וּ בׁש קמה.יא מר בּ ין:וּ בחר וּ ב ׁש ר ׁש יהן ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌◌ִ◌

דומיאלז. אמה  חמשים  של הרחקה  ומסתמא עצמו , את להרחיק  המזיק  על לרבנן 
בסוגייןלח..(נימוק "י)דנבלות  הוא וכן כה:)רע"ב , לעיל (דף אבל יח:). הש "ס (דף  מסיק

גם  פליג  ולכן  עצמו  להרחיק  הניזק על סובר  שהוא משום  הוא  יוסי  רבי של  שטעמו
וה "ק  קאמר , דרבנן  שלדבריהם משום  חרדל  רק  כאן  שהזכיר  ומה  וכרישין , משרה  על 
ששניהם  כיון  שבחרדל מיהת  לי  אודי עצמו  להרחיק המזיק  שעל סוברים  שאתם  אע "פ
מזיקים  הדבורים שאין  סוברים  ורבנן עצמו , להרחיק החרדל בעל  על אין הם  מזיקים

הש"ס .(תוי"ט )החרדל  למסקנת חש  לא שהרע "ב זה , כעין על התוי"ט  כתב ד' פרק סוף (לקמן

עיי"ש) ומשמעה , כפשטה המשנה .ופירש

 י י ח ר ו ק מ

כה



יחפור בתרא לא בבא ב פרק  כד

אם  ה צּ ד. מן  בּ ין  מלמעלה  בּ ין  א ּמ ה,
ואם  דּ מים. ונ וֹ תן  קוֹ צץ קדם, הבּ וֹ ר
קדם, זה ספק יקץ. לא  קדם, אילן 
יוֹ סי ר בּ י יקץ. לא  קדם, זה  וספק
קוֹ דמת  ׁש הבּ וֹ ר ּפ י  על אף א וֹ מר,
 ֹבּ ת ו חוֹ פר ׁש זּ ה  יקץ, לא  לאילן ,

ׁש לּ וֹ :  ֹבּ ת ו נ וֹ טע וזה  ׁש לּ וֹ ,

חבר וֹ , ל שׂ דה   ּסמ ו אילן אדם יּט ע  לא
אר בּ ע מּמ נּ וּ  הרחיק כּ ן  אם אּמ וֹ ת,אלּ א 
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מלמ עלה. מלּ מלה בּ ין  מהן ׁש האחד  ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ ׁש ּפ וּ ל וֹ : והני  הר   ּׁש ּפ ו מן בּ גב ּה  בּ ין  ְ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌

ׁש וה:הצּ ד. דּ מים.בּ קרקע  דּ כיון ונוֹ תן  ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
גּ דוֹ ל , זמן ד מזּ יק ׁש אינוֹ  נטע , ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ בר ׁש וּ ת
דּ מים  בּ לא לקץ חכמים חיּ ב וּ הוּ  ◌ִ◌ָֹ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִֹלא

דּ יחיד : הזּ קא וכוּ '.בּ ׁש ביל  א וֹ מר  י וֹ סי  ר בּ י  ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

יוֹ סי : כּ ר בּ י חבר וֹ .יבוהלכה לשׂ דה  ּסמ ו ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌
אילן: שׂ דה בּ ין לבן שׂ דה אם בּ ין א לּ א  ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌

א ּמ וֹ ת. אר בּ ע מ ּמ נּ וּ  הרחיק ב וֹ דת כּ ן  כּ די  ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌
יהא  לא אילנוֹ תיו את ׁש כּ ׁש יּ חר ׁש  ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַהכּ רם.
חבר וֹ . ׁש ל   ֹלתו מחר ׁש תוֹ  להכניס ָצרי◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌
בּ ּה  וכיּ וֹ צא ישׂ ראל  בּ ארץ מלּ י ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְוהני

אתלט. השרשים  מחלידין למטה  וכשהאילן הבור , כותלי מזיקין השרשין  למעלה  כשאילן 
הבור  של  קרקעיתה ומלקין ת "ק מ..(תוי"ט )הקרקע הוא. הכי  וכללא  הטור . בשם  תוי "ט

ס "ל יוסי ורבי זמן, לאחר  רק  בא  ההיזק  אם ואף עצמו את להרחיק המזיק  על תמיד  סבר 
אבל זמן. לאחר  היזק שיגרום פעולה לעשות  למזיק  מותר  ולכן  עצמו  את להרחיק  הניזק  על 
עצמו. את  להרחיק  המזיק  שעל מודה יוסי רבי  גם ואז דיליה  גירי  הוא  הרי מיד , בא  כשההיזק 
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יחפור בתרא לא בבא ב כה פרק 

היה אילן. כּ ל ואחד גּ פנים אחד
מכּ אן , לגּ דר סוֹ מ זה בּ ינתים, גדר
ׁש רׁש ים  היוּ  מכּ אן . לגּ דר  סוֹ מ וזה
ׁש ל ׁש ה  מעמיק חברוֹ , ׁש ל  ֹלת ו יוֹ צאין
ה ּמ חר ׁש ה . את  י עכּ ב  ׁש א  כּ די טפחים ,
קוֹ צץ  וּ מערה , ׁש יח בּ וֹ ר, חוֹ פר  היה

ׁש לּ וֹ : והעצים וי וֹ רד,
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וּ ב ׁש אר  בּ בבל  אבל אר כּ ה. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש ּמ חר ׁש תן
ׁש ּת י בּ הרחקת קצרה, ׁש ּמ חר ׁש תן ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲארצוֹ ת
לגפנים  בּ גפנים ודוקא סגּ י. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַאּמ וֹ ת
א ּמ וֹ ת , בּ ׁש ּת י דּ ס גּ י ה וּ א  לאילנוֹ ת ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְואילנוֹ ת 
ל גּ פנים,  ּסמ ו אילן שׂ דה לּט ע  הבּ א ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲאבל 
להרחיק  צרי בּ ּה  וכ יּ וֹ צא בּ בבל ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 

אּמ וֹ ת: טפחים.אר בּ ע  ׁש ל ׁש ה בּ ל מעמיק ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌

 ֹלתו חבר וֹ  אילנוֹ ת ׁש ר ׁש י  ׁש יּ צאוּ  ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַהדה
ואינוֹ  טפחים ׁש ל ׁש ה בּ עמק קוֹ צצן ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָשׂ דהוּ ,

ׁש לּ וֹ .חוֹ ׁש ׁש : הדה.והעצים  בּ ל  ׁש ל ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
מאילן רחוֹ ק ׁש חוֹ פר הּמ קוֹ ם ׁש יּ היה  ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְוהוּ א
אבל  י וֹ תר . אוֹ  אּמ ה שׂ רה ׁש ׁש  ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲחבר וֹ 
דּ ד  האילן. לב ל  הצים מכּ ן, ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָּפ חוֹ ת
ינקי: לא טפי ינקי, מנּ ק אּמ ה שׂ רה ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵׁש ׁש 

חופר מא. הוא  שלו  בתוך  שזה  חבירו , של האילן  ייבש  שמא  חושש  בשםואינו  (תוי"ט 

בחופר מב..רמב"ם) ובין בחורש  יותר (תוי"ט )בין  רחוקים שהם השרשים שרק  רע"ב  עיין  .
של הם אמה ט "ז שבתוך  אותם  אבל  השדה, בעל של הם האילן מעיקר  אמה  מט "ז
תוך ליטע רשות לו שיש  וכיון אמה , ט"ז  עד  הוא  אילן  יניקת שיעור  כי האילן , בעל
צריך השדה שכשבעל אע "פ ולכן ליניקה , הנצרך שיעור  חברו בשל בהיתר  החזיק שלו 

האילן  לבעל  שייכים  השרשים מקום מכל לקוצצן לו מותר  השרשין תוי"ט )למקום .(עפ"י

 י י ח ר ו ק מ
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יחפור בתרא לא בבא ב פרק  כד

אם  ה צּ ד. מן  בּ ין  מלמעלה  בּ ין  א ּמ ה,
ואם  דּ מים. ונ וֹ תן  קוֹ צץ קדם, הבּ וֹ ר
קדם, זה ספק יקץ. לא  קדם, אילן 
יוֹ סי ר בּ י יקץ. לא  קדם, זה  וספק
קוֹ דמת  ׁש הבּ וֹ ר ּפ י  על אף א וֹ מר,
 ֹבּ ת ו חוֹ פר ׁש זּ ה  יקץ, לא  לאילן ,

ׁש לּ וֹ :  ֹבּ ת ו נ וֹ טע וזה  ׁש לּ וֹ ,

חבר וֹ , ל שׂ דה   ּסמ ו אילן אדם יּט ע  לא
אר בּ ע מּמ נּ וּ  הרחיק כּ ן  אם אּמ וֹ ת,אלּ א 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מלמ עלה. מלּ מלה בּ ין  מהן ׁש האחד  ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ ׁש ּפ וּ ל וֹ : והני  הר   ּׁש ּפ ו מן בּ גב ּה  בּ ין  ְ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌

ׁש וה:הצּ ד. דּ מים.בּ קרקע  דּ כיון ונוֹ תן  ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
גּ דוֹ ל , זמן ד מזּ יק ׁש אינוֹ  נטע , ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ בר ׁש וּ ת
דּ מים  בּ לא לקץ חכמים חיּ ב וּ הוּ  ◌ִ◌ָֹ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִֹלא

דּ יחיד : הזּ קא וכוּ '.בּ ׁש ביל  א וֹ מר  י וֹ סי  ר בּ י  ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

יוֹ סי : כּ ר בּ י חבר וֹ .יבוהלכה לשׂ דה  ּסמ ו ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌
אילן: שׂ דה בּ ין לבן שׂ דה אם בּ ין א לּ א  ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌

א ּמ וֹ ת. אר בּ ע מ ּמ נּ וּ  הרחיק ב וֹ דת כּ ן  כּ די  ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌
יהא  לא אילנוֹ תיו את ׁש כּ ׁש יּ חר ׁש  ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַהכּ רם.
חבר וֹ . ׁש ל   ֹלתו מחר ׁש תוֹ  להכניס ָצרי◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌
בּ ּה  וכיּ וֹ צא ישׂ ראל  בּ ארץ מלּ י ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְוהני

אתלט. השרשים  מחלידין למטה  וכשהאילן הבור , כותלי מזיקין השרשין  למעלה  כשאילן 
הבור  של  קרקעיתה ומלקין ת "ק מ..(תוי"ט )הקרקע הוא. הכי  וכללא  הטור . בשם  תוי "ט

ס "ל יוסי ורבי זמן, לאחר  רק  בא  ההיזק  אם ואף עצמו את להרחיק המזיק  על תמיד  סבר 
אבל זמן. לאחר  היזק שיגרום פעולה לעשות  למזיק  מותר  ולכן  עצמו  את להרחיק  הניזק  על 
עצמו. את  להרחיק  המזיק  שעל מודה יוסי רבי  גם ואז דיליה  גירי  הוא  הרי מיד , בא  כשההיזק 

 י י ח ר ו ק מ

יחפור בתרא לא בבא ב כה פרק 

היה אילן. כּ ל ואחד גּ פנים אחד
מכּ אן , לגּ דר סוֹ מ זה בּ ינתים, גדר
ׁש רׁש ים  היוּ  מכּ אן . לגּ דר  סוֹ מ וזה
ׁש ל ׁש ה  מעמיק חברוֹ , ׁש ל  ֹלת ו יוֹ צאין
ה ּמ חר ׁש ה . את  י עכּ ב  ׁש א  כּ די טפחים ,
קוֹ צץ  וּ מערה , ׁש יח בּ וֹ ר, חוֹ פר  היה

ׁש לּ וֹ : והעצים וי וֹ רד,
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וּ ב ׁש אר  בּ בבל  אבל אר כּ ה. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש ּמ חר ׁש תן
ׁש ּת י בּ הרחקת קצרה, ׁש ּמ חר ׁש תן ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲארצוֹ ת
לגפנים  בּ גפנים ודוקא סגּ י. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַאּמ וֹ ת
א ּמ וֹ ת , בּ ׁש ּת י דּ ס גּ י ה וּ א  לאילנוֹ ת ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְואילנוֹ ת 
ל גּ פנים,  ּסמ ו אילן שׂ דה לּט ע  הבּ א ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲאבל 
להרחיק  צרי בּ ּה  וכ יּ וֹ צא בּ בבל ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 

אּמ וֹ ת: טפחים.אר בּ ע  ׁש ל ׁש ה בּ ל מעמיק ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌

 ֹלתו חבר וֹ  אילנוֹ ת ׁש ר ׁש י  ׁש יּ צאוּ  ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַהדה
ואינוֹ  טפחים ׁש ל ׁש ה בּ עמק קוֹ צצן ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָשׂ דהוּ ,

ׁש לּ וֹ .חוֹ ׁש ׁש : הדה.והעצים  בּ ל  ׁש ל ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
מאילן רחוֹ ק ׁש חוֹ פר הּמ קוֹ ם ׁש יּ היה  ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְוהוּ א
אבל  י וֹ תר . אוֹ  אּמ ה שׂ רה ׁש ׁש  ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲחבר וֹ 
דּ ד  האילן. לב ל  הצים מכּ ן, ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָּפ חוֹ ת
ינקי: לא טפי ינקי, מנּ ק אּמ ה שׂ רה ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵׁש ׁש 

חופר מא. הוא  שלו  בתוך  שזה  חבירו , של האילן  ייבש  שמא  חושש  בשםואינו  (תוי"ט 

בחופר מב..רמב"ם) ובין בחורש  יותר (תוי"ט )בין  רחוקים שהם השרשים שרק  רע"ב  עיין  .
של הם אמה ט "ז שבתוך  אותם  אבל  השדה, בעל של הם האילן מעיקר  אמה  מט "ז
תוך ליטע רשות לו שיש  וכיון אמה , ט"ז  עד  הוא  אילן  יניקת שיעור  כי האילן , בעל
צריך השדה שכשבעל אע "פ ולכן ליניקה , הנצרך שיעור  חברו בשל בהיתר  החזיק שלו 

האילן  לבעל  שייכים  השרשים מקום מכל לקוצצן לו מותר  השרשין תוי"ט )למקום .(עפ"י

 י י ח ר ו ק מ

כז



יחפור בתרא לא בבא ב פרק  כו 

חברוֹ , לשׂ דה נוֹ טה ׁש הוּ א אילן
גּ בּ י על הּמ רדּ ע מלא קוֹ צץ
כּ נגד  וּ בׁש קמה, וּ בחרוּ ב  הּמ חר ׁש ה .

הא כּ ל הּׁשלחין , בּ ית  ילןה ּמ ׁש קלת . 
א וֹ מר, ׁש א וּ ל א בּ א  הּמ ׁש קלת . כּ נגד
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מר דּ ,קוֹ צץ.יג מלא גב ּה  ד  הנפים ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌
ׁש ם: מחר ׁש תוֹ   מלּ הוֹ לי יכּ ב וּ הוּ  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש א

הבּ קר :מר דּ ע. והּׁשקמה.מלמד החר וּ ב ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ל דה: וקׁש ה מר בּ ה כּ נגד ׁש צּ לּ ן ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

לתוֹ הּמ ׁש קלת. נּ וֹ טה מה כּ ל קוֹ צץ ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌
החוֹ מה  ׁש בּ וֹ ני  חוּ ט מ ׁש קלת, ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָשׂ דהוּ .

אבר : ׁש ל  מ ׁש קלת בּ ּה  בּ ית ּת וֹ לים ואם  ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌
היא . למים:הּׁשלחין  צמאה כּ ל ארץ ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌

הּמ ׁש קלת. כּ נגד  חר וּ בהאילן  אינוֹ  אפלּ וּ  ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌
ׁש הצּ ל  הּמ ׁש קלת. כּ נגד קוֹ צץ ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוׁש קמה,

הלחין: לבית כוּ '.רע  א וֹ מר  ׁש א וּ ל א בּ א  ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
מלא  קוֹ צץ קּמ א ּת נּ א דּ אמר  קאי, ֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַאריׁש א
מחר וּ ב חוּ ץ סרק, אילן היא ואפלּ וּ   ַּמר ד◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
אילן  כּ ל  ׁש אוּ ל  אבּ א ליּה  ואמר  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוׁש קמה,
כּ נגד  קוֹ צץ ּפ ר וֹ ת ע וֹ שׂ ה ׁש אינוֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְסרק
ׁש אוּ ל : כּ אבּ א הלכה ואין ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ַהּמ ׁש קלת.

מכה מג. ובו בראשו  ומחט  ארוך מקל הוא להנחותם .מרדע השוורים  מרדע,על לו, יש שמות  (ושלש 

הפרה את  מלמד שהוא  מלמד בפרה , בינה  משרה  שהוא  דרבן בפרה , דיעה  מורה  שהוא  מרדע ומלמד. דרבן,

לבעליה  חיים  ליתן בשביל  ה"א)לחרוש פ"י סנהדרין המחרישהמד ..)(ירושלמי  בתחתית  עי "ש . רמב"ם , ע"פ
המחרישה על עומד והחורש  לשוורים , קשור  המחרישה המחרישה. יתד והוא ברזל של להב יש 
וכשהשוורים להנחותם , השוורים  על להכות  המרדע ובידו בקרקע, היתדות ישקיע שכובדו  כדי

הקרקע. נחרשת המחרישה  ומושכים  בחוטמה.הולכים הקשורה עופרת  חתיכת היא משקולת 
עם הענפים  שמיישר הכוונה  וכאן  ישרים , הם  אם החומות  לבדוק בה  משתמשים  והבנאים

לשדהו. הנוטים כל  וקוצץ שדהו, לשדה .מו .גדר וקשה  הענפים ריבוי מחמת  מרובה  צילן  כי 
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ורוֹ כבוֹ . ע וֹ בר  גמל ׁש יּ הא  כּ די  קוֹ צץ,
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 י י ח ר ו ק מ

כח



יחפור בתרא לא בבא ב פרק  כו 

חברוֹ , לשׂ דה נוֹ טה ׁש הוּ א אילן
גּ בּ י על הּמ רדּ ע מלא קוֹ צץ
כּ נגד  וּ בׁש קמה, וּ בחרוּ ב  הּמ חר ׁש ה .

הא כּ ל הּׁשלחין , בּ ית  ילןה ּמ ׁש קלת . 
א וֹ מר, ׁש א וּ ל א בּ א  הּמ ׁש קלת . כּ נגד
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מר דּ ,קוֹ צץ.יג מלא גב ּה  ד  הנפים ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌
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הבתי בתרא חזקת בבא ג פרק  כח

והּׁשיחין והבּ וֹ רוֹ ת הבּ ּת ים חזקת א 

 שני שלש  טע

ישמעאל: משורלרבי דילפינ שני שלש שצריכי הטע
מחזקת  ליה נפק נגיחות  ג' שנגח  כיו המועד שור מה  המועד
נפק שני תלת דאכליה   כיו נמי הכא  מועד בחזקת  ליה  וק ת

לוקח  ברשות לה  וקיימא  מוכר מרשות  .אלה

:נזהרלרבנ  אד  שני ג' שעד  משו הוא שני שלש טע
מזדהר לא טפי .ב בשטרו

יהודה : בעליולרבי  כשאי אלא   שני ג '  צריכי  אי יהודה לרבי
חזקה הוה לאלתר בפניו  כשה אבל  בפניו.  ב ')הקודמי משנה  עיי).

   

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הבּ ּת ים.א ׁש טר וֹ חזקת ׁש אבד  מי ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ׁש נים  ׁש ל ׁש  ׁש החזיק דים ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְוהביא
נאמן  בּ מתניתין, דּ כתיבי  הנ ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְבּ כל
אמרינן  ולא בּ יד וֹ , לקוּ חים ׁש הם ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַל וֹ מר 
ׁש ּמ כר וּ ה  מכירה ׁש טר  איתי  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵלי ּה 
איניׁש  מזדּ הר  ׁש נים ּת לת דּ ד , ְל◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ִ◌
מזדּ הר , לא ׁש נים מּת לת טפי ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִבּ ׁש טריּה ,

דּ לא  איתא אם לכ ׁש נּ ג דּ וֹ , ֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְואמרינן
בּ פני ול וֹ מר  למח וֹ ת  ל היה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְזבנּת ּה 
לאר אי לּה  אכיל  ׁש ּפ ל וֹ ני  דּ ע וּ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְׁש נים
לאזניו  מגּ י הדּ בר  והיה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ גזלנוּ תא,
חברא   דּ חבר בּ ׁש טר וֹ , נזהר  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוהיה
אית  חברא  דּ חבר וחברא ליּה , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִאית
דּ אפסד ּת : הוּ א אּת  מחית וּ מ דּ לא ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵלי ּה ,

כתא. שם שלקחהרש "י טוען הוא שאם אלא קנין , עצמה האכילה שאין שפשיטא  ב
הגמרא כדקאמר . הוא  קושטא דלמא ואמרינן  שנים שלש חזקת אתי  שגזלה  טוען ושכנגדו
שלימות. שנים  ג' צריכים ולא תבואות ג' מהני מנגיחות דיליף  ישמעאל  שלרבי  אומרת

קנאו.ב. במה  מ "מ  בידו, השטר  שאין במה ריעותא  לו  שאין  אף  כי ביאור , צריך עדיין
מחו  ולא  שתקו הראשונים  שבעלים שכיון היא  ור "ן הרמב"ן דעת  הראשונים, בזה  ונחלקו
שאין  מחמת  ריעותא  למוחזק נמי איכא  שנים  שלש עד אלא  לו , מכרו שודאי  לדבר  רגלים 
למוחזק  שאין  שנים שלש  אחר  אבל  קמא . מרא  חזקת בתר  הולכים ולכן  בידו, השטר 
מדשתקו. לו מכרו שודאי סומכים שנים , מג ' יותר  שטרותיו מחזיק  אדם  שאין זו, ריעותא 
שנים  שלש  פירות ואכלו  בשופי  יושבין  אם  אדם בני של  שדרכן  שכיון  הרא"ש, ודעת 
של חזקה לו שיש  שכל תיקנו העולם תיקון  מחמת לכן שטרן, להחזיק חוששים  לא  שוב
לו  היה כי  ראיה, להביא עליו  להוציאו רוצה קמא  המרא  ואם  כבעלים  נחשב שנים ג '

אנפשיה דאפסיד  איהו מחה  לא  ואם השנים  שלש  בתוך ג)למחות  ס"ק  קמ סימן משפט  .(שער

 י י ח ר ו ק מ

הבתי בתרא חזקת בבא ג כט פרק 

והּמ רחצאוֹ ת והּׁשוֹ בכוֹ ת והּמ ערוֹ ת
וה עבדים  הּׁשלחין  וּ בית  ה בּ דּ ין  וּ בית 
ּת דיר, פרוֹ ת עוֹ שׂ ה ׁש הוּ א וכל
שׂ דה  לי וֹ ם. מיּ וֹ ם ׁש נים ׁש לׁש  חזקתן 
ואינ ּה  ׁש נים, ׁש לׁש  חזקת ּה  הבּ על,
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ הם (ׁש ּמ ג דּ לים )ׁש וֹ בכוֹ ת. [ׁש גדּ לים] ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
הבּ דּ ים.יוֹ נים: בּ הם בּ ית ׁש ע וֹ צרים ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

ׁש מן: ל שׂ וֹ ת הּׁשלחין .זיתים בּ ית ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌
אוֹ תוֹ  ׁש ּמ ׁש קין בּ תוֹ כוֹ  ׁש ּמ ין  ִֹמּת ו◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌
וכל  ּת דיר . ּפ ר וֹ ת ע וֹ שׂ ה ּת מיד, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ 
ׁש ל ׁש  חזקתוֹ  ּת דיר  ּפ ר וֹ ת ׁש ע וֹ שׂ ה ֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָדּ בר 

ליוֹ ם: מ יּ וֹ ם ל והעבדים.ׁש נים ואף ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌
להם  אין הגּ וֹ דר וֹ ת לן דּ קימא ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַגּ ב 
גּ דר וֹ ת  מלּ ׁש וֹ ן הצּ אן, כּ לוֹ מר  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲחזקה,
הדּ ין  והוּ א חזקה, להם אין ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵֹצאן,
לאלּת ר  חזקה הינוּ  חיּ ים, בּ לי  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְלכל 

הצּ אן  הי וּ  ׁש אם להם, דּ אין ֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְהוּ א
אחד  אדם ׁש ל ׁש הם יד וּ ים ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְוהבד 
זה  וטן אחר  אדם ׁש ל בּ ביתוֹ  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְונכנסוּ 
והרי בּ ידי הם לקוּ חים בּ ביתוֹ  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ כנסוּ 
ׁש כּ ן  חזקה, זוֹ  אין בּ הם, מחזק ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ִ◌ֲאני
אם  אבל  לבית. מ בּ ית ללכת ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַדּ ר כּ ם
חזקה  הויא ׁש נים ׁש ל ׁש  הבד ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶהחזיק

מכירה: ל ׁש טר   צרי הבּ על.ואין שׂ דה ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ע וֹ שׂ ה  אינּה  גּ ׁש מים, מּמ י ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַהּמ סּת ּפ קת

בּ ׁש נה: אחת ּפ ם אלּ א חזקתּה ּפ ר וֹ ת ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ׁש נים. ליוֹ ם:ׁש ל ׁש  מיּ וֹ ם צריכה ואינּה  ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌

עלג . השלחין בית  ונקראת להשקותה, וצריכים גשמים במי לה  די שאין  יבישה  שדה פי'
הנהר  מן מים  להביא  הטירחא  יגדל  שלא  וכדי  חוצות . ע"פ מים  ושולח שנאמר  מה שם

להשקותה  מים  ממנו שנוטלין  מעין בה  לחפור  רגילין סק"א)להשקותה  שכא סי' סמ"ע  ,(לשון
תדיר  פירות עושה שבתוכה  המעיין  מן  תדיר  אותה שמשקין עיי"ש)ומתוך כגון ד..(רע "ב,

וכל פירותיהם  הם בהם השימוש כי  תדיר . פירות עושים  אלו  כל כי ופונדקאות, חנויות 
תדיר . בהם  משתמשין ושלישי ה.אלו  ראשונה  שנה  החזיק מהני .אבל  לא  וחמישית  ת 

 י י ח ר ו ק מ

ל



הבתי בתרא חזקת בבא ג פרק  כח

והּׁשיחין והבּ וֹ רוֹ ת הבּ ּת ים חזקת א 

 שני שלש  טע

ישמעאל: משורלרבי דילפינ שני שלש שצריכי הטע
מחזקת  ליה נפק נגיחות  ג' שנגח  כיו המועד שור מה  המועד
נפק שני תלת דאכליה   כיו נמי הכא  מועד בחזקת  ליה  וק ת

לוקח  ברשות לה  וקיימא  מוכר מרשות  .אלה

:נזהרלרבנ  אד  שני ג' שעד  משו הוא שני שלש טע
מזדהר לא טפי .ב בשטרו

יהודה : בעליולרבי  כשאי אלא   שני ג '  צריכי  אי יהודה לרבי
חזקה הוה לאלתר בפניו  כשה אבל  בפניו.  ב ')הקודמי משנה  עיי).

   

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הבּ ּת ים.א ׁש טר וֹ חזקת ׁש אבד  מי ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ׁש נים  ׁש ל ׁש  ׁש החזיק דים ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְוהביא
נאמן  בּ מתניתין, דּ כתיבי  הנ ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְבּ כל
אמרינן  ולא בּ יד וֹ , לקוּ חים ׁש הם ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַל וֹ מר 
ׁש ּמ כר וּ ה  מכירה ׁש טר  איתי  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵלי ּה 
איניׁש  מזדּ הר  ׁש נים ּת לת דּ ד , ְל◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ִ◌
מזדּ הר , לא ׁש נים מּת לת טפי ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִבּ ׁש טריּה ,

דּ לא  איתא אם לכ ׁש נּ ג דּ וֹ , ֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְואמרינן
בּ פני ול וֹ מר  למח וֹ ת  ל היה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְזבנּת ּה 
לאר אי לּה  אכיל  ׁש ּפ ל וֹ ני  דּ ע וּ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְׁש נים
לאזניו  מגּ י הדּ בר  והיה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ גזלנוּ תא,
חברא   דּ חבר בּ ׁש טר וֹ , נזהר  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוהיה
אית  חברא  דּ חבר וחברא ליּה , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִאית
דּ אפסד ּת : הוּ א אּת  מחית וּ מ דּ לא ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵלי ּה ,

כתא. שם שלקחהרש "י טוען הוא שאם אלא קנין , עצמה האכילה שאין שפשיטא  ב
הגמרא כדקאמר . הוא  קושטא דלמא ואמרינן  שנים שלש חזקת אתי  שגזלה  טוען ושכנגדו
שלימות. שנים  ג' צריכים ולא תבואות ג' מהני מנגיחות דיליף  ישמעאל  שלרבי  אומרת

קנאו.ב. במה  מ "מ  בידו, השטר  שאין במה ריעותא  לו  שאין  אף  כי ביאור , צריך עדיין
מחו  ולא  שתקו הראשונים  שבעלים שכיון היא  ור "ן הרמב"ן דעת  הראשונים, בזה  ונחלקו
שאין  מחמת  ריעותא  למוחזק נמי איכא  שנים  שלש עד אלא  לו , מכרו שודאי  לדבר  רגלים 
למוחזק  שאין  שנים שלש  אחר  אבל  קמא . מרא  חזקת בתר  הולכים ולכן  בידו, השטר 
מדשתקו. לו מכרו שודאי סומכים שנים , מג ' יותר  שטרותיו מחזיק  אדם  שאין זו, ריעותא 
שנים  שלש  פירות ואכלו  בשופי  יושבין  אם  אדם בני של  שדרכן  שכיון  הרא"ש, ודעת 
של חזקה לו שיש  שכל תיקנו העולם תיקון  מחמת לכן שטרן, להחזיק חוששים  לא  שוב
לו  היה כי  ראיה, להביא עליו  להוציאו רוצה קמא  המרא  ואם  כבעלים  נחשב שנים ג '

אנפשיה דאפסיד  איהו מחה  לא  ואם השנים  שלש  בתוך ג)למחות  ס"ק  קמ סימן משפט  .(שער
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הבתי בתרא חזקת בבא ג כט פרק 

והּמ רחצאוֹ ת והּׁשוֹ בכוֹ ת והּמ ערוֹ ת
וה עבדים  הּׁשלחין  וּ בית  ה בּ דּ ין  וּ בית 
ּת דיר, פרוֹ ת עוֹ שׂ ה ׁש הוּ א וכל
שׂ דה  לי וֹ ם. מיּ וֹ ם ׁש נים ׁש לׁש  חזקתן 
ואינ ּה  ׁש נים, ׁש לׁש  חזקת ּה  הבּ על,
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ הם (ׁש ּמ ג דּ לים )ׁש וֹ בכוֹ ת. [ׁש גדּ לים] ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
הבּ דּ ים.יוֹ נים: בּ הם בּ ית ׁש ע וֹ צרים ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

ׁש מן: ל שׂ וֹ ת הּׁשלחין .זיתים בּ ית ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌
אוֹ תוֹ  ׁש ּמ ׁש קין בּ תוֹ כוֹ  ׁש ּמ ין  ִֹמּת ו◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌
וכל  ּת דיר . ּפ ר וֹ ת ע וֹ שׂ ה ּת מיד, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ 
ׁש ל ׁש  חזקתוֹ  ּת דיר  ּפ ר וֹ ת ׁש ע וֹ שׂ ה ֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָדּ בר 

ליוֹ ם: מ יּ וֹ ם ל והעבדים.ׁש נים ואף ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌
להם  אין הגּ וֹ דר וֹ ת לן דּ קימא ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַגּ ב 
גּ דר וֹ ת  מלּ ׁש וֹ ן הצּ אן, כּ לוֹ מר  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲחזקה,
הדּ ין  והוּ א חזקה, להם אין ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵֹצאן,
לאלּת ר  חזקה הינוּ  חיּ ים, בּ לי  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְלכל 

הצּ אן  הי וּ  ׁש אם להם, דּ אין ֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְהוּ א
אחד  אדם ׁש ל ׁש הם יד וּ ים ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְוהבד 
זה  וטן אחר  אדם ׁש ל בּ ביתוֹ  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְונכנסוּ 
והרי בּ ידי הם לקוּ חים בּ ביתוֹ  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ כנסוּ 
ׁש כּ ן  חזקה, זוֹ  אין בּ הם, מחזק ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ִ◌ֲאני
אם  אבל  לבית. מ בּ ית ללכת ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַדּ ר כּ ם
חזקה  הויא ׁש נים ׁש ל ׁש  הבד ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶהחזיק

מכירה: ל ׁש טר   צרי הבּ על.ואין שׂ דה ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ע וֹ שׂ ה  אינּה  גּ ׁש מים, מּמ י ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַהּמ סּת ּפ קת

בּ ׁש נה: אחת ּפ ם אלּ א חזקתּה ּפ ר וֹ ת ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ׁש נים. ליוֹ ם:ׁש ל ׁש  מיּ וֹ ם צריכה ואינּה  ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌

עלג . השלחין בית  ונקראת להשקותה, וצריכים גשמים במי לה  די שאין  יבישה  שדה פי'
הנהר  מן מים  להביא  הטירחא  יגדל  שלא  וכדי  חוצות . ע"פ מים  ושולח שנאמר  מה שם

להשקותה  מים  ממנו שנוטלין  מעין בה  לחפור  רגילין סק"א)להשקותה  שכא סי' סמ"ע  ,(לשון
תדיר  פירות עושה שבתוכה  המעיין  מן  תדיר  אותה שמשקין עיי"ש)ומתוך כגון ד..(רע "ב,

וכל פירותיהם  הם בהם השימוש כי  תדיר . פירות עושים  אלו  כל כי ופונדקאות, חנויות 
תדיר . בהם  משתמשין ושלישי ה.אלו  ראשונה  שנה  החזיק מהני .אבל  לא  וחמישית  ת 

 י י ח ר ו ק מ

לי



הבתי בתרא חזקת בבא ג פרק  ל 

אוֹ מר, יׁש מעאל רבּ י ליוֹ ם, מיּ וֹ ם
וּ ׁש לׁש ה בּ ראׁש וֹ נה חדׁש ים ׁש לׁש ה
באמצע , חדׁש  עשׂ ר  וּ ׁש נים בּ אחר וֹ נה
רבּ י חדׁש . עשׂ ר ׁש מנה הרי
וחד ׁש  בּ רא ׁש וֹ נה  חד ׁש  א וֹ מר , עקיבא 
בּ אמצע , חדׁש  עשׂ ר  וּ ׁש נים בּ אחר וֹ נה
רבּ י אמר חד ׁש . עשׂ ר  ארבּ עה הרי 
אמוּ רים, דברים בּ ּמ ה יׁש מעאל,
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וכוּ '. חדׁש ים ׁש ל ׁש ה א וֹ מר  י ׁש מעאל  ר בּ י 
חד ׁש ים, לׁש לׁש ה גּ דלה ּת ב וּ אה ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש יּ ׁש 
וד ׁש ים, ׁש וּ ל  וׁש בּ לת שׂ ערים ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ְכּ גוֹ ן
בּ ׁש מנה  ּת ב וּ אוֹ ת ׁש לׁש  אוֹ כל ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונמצא

חדׁש : א וֹ מר.שׂ ר  עקיבא  יׁש ר בּ י  ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֵ◌
ׁש חת  כּ גוֹ ן י וֹ ם, ל ׁש ל ׁש ים ׁש גּ דל  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָדּ בר 

אר בּ ה  אכלה אם לפיכ ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִוירקוֹ ת.
יׁש מאל  ור בּ י  חזקה. הויא חד ׁש  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ָשׂ ר 
לא  וירקוֹ ת ׁש חת דּ באכילת ֹ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָסבר ,
ּת ב וּ אה  בּ אכילת אלּ א חזקה, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַהויא

גּ מ וּ רים: אמ וּ רים.וּ פר וֹ ת דברים בּ ּמ ה ֵ◌ְ◌ִ◌
הבּ ל : לשׂ דה חד ׁש  שׂ ר  ׁש מנה  ֶׁש צּ רי◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌

שלחין,ו . לשדה בעל  שדה בין  מחלקין  עקיבא ורבי  ישמעאל רבי רק  כי  רש "י . לשון 
ליום . מיום  שנים ג ' חזקתן דבר  שבכל  סוברים  והם במשנה  הוזכרו  לא  חכמים  דעת  אבל

שטרו  אדם  שומר  אז  שעד משום  הוא שנים  ג' חזקה  שטעם סוברים  לו :,שהם  דף (רשב"ם

המשנה) הקדמת  שועלז..ועיין ושבולת שעורים  כגון  חדשים  לשלשה שגדלה  תבואה שיש 
של ראשונים חדשים  בשלשה וכן חדשים  שלשה באותן  שזרען עדים לו  יש ואם  ועדשים.
שדהו  את שזורע חבירו את  הרואה  אדם  לך שאין  רצופות , שנים  שלש  חזקת זו הרי אחרונה 

ושותק  לשנה העשוי פירות  בתוי"ט )לאכול הובא ואסףח..(רש"י, זרע ואם וירקות , שחת כגון 
חזקה. הוה אחרונה  שבשנה  ראשון ובחדש ראשונה  שבשנה  אחרון בחדש  הדברים אלו 

 י י ח ר ו ק מ

הבתי בתרא חזקת בבא ג לאפרק 

כּ נס  אילן , בּ שׂ דה  אבל לבן . בּ שׂ דה 
כּ נס  זיתיו, את  מסק ּת בוּ את וֹ , את 

ׁש נים: ׁש לׁש  א לּ וּ  הרי קיצוֹ , את 

ועבר  יה וּ דה  לחזקה, ארצוֹ ת  ׁש לׁש 
והחזיק  ביה וּ דה  היה  וה גּ ליל. היּ רדּ ן 
בּ יהוּ דה, והחזיק בּ גּ ליל בּ גּ ליל,

ב

   ט 
     

    
      
     

            
            

           

     
      
      

    
   

            
             

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הלּ בן . נלקטין בּ שׂ דה ּפ ר וֹ תיה ׁש כּ ל  ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ׁש נים: ׁש לׁש  צרי לפיכ אחד, ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ פרק

האילן . בּ שׂ דה נלקטים אבל ׁש ּפ ר וֹ תיה ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
וזיתים  אחד , בּ פרק נבים ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִלפרקים,

אחד: בּ פרק וּ תאנים אחד , כּ נס בּ פרק ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
ּת בוּ אתוֹ . גּ פנים:את ׁש ל  את מ יין סק ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌

קיצוֹ . את וכנס ויבּ ׁש ן זיתיו ּת אנים ל ּק ט ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
כּ אלּ וּ  חזקה זוֹ  הרי לביתוֹ , ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוהכניסן
כּ ר בּ י לא הלכה ואין ׁש נים. ׁש לׁש  ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ֵהן

י ׁש מ אל : כּ ר בּ י ולא ׁש ל ׁש בקיבא ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

לחזקה. בּ ארץ ארצוֹ ת ארצוֹ ת ׁש לׁש  ָ◌ֲֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
חזקה, לנין מ זּ וֹ  זוֹ  חל וּ קוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל 
והיה  הארצוֹ ת מאלּ וּ  בּ אחד  החזיק ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֶׁש אם
חזקה, חזקתוֹ  אין בּ אחרת, הּק רקע  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַבּ ל 
ואף  לזוֹ . מזּ וֹ  מצוּ י וֹ ת ׁש יר וֹ ת ׁש אין ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְלפי 
וּ מלחמה, חר וּ ם ׁש ת ׁש אינן ּפ י ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַל 
בּ ל  היה ואם דּ מי, חר וּ ם ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִכּ ׁש ת
לזה   ׁש יּ וֹ די מי  היה לא מוֹ חה ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַהּק רקע 
הּמ חזיק  לזה ראוּ י  היה לפיכ ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ חזיק,
הפסיד : נזהר  ׁש א וכיון בּ ׁש טר וֹ , ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִל זּ הר 

כשהיאט. שהתבואה  משום  א"נ אילן , של צל שם  שאין כיון לבן שדה נקראת  תבואה שדה 
מתלבנת  היא מ"א)מתבשלת פ"ב פאה  .(תוי"ט 

 י י ח ר ו ק מ

לי



הבתי בתרא חזקת בבא ג פרק  ל 

אוֹ מר, יׁש מעאל רבּ י ליוֹ ם, מיּ וֹ ם
וּ ׁש לׁש ה בּ ראׁש וֹ נה חדׁש ים ׁש לׁש ה
באמצע , חדׁש  עשׂ ר  וּ ׁש נים בּ אחר וֹ נה
רבּ י חדׁש . עשׂ ר ׁש מנה הרי
וחד ׁש  בּ רא ׁש וֹ נה  חד ׁש  א וֹ מר , עקיבא 
בּ אמצע , חדׁש  עשׂ ר  וּ ׁש נים בּ אחר וֹ נה
רבּ י אמר חד ׁש . עשׂ ר  ארבּ עה הרי 
אמוּ רים, דברים בּ ּמ ה יׁש מעאל,
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וכוּ '. חדׁש ים ׁש ל ׁש ה א וֹ מר  י ׁש מעאל  ר בּ י 
חד ׁש ים, לׁש לׁש ה גּ דלה ּת ב וּ אה ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש יּ ׁש 
וד ׁש ים, ׁש וּ ל  וׁש בּ לת שׂ ערים ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ְכּ גוֹ ן
בּ ׁש מנה  ּת ב וּ אוֹ ת ׁש לׁש  אוֹ כל ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונמצא

חדׁש : א וֹ מר.שׂ ר  עקיבא  יׁש ר בּ י  ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֵ◌
ׁש חת  כּ גוֹ ן י וֹ ם, ל ׁש ל ׁש ים ׁש גּ דל  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָדּ בר 

אר בּ ה  אכלה אם לפיכ ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִוירקוֹ ת.
יׁש מאל  ור בּ י  חזקה. הויא חד ׁש  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ָשׂ ר 
לא  וירקוֹ ת ׁש חת דּ באכילת ֹ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָסבר ,
ּת ב וּ אה  בּ אכילת אלּ א חזקה, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַהויא

גּ מ וּ רים: אמ וּ רים.וּ פר וֹ ת דברים בּ ּמ ה ֵ◌ְ◌ִ◌
הבּ ל : לשׂ דה חד ׁש  שׂ ר  ׁש מנה  ֶׁש צּ רי◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌

שלחין,ו . לשדה בעל  שדה בין  מחלקין  עקיבא ורבי  ישמעאל רבי רק  כי  רש "י . לשון 
ליום . מיום  שנים ג ' חזקתן דבר  שבכל  סוברים  והם במשנה  הוזכרו  לא  חכמים  דעת  אבל

שטרו  אדם  שומר  אז  שעד משום  הוא שנים  ג' חזקה  שטעם סוברים  לו :,שהם  דף (רשב"ם

המשנה) הקדמת  שועלז..ועיין ושבולת שעורים  כגון  חדשים  לשלשה שגדלה  תבואה שיש 
של ראשונים חדשים  בשלשה וכן חדשים  שלשה באותן  שזרען עדים לו  יש ואם  ועדשים.
שדהו  את שזורע חבירו את  הרואה  אדם  לך שאין  רצופות , שנים  שלש  חזקת זו הרי אחרונה 

ושותק  לשנה העשוי פירות  בתוי"ט )לאכול הובא ואסףח..(רש"י, זרע ואם וירקות , שחת כגון 
חזקה. הוה אחרונה  שבשנה  ראשון ובחדש ראשונה  שבשנה  אחרון בחדש  הדברים אלו 

 י י ח ר ו ק מ

הבתי בתרא חזקת בבא ג לאפרק 

כּ נס  אילן , בּ שׂ דה  אבל לבן . בּ שׂ דה 
כּ נס  זיתיו, את  מסק ּת בוּ את וֹ , את 

ׁש נים: ׁש לׁש  א לּ וּ  הרי קיצוֹ , את 

ועבר  יה וּ דה  לחזקה, ארצוֹ ת  ׁש לׁש 
והחזיק  ביה וּ דה  היה  וה גּ ליל. היּ רדּ ן 
בּ יהוּ דה, והחזיק בּ גּ ליל בּ גּ ליל,
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הלּ בן . נלקטין בּ שׂ דה ּפ ר וֹ תיה ׁש כּ ל  ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ׁש נים: ׁש לׁש  צרי לפיכ אחד, ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ פרק

האילן . בּ שׂ דה נלקטים אבל ׁש ּפ ר וֹ תיה ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
וזיתים  אחד , בּ פרק נבים ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִלפרקים,

אחד: בּ פרק וּ תאנים אחד , כּ נס בּ פרק ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
ּת בוּ אתוֹ . גּ פנים:את ׁש ל  את מ יין סק ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌

קיצוֹ . את וכנס ויבּ ׁש ן זיתיו ּת אנים ל ּק ט ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
כּ אלּ וּ  חזקה זוֹ  הרי לביתוֹ , ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוהכניסן
כּ ר בּ י לא הלכה ואין ׁש נים. ׁש לׁש  ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ֵהן

י ׁש מ אל : כּ ר בּ י ולא ׁש ל ׁש בקיבא ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

לחזקה. בּ ארץ ארצוֹ ת ארצוֹ ת ׁש לׁש  ָ◌ֲֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
חזקה, לנין מ זּ וֹ  זוֹ  חל וּ קוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל 
והיה  הארצוֹ ת מאלּ וּ  בּ אחד  החזיק ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֶׁש אם
חזקה, חזקתוֹ  אין בּ אחרת, הּק רקע  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַבּ ל 
ואף  לזוֹ . מזּ וֹ  מצוּ י וֹ ת ׁש יר וֹ ת ׁש אין ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְלפי 
וּ מלחמה, חר וּ ם ׁש ת ׁש אינן ּפ י ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַל 
בּ ל  היה ואם דּ מי, חר וּ ם ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִכּ ׁש ת
לזה   ׁש יּ וֹ די מי  היה לא מוֹ חה ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַהּק רקע 
הּמ חזיק  לזה ראוּ י  היה לפיכ ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ חזיק,
הפסיד : נזהר  ׁש א וכיון בּ ׁש טר וֹ , ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִל זּ הר 

כשהיאט. שהתבואה  משום  א"נ אילן , של צל שם  שאין כיון לבן שדה נקראת  תבואה שדה 
מתלבנת  היא מ"א)מתבשלת פ"ב פאה  .(תוי"ט 
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הבתי בתרא חזקת בבא ג פרק  לב

ב ּמ דינה. עּמ וֹ  ׁש יּ הא  עד  חזקה, אינ ּה 
ׁש לׁש  אמרוּ  לא  יהוּ דה, ר בּ י אמר
באסּפ מיא , ׁש יּ הא  כדי א לּ א  ׁש נים
ׁש נה, וי וֹ דיע וּ ה וּ  וילכוּ  ׁש נה, ויחזיק

אחרת : לׁש נה ויבא 

אינ ּה  טענה , עּמ ּה  ׁש אין  חזקה כּ ל ג 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּמ דינה. עּמ וֹ  ׁש יּ הא  ׁש ניהם עד  ׁש יּ היוּ  ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
ואף  היּ ר דּ ן, בּ בר  ׁש ניהם אוֹ  ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִבּ יהוּ דה
בּ יר  וזה אחת בּ יר  ׁש זּ ה ּפ י  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַל 
היה  מצוּ יוֹ ת דּ ׁש יר וֹ ת דּ כיון ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַאחרת,
הפסיד : מחה דּ לא וכיון למח וֹ ת, ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִל וֹ 

וכוּ '. יהוּ דה רבּ י  יהוּ דה אמר ר בּ י קסבר  ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ּת לת  דּ ד  מ וּ ם לאו דּ חזקה ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַט מא
לא  טפי  בּ ׁש טריּה , אינׁש  מזדּ הר  ֹ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְׁש נין
לדידיּה , דּ חזקה טמא אלּ א ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִמזדּ הר ,

אר א  דּ אכלי איני ׁש  ׁש ביק דּ לא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ִמוּ ם
והאי וׁש תיק, אחת ׁש ה אפלּ וּ  ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִדּ ידי ּה 
היה  ׁש אם כּ די ׁש נין ּת לת ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְדּ הרחיקוּ 
בּ יר , ּמ וֹ  היה אם אבל וכ וּ ', ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְבּ אסּפ מיא
הלּ לוּ  ארצוֹ ת וּ ב ׁש לׁש  חזקה. הוי  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְלאלּת ר 
מיהא  ׁש נין בּ תלת מצוּ י וֹ ת, ׁש יר וֹ ת ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש אין
יהוּ דה: כּ ר בּ י הלכה ואין חזקה. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָהוי

טענה.ג  עּמ ּה  ׁש אין  חזקה ׁש יּ טען כּ ל ֶ◌ִ◌ְ◌ֹ
חזקה: אינּה  חבר וֹ , בּ ׁש ל מחזיק ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָל ּמ ה

אנפשיה .י . דאפסיד איהו שמרו  ומדלא  שטרו , לשמור לו  היה  מחאה שמע שלא  אף אבל .יאולכן
עיי"ש . ברע "ב , כדאיתא  לדידיה, חזקה  הוה  לאלתר בפנינו שיירותיב .כשהוא מצויות  יותר  כי

מאד. רחוקה  שהיא לאספמיא  שמצויות  ממה  חירום , כשעת  שהם אף  ישראל שבארץ המדינות  בין

 י י ח ר ו ק מ

הבתי בתרא חזקת בבא ג לג פרק 

אּת ה מה לוֹ , אמר כּ יצד, חזקה.
לוֹ , אמר וה וּ א  ׁש לּ י ,  ֹבת ו ע וֹ שׂ ה 

מ דּ בר אדם לי אמר עוֹ לם,ׁש א 
לי ׁש נּ ת ּת  לי, ׁש ּמ כרּת  חזקה . אינ ּה 

אבי אביבמּת נה , לי, מכר ּה   נתנ ּה  
מּׁשוּ ם  והבּ א  חזקה. זוֹ  הרי במּת נה, לי 

צרי אינוֹ  האּמ ניןירּׁשה, טענה.  
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

יר ּׁשה. מחמת ׁש ל ׁש והבּ א  בּ ּה  ׁש החזיק ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֹ
אביו  ׁש ל  ׁש היתה אביו, יר ת מכּ ח ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ִ◌ָׁש נים

מוֹ תוֹ : צרי בּ י וֹ ם טענה.אין  אי לברר  ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌
ׁש ראוּ  בּ י  ראיה וּ מיהוּ  אביו. ליד ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָבּ אה

אחד : יוֹ ם בּ וֹ  דּ ר  הא ּמ נים.אביו ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
הם  אם חזקה. להם אין כּ לים. ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ תּק נים
יכוֹ לים  אין אחרים ׁש ל  בּ כלים ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌מחזקים
כּ לים  הם ואפלּ וּ  בּ ידי , הם לקוּ חים ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִלטען
והני וּ להשׂ כּ יר . להׁש איל  שׂ וּ יין ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶׁש אין
האּמ ן. בּ יד בּ פנינוּ  מצוּ י  כּ ׁש הכּ לי  ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִמלּ י
בּ יד  בּ פנינוּ  הכּ לי  נמצא לא אם ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ָ◌ֲאבל 
וטן  הוּ ק מן אחד ׁש בּ א אלּ א ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌◌ָהאּמ ן
לתּק ן, ל ׁש נּ תּת י   אצל לי יׁש  כּ לי  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ָלאּמ ן
ׁש הוּ א  אמת האּמ ן וט ן לי, ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַהחזירהוּ 

האּמ ן  נאמן לי, מכר ּת  אּת ה אבל  ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶאצלי 
היה  לא אמר  בּ י דּ אי  בּ מגּ וֹ  ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ ׁש ב וּ ה,
טן  וכן . ל החזר ּת י אוֹ  מע וֹ לם ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְדּ ברים
והלּ ה  ּת ּק וּ נוֹ , בּ שׂ כר  לי ּפ סקּת   ּכ ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌◌ָהאּמ ן
הכּ לי אם ּפ ח וֹ ת. אלּ א ּפ סקּת י לא ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ֵאוֹ מר 
נאמן. הכּ לי  בּ ל  האּמ ן בּ יד  בּ פנינוּ  ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָמצוּ י 
האּמ ן  בּ יד  בּ פנינוּ  מצוּ י  הכּ לי אין ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְואם
לוֹ  מסר  ואפלּ וּ  בּ ׁש ב וּ ה נאמן האּמ ן ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌◌ָ◌ֵ◌ֲהרי
החזר ּת יו  אמר  בּ י  דּ אי  בּ מגּ וֹ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְבּ דים,
בּ ׁש ּת פוּ ת  קרקע  להן ׁש יּ ׁש  והּת פים. . ְל◌ְ◌ַ◌◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌
הּפ ר וֹ ת, כּ ל ׁש נים ׁש ל ׁש  מהן אחד  ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְואכל
דּ ין  בּ ּק רקע  דּ אין מלּ י, והני חזקה. ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵאינּה 
חלּק ה  דּ ין בּ ּק רקע  יׁש  אם אבל  ◌ָ◌◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌◌ֲחלּק ה.

הוי  ׁש נים, ׁש ל ׁש  מהן אחד חזקה:ואכלּה  ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

לידויג . באו היאך  לדעת אביו בקרקעות  בקי אדם או יד..(רשב"ם)שאין  כובסים כגון
במקרקעי  אלא  נאמרה לא שנים שלש  חזקת  כי  שנים , שלש בחזקת כאן איירי  ולא חייטים.
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הבתי בתרא חזקת בבא ג פרק  לב

ב ּמ דינה. עּמ וֹ  ׁש יּ הא  עד  חזקה, אינ ּה 
ׁש לׁש  אמרוּ  לא  יהוּ דה, ר בּ י אמר
באסּפ מיא , ׁש יּ הא  כדי א לּ א  ׁש נים
ׁש נה, וי וֹ דיע וּ ה וּ  וילכוּ  ׁש נה, ויחזיק

אחרת : לׁש נה ויבא 

אינ ּה  טענה , עּמ ּה  ׁש אין  חזקה כּ ל ג 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּמ דינה. עּמ וֹ  ׁש יּ הא  ׁש ניהם עד  ׁש יּ היוּ  ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
ואף  היּ ר דּ ן, בּ בר  ׁש ניהם אוֹ  ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִבּ יהוּ דה
בּ יר  וזה אחת בּ יר  ׁש זּ ה ּפ י  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַל 
היה  מצוּ יוֹ ת דּ ׁש יר וֹ ת דּ כיון ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַאחרת,
הפסיד : מחה דּ לא וכיון למח וֹ ת, ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִל וֹ 

וכוּ '. יהוּ דה רבּ י  יהוּ דה אמר ר בּ י קסבר  ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ּת לת  דּ ד  מ וּ ם לאו דּ חזקה ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַט מא
לא  טפי  בּ ׁש טריּה , אינׁש  מזדּ הר  ֹ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְׁש נין
לדידיּה , דּ חזקה טמא אלּ א ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִמזדּ הר ,

אר א  דּ אכלי איני ׁש  ׁש ביק דּ לא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ִמוּ ם
והאי וׁש תיק, אחת ׁש ה אפלּ וּ  ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִדּ ידי ּה 
היה  ׁש אם כּ די ׁש נין ּת לת ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְדּ הרחיקוּ 
בּ יר , ּמ וֹ  היה אם אבל וכ וּ ', ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְבּ אסּפ מיא
הלּ לוּ  ארצוֹ ת וּ ב ׁש לׁש  חזקה. הוי  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְלאלּת ר 
מיהא  ׁש נין בּ תלת מצוּ י וֹ ת, ׁש יר וֹ ת ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש אין
יהוּ דה: כּ ר בּ י הלכה ואין חזקה. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָהוי

טענה.ג  עּמ ּה  ׁש אין  חזקה ׁש יּ טען כּ ל ֶ◌ִ◌ְ◌ֹ
חזקה: אינּה  חבר וֹ , בּ ׁש ל מחזיק ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָל ּמ ה

אנפשיה .י . דאפסיד איהו שמרו  ומדלא  שטרו , לשמור לו  היה  מחאה שמע שלא  אף אבל .יאולכן
עיי"ש . ברע "ב , כדאיתא  לדידיה, חזקה  הוה  לאלתר בפנינו שיירותיב .כשהוא מצויות  יותר  כי

מאד. רחוקה  שהיא לאספמיא  שמצויות  ממה  חירום , כשעת  שהם אף  ישראל שבארץ המדינות  בין
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אּת ה מה לוֹ , אמר כּ יצד, חזקה.
לוֹ , אמר וה וּ א  ׁש לּ י ,  ֹבת ו ע וֹ שׂ ה 

מ דּ בר אדם לי אמר עוֹ לם,ׁש א 
לי ׁש נּ ת ּת  לי, ׁש ּמ כרּת  חזקה . אינ ּה 

אבי אביבמּת נה , לי, מכר ּה   נתנ ּה  
מּׁשוּ ם  והבּ א  חזקה. זוֹ  הרי במּת נה, לי 

צרי אינוֹ  האּמ ניןירּׁשה, טענה.  
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יר ּׁשה. מחמת ׁש ל ׁש והבּ א  בּ ּה  ׁש החזיק ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֹ
אביו  ׁש ל  ׁש היתה אביו, יר ת מכּ ח ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ִ◌ָׁש נים

מוֹ תוֹ : צרי בּ י וֹ ם טענה.אין  אי לברר  ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌
ׁש ראוּ  בּ י  ראיה וּ מיהוּ  אביו. ליד ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָבּ אה

אחד : יוֹ ם בּ וֹ  דּ ר  הא ּמ נים.אביו ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
הם  אם חזקה. להם אין כּ לים. ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ תּק נים
יכוֹ לים  אין אחרים ׁש ל  בּ כלים ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌מחזקים
כּ לים  הם ואפלּ וּ  בּ ידי , הם לקוּ חים ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִלטען
והני וּ להשׂ כּ יר . להׁש איל  שׂ וּ יין ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶׁש אין
האּמ ן. בּ יד בּ פנינוּ  מצוּ י  כּ ׁש הכּ לי  ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִמלּ י
בּ יד  בּ פנינוּ  הכּ לי  נמצא לא אם ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ָ◌ֲאבל 
וטן  הוּ ק מן אחד ׁש בּ א אלּ א ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌◌ָהאּמ ן
לתּק ן, ל ׁש נּ תּת י   אצל לי יׁש  כּ לי  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ָלאּמ ן
ׁש הוּ א  אמת האּמ ן וט ן לי, ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַהחזירהוּ 

האּמ ן  נאמן לי, מכר ּת  אּת ה אבל  ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶאצלי 
היה  לא אמר  בּ י דּ אי  בּ מגּ וֹ  ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ ׁש ב וּ ה,
טן  וכן . ל החזר ּת י אוֹ  מע וֹ לם ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְדּ ברים
והלּ ה  ּת ּק וּ נוֹ , בּ שׂ כר  לי ּפ סקּת   ּכ ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌◌ָהאּמ ן
הכּ לי אם ּפ ח וֹ ת. אלּ א ּפ סקּת י לא ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ֵאוֹ מר 
נאמן. הכּ לי  בּ ל  האּמ ן בּ יד  בּ פנינוּ  ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָמצוּ י 
האּמ ן  בּ יד  בּ פנינוּ  מצוּ י  הכּ לי אין ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְואם
לוֹ  מסר  ואפלּ וּ  בּ ׁש ב וּ ה נאמן האּמ ן ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌◌ָ◌ֵ◌ֲהרי
החזר ּת יו  אמר  בּ י  דּ אי  בּ מגּ וֹ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְבּ דים,
בּ ׁש ּת פוּ ת  קרקע  להן ׁש יּ ׁש  והּת פים. . ְל◌ְ◌ַ◌◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌
הּפ ר וֹ ת, כּ ל ׁש נים ׁש ל ׁש  מהן אחד  ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְואכל
דּ ין  בּ ּק רקע  דּ אין מלּ י, והני חזקה. ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵאינּה 
חלּק ה  דּ ין בּ ּק רקע  יׁש  אם אבל  ◌ָ◌◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌◌ֲחלּק ה.

הוי  ׁש נים, ׁש ל ׁש  מהן אחד חזקה:ואכלּה  ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

לידויג . באו היאך  לדעת אביו בקרקעות  בקי אדם או יד..(רשב"ם)שאין  כובסים כגון
במקרקעי  אלא  נאמרה לא שנים שלש  חזקת  כי  שנים , שלש בחזקת כאן איירי  ולא חייטים.
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אין והא ּפ וֹ טר וֹ ּפ ין , והאריסין  והּׁשּת פים
א ׁש ּת וֹ , בּ נכסי  חזקה  לאי ׁש  אין חזקה . להם
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למחצה והאריסים. ל ּק רקע  ׁש יּ וֹ רדים ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌
ׁש ל ׁש  הּפ ר וֹ ת כּ ל ואכל ,ולרבי ֹ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִל ׁש לי ׁש 
בּ ּת י בּ אריסי  ודוקא חזקה. אינּה  ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָׁש נים,
הבּ ן, ל  אּפ וֹ טר וֹ ּפ וֹ ס כּ מ וֹ  ׁש הוּ א ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָאב וֹ ת,

צמ וֹ  הּק רקע  בּ ל ׁש הוֹ רידוֹ  האריס ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲאבל 
לוֹ  י ׁש  ׁש נים, ׁש לׁש  הּפ ר וֹ ת כּ ל ◌ֵ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְואכל

א חזקה: בּ נכסי  חזקה לאי ׁש  ׁש ּת וֹ .ואין  ֲ◌ָ◌ָ◌
דּ ין  אר וּ סה בּ ע וֹ דּה  ל ּה  כּ תב  ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַואפלּ וּ 

שהיה עדים לחברו שיש  אע"פ אחת שעה  אפילו חברו בשל מוחזק שהוא  מי במטלטלי אבל
בלא אותם קונה מחברו  מטלטלין קונה דסתם בידי, הוא לקוח לומר המוחזק זה נאמן שלו,
נאמן, דאינו בידי, הן לקוחין ואמר ולהשכיר  להשאיל העשויין מדברים חוץ  שטר. ובלא  עדים
לאומן  לשלוח שעשוי דבר הוא  אם ולהשכיר , להשאיל  עשוי שאינו דבר  אפילו  אומנין וה"ה
טוען  והוא שלו שהיה לאידך  עדים  שיש מאחר בידי הוא לקוח  לטעון חזקה  לו אין לתקן

לתקן לך חזקה )שלחתי להם אין ד"ה  מב. דף  אינהטו..(רשב "ם השדה  כל פירות אכל  מהם ואחד
שאין  בשדה  שותפין ודרך בגוה שותפות לו שהיה בעדים שידוע  שכיון שלו, שכולו לומר חזקה
שנים שלש  אכילת נחשב לא  כן, השני אוכל ואח"כ  שנים ד' או  ג' אוכל  שאחד חלוקה כדי בה 

היותרכחזקה. החצי של פירות  אכל ואם  חזקה. הוה שנים  ג ' השדה  כל  פירות אכל אם  חלוקה , דין  בה  (וביש

שנים כמה הדרך כן כי  חזקה  לו אין  הראשונים רוב לדעת זה, חלק  קיבל והוא  חילקו  שכבר וטוען  משובח

לשון חזקה. הוה כה "ג  שגם  חננאל רבנו דעת  אבל מחליפין , ואח"כ האחר חלק ואחד זה  חלק  אחד אוכל

וכשיטת השדה  כל פירות  אחד באכל שאיירי  משמע  מהם, אחד ואכלה חלוקה  דין בקרקע יש אם  אבל  הרע "ב 

ראשונים ) ורוב  הפירותטז..הרמב "ם כל אכל  וכאן רביע , או שליש מחצה לאכול אריס  דרך
אבות בתי באריסי כאן דאיירי משום  חזקה הוי לא מו:)ומ"מ  בהלכותיו(דף  הרמב"ם  (טוען.

ה"ה ) פי"ג בידם ונטען הבעלים מוחין  אין ולכן אביו בימי עדיין אריס שהיה  שהיינו (ע "פכתב

שם ) משנה כמו לחם  שהוא לפי ברשותו הנכסים  כל לו מניח  שהבן  בפירושו כתב זה  וכעין .
כמו  עליו שסומך כיון מוחה אינו זה שמחמת משמע  חזקה . לו אין ולפיכך עליו אפוטרופוס

הרע "ב . פירש וכן אביו, שמינהו אפוטרופוס על  בין יז.שסומך  דין בית  אותם  שמינה בין
אביהם  אותם סכ"ט)שמינה  קמ "ט סימן כרצונם (טוש"ע לאכול ויוכלו  בידם הכל  שהרי .(נימוק"י ),

גדולים ביתומים כאן מו )ואיירי ס"ק  שם וסמ"ע  יט  פירותיח ..(סעיף אוכל  שאינו במקום  ואף 
בסוגיין והוא ברע"ב, כדאיתא הדין, מט.)מן התנא .(דף  הצריך מלוג,(ולא בנכסי אלא  להשמיענו 
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ולא בעלּה , בּ נכסי חזקה לא ּׁשה  ולא 
האב. בּ נכסי  לבּ ן  ולא  ה בּ ן , בּ נכסי לאב
אבל  בּ מחזיק, אמוּ רים, דברים בּ ּמ ה 
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בּ פר וֹ תיהן, ולא בּ נכסי לי אין ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְוּ דברים
הדּ ין, מן ּפ ר וֹ ת אוֹ כל אינוֹ  ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדּ הׁש ּת א
ׁש ל ׁש  ּפ ר וֹ ת ׁש אכל ראיה הביא  ּכ ֹ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְואחר 
דּ אּת תא  דּ אוֹ רחא חזקה, הויא לא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ָׁש נים,
בּ ין  נכסיה ּפ ר וֹ ת ׁש יּ אכל  לב לּה  ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְלהניח

כּ דּ ין: ׁש א בּ ין חזקה כּ דּ ין לא ּׁשה ואין  ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌
בעלּה . קרקע בּ נכסי  לּה  יחד ואפלּ וּ  ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌

אחרת  מ ּק רקע  ּפ ר וֹ ת ואכלה ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִלמזוֹ נוֹ תיה

לא  הכי אפלּ וּ  ׁש נים, ׁש ל ׁש  בּ ל ּה  ֹ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ל
לאׁש ּת וֹ  להניח האיׁש   ׁש דּ ר חזקה, ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַהויא
לּה  ׁש אין בּ דבר  אפלּ וּ  בּ נכסיו ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֶׁש ּת אכל 

זכ וּ ת: לבּ ן בּ וֹ  ולא  הבּ ן  בּ נכסי  לאב ולא  ְ◌
ל וכוּ '. זה כּ אּפ וֹ טר וֹ ּפ סים ׁש הם לפי ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌
אמ וּ רים.זה: דברים חזקה:בּ ּמ ה דּ אינּה  ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

רע וּ ר ,בּ מחזיק. ליה ׁש יּ ׁש  בּ חזקה ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌
: בּ יד היא גּ זוּ לה ט וֹ ן אבל ׁש חבר וֹ  ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌

שהאשה הנכסים והם ברזל, צאן נכסי אבל פירות. אוכל הבעל אלא להאשה לגמרי שייכים  שהם 

בכתו  הם  וכתובים לבעלה הבעל מכנסת  חייב  ממנו  וכשיוצאה  הקרן, על אחריות מקבל והבעל  בה

שטר  לו  יש שהרי  לחזקה , צריך  אין אלו  בנכסים  שלו . כולו  והרווחים נאבדו , אם אף  הקרן להחזיר

בכתובה) כמפורש הקרן מהחזרת אותו  לפטור החזקה מהני לא ובודאי זכיותיו , כל מפורש בה  .כתובה
שם .יט. עיין ברע"ב , שהבן כ.כמבואר  זמן כל השני  בנכסי אחד להשתדל שדרכם 

זה על זה  מקפידין  ואינם אביו, שלחן  על  חלקו )סמוך  אפילו  ד"ה  נב. דף (מש"כ .(רשב "ם 

במשנה הרשב"ם  לשון כן זה , על זה כאפוטרופסים שהם  לפי מב .)הרע "ב  שאין(דף טעם כי ור"ל

בנכסיהם) להתעסק שדרכו  כיון עושה שהוא  מה  על מקפידין שאין משום  גם  הוא  לאפוטרופוס  .חזקה
בקידושין כא. מ"ה)כדתנן  ובחזקה.(פ "א בשטר  בכסף  נקנים אחריות להם  שיש  נכסים
מוכר כב. כגון  טענה עמה  שיש  בחזקה אמורים  דברים  במה קתני  והכי  מחסרא  חסורי 

מתנה נותן  כגון טענה , עמה שאין  חזקה  אבל  לקחתי , אמר  ולוקח מכרתי  לא  אומר 
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הבתי בתרא חזקת בבא ג פרק  לד

אין והא ּפ וֹ טר וֹ ּפ ין , והאריסין  והּׁשּת פים
א ׁש ּת וֹ , בּ נכסי  חזקה  לאי ׁש  אין חזקה . להם

     
  טו   

 טז   
יז               

            יח 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

למחצה והאריסים. ל ּק רקע  ׁש יּ וֹ רדים ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌
ׁש ל ׁש  הּפ ר וֹ ת כּ ל ואכל ,ולרבי ֹ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִל ׁש לי ׁש 
בּ ּת י בּ אריסי  ודוקא חזקה. אינּה  ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָׁש נים,
הבּ ן, ל  אּפ וֹ טר וֹ ּפ וֹ ס כּ מ וֹ  ׁש הוּ א ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָאב וֹ ת,

צמ וֹ  הּק רקע  בּ ל ׁש הוֹ רידוֹ  האריס ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲאבל 
לוֹ  י ׁש  ׁש נים, ׁש לׁש  הּפ ר וֹ ת כּ ל ◌ֵ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְואכל

א חזקה: בּ נכסי  חזקה לאי ׁש  ׁש ּת וֹ .ואין  ֲ◌ָ◌ָ◌
דּ ין  אר וּ סה בּ ע וֹ דּה  ל ּה  כּ תב  ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַואפלּ וּ 

שהיה עדים לחברו שיש  אע"פ אחת שעה  אפילו חברו בשל מוחזק שהוא  מי במטלטלי אבל
בלא אותם קונה מחברו  מטלטלין קונה דסתם בידי, הוא לקוח לומר המוחזק זה נאמן שלו,
נאמן, דאינו בידי, הן לקוחין ואמר ולהשכיר  להשאיל העשויין מדברים חוץ  שטר. ובלא  עדים
לאומן  לשלוח שעשוי דבר הוא  אם ולהשכיר , להשאיל  עשוי שאינו דבר  אפילו  אומנין וה"ה
טוען  והוא שלו שהיה לאידך  עדים  שיש מאחר בידי הוא לקוח  לטעון חזקה  לו אין לתקן

לתקן לך חזקה )שלחתי להם אין ד"ה  מב. דף  אינהטו..(רשב "ם השדה  כל פירות אכל  מהם ואחד
שאין  בשדה  שותפין ודרך בגוה שותפות לו שהיה בעדים שידוע  שכיון שלו, שכולו לומר חזקה
שנים שלש  אכילת נחשב לא  כן, השני אוכל ואח"כ  שנים ד' או  ג' אוכל  שאחד חלוקה כדי בה 

היותרכחזקה. החצי של פירות  אכל ואם  חזקה. הוה שנים  ג ' השדה  כל  פירות אכל אם  חלוקה , דין  בה  (וביש

שנים כמה הדרך כן כי  חזקה  לו אין  הראשונים רוב לדעת זה, חלק  קיבל והוא  חילקו  שכבר וטוען  משובח

לשון חזקה. הוה כה "ג  שגם  חננאל רבנו דעת  אבל מחליפין , ואח"כ האחר חלק ואחד זה  חלק  אחד אוכל

וכשיטת השדה  כל פירות  אחד באכל שאיירי  משמע  מהם, אחד ואכלה חלוקה  דין בקרקע יש אם  אבל  הרע "ב 

ראשונים ) ורוב  הפירותטז..הרמב "ם כל אכל  וכאן רביע , או שליש מחצה לאכול אריס  דרך
אבות בתי באריסי כאן דאיירי משום  חזקה הוי לא מו:)ומ"מ  בהלכותיו(דף  הרמב"ם  (טוען.

ה"ה ) פי"ג בידם ונטען הבעלים מוחין  אין ולכן אביו בימי עדיין אריס שהיה  שהיינו (ע "פכתב

שם ) משנה כמו לחם  שהוא לפי ברשותו הנכסים  כל לו מניח  שהבן  בפירושו כתב זה  וכעין .
כמו  עליו שסומך כיון מוחה אינו זה שמחמת משמע  חזקה . לו אין ולפיכך עליו אפוטרופוס

הרע "ב . פירש וכן אביו, שמינהו אפוטרופוס על  בין יז.שסומך  דין בית  אותם  שמינה בין
אביהם  אותם סכ"ט)שמינה  קמ "ט סימן כרצונם (טוש"ע לאכול ויוכלו  בידם הכל  שהרי .(נימוק"י ),

גדולים ביתומים כאן מו )ואיירי ס"ק  שם וסמ"ע  יט  פירותיח ..(סעיף אוכל  שאינו במקום  ואף 
בסוגיין והוא ברע"ב, כדאיתא הדין, מט.)מן התנא .(דף  הצריך מלוג,(ולא בנכסי אלא  להשמיענו 
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הבתי בתרא חזקת בבא ג לה פרק 

ולא בעלּה , בּ נכסי חזקה לא ּׁשה  ולא 
האב. בּ נכסי  לבּ ן  ולא  ה בּ ן , בּ נכסי לאב
אבל  בּ מחזיק, אמוּ רים, דברים בּ ּמ ה 
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בּ פר וֹ תיהן, ולא בּ נכסי לי אין ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְוּ דברים
הדּ ין, מן ּפ ר וֹ ת אוֹ כל אינוֹ  ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדּ הׁש ּת א
ׁש ל ׁש  ּפ ר וֹ ת ׁש אכל ראיה הביא  ּכ ֹ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְואחר 
דּ אּת תא  דּ אוֹ רחא חזקה, הויא לא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ָׁש נים,
בּ ין  נכסיה ּפ ר וֹ ת ׁש יּ אכל  לב לּה  ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְלהניח

כּ דּ ין: ׁש א בּ ין חזקה כּ דּ ין לא ּׁשה ואין  ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌
בעלּה . קרקע בּ נכסי  לּה  יחד ואפלּ וּ  ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌

אחרת  מ ּק רקע  ּפ ר וֹ ת ואכלה ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִלמזוֹ נוֹ תיה

לא  הכי אפלּ וּ  ׁש נים, ׁש ל ׁש  בּ ל ּה  ֹ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ל
לאׁש ּת וֹ  להניח האיׁש   ׁש דּ ר חזקה, ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַהויא
לּה  ׁש אין בּ דבר  אפלּ וּ  בּ נכסיו ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֶׁש ּת אכל 

זכ וּ ת: לבּ ן בּ וֹ  ולא  הבּ ן  בּ נכסי  לאב ולא  ְ◌
ל וכוּ '. זה כּ אּפ וֹ טר וֹ ּפ סים ׁש הם לפי ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌
אמ וּ רים.זה: דברים חזקה:בּ ּמ ה דּ אינּה  ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

רע וּ ר ,בּ מחזיק. ליה ׁש יּ ׁש  בּ חזקה ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌
: בּ יד היא גּ זוּ לה ט וֹ ן אבל ׁש חבר וֹ  ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌

שהאשה הנכסים והם ברזל, צאן נכסי אבל פירות. אוכל הבעל אלא להאשה לגמרי שייכים  שהם 

בכתו  הם  וכתובים לבעלה הבעל מכנסת  חייב  ממנו  וכשיוצאה  הקרן, על אחריות מקבל והבעל  בה

שטר  לו  יש שהרי  לחזקה , צריך  אין אלו  בנכסים  שלו . כולו  והרווחים נאבדו , אם אף  הקרן להחזיר

בכתובה) כמפורש הקרן מהחזרת אותו  לפטור החזקה מהני לא ובודאי זכיותיו , כל מפורש בה  .כתובה
שם .יט. עיין ברע"ב , שהבן כ.כמבואר  זמן כל השני  בנכסי אחד להשתדל שדרכם 

זה על זה  מקפידין  ואינם אביו, שלחן  על  חלקו )סמוך  אפילו  ד"ה  נב. דף (מש"כ .(רשב "ם 

במשנה הרשב"ם  לשון כן זה , על זה כאפוטרופסים שהם  לפי מב .)הרע "ב  שאין(דף טעם כי ור"ל

בנכסיהם) להתעסק שדרכו  כיון עושה שהוא  מה  על מקפידין שאין משום  גם  הוא  לאפוטרופוס  .חזקה
בקידושין כא. מ"ה)כדתנן  ובחזקה.(פ "א בשטר  בכסף  נקנים אחריות להם  שיש  נכסים
מוכר כב. כגון  טענה עמה  שיש  בחזקה אמורים  דברים  במה קתני  והכי  מחסרא  חסורי 

מתנה נותן  כגון טענה , עמה שאין  חזקה  אבל  לקחתי , אמר  ולוקח מכרתי  לא  אומר 
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הבתי בתרא חזקת בבא ג פרק  לו 

ׁש חלקוּ , והאחין מּת נה, בּ נוֹ תן
וּ פרץ  וגדר  נ על הגּ ר , בּ נכסי והּמ חזיק

חזקה: זוֹ  הרי ׁש ה וּ א , כּ ל

    
       

     
   כג

      
       כד        
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מ ּת נה. למקבּ ל הנּ וֹ תן  ואמר  בּ פנינוּ , ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
דּ אמרינן  הנ כּ ל  וּ קנה, חזק ל ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַהּמ ּת נה

חזקה, להם דּ אין בּ מתניתין ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְל יל 
קנוּ , מ ּת נה, מקבּ לי  כּ ׁש אר  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִמהחזיקוּ 

והאה  בּ וֹ . לחזר  יכ וֹ ל הנּ וֹ תן ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְואין
מל וֹ ג  נכסי  לב ל ּה  ׁש ּמ כרה אוֹ  ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש נּ תנה
ואינּה  קנה, הבּ ל  בּ הן מ החזיק ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶׁש לּ ּה ,

לב לי. שׂ יתי ר וּ ח  נחת לוֹ מר  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְיכוֹ לה
בּ קרקע  אוֹ  בּ רזל  צאן בּ נכסי ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדּ דוקא

ׁש אין  אמרינן בּ כתבּ תּה  בּ לּה  ל ּה  ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶׁש יּ חד
מּפ ני מ ּת נה מּת נתּה  ואין מכר  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִמכר ּה 

לב לי, שׂ יתי ר וּ ח נחת לוֹ מר  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶׁש יּ כ וֹ לה
אבל  בּ הן. ׁש יּ כ וּ ת לב לּה  ׁש יּ ׁש  ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִמּפ ני 

ׁש וּ ם  בּ ּק רן לב לּה  ׁש אין מל וּ ג ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְבּ נכסי 

ר וּ ח נחת לוֹ מר  יכ וֹ לה אינּה  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַׁש יּ כ וּ ת,
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ה  אם האה מנּ כסיו, בּ הן ׁש ּק נתה ּמ ע וֹ ת ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌
אצל ּה , טמ וּ נים הי וּ  לא נכסים ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָאוֹ תן

לאה  הנּ כסים אוֹ תן ויהי וּ  קיּ ם, ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ כר 
מע וֹ ת  אוֹ תן היוּ  ואם ּפ ר וֹ ת. אוֹ כל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְוהבּ ל 
דּ אמר , בּ טל, הּמ כר  אצלּה , ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְטמ וּ נים

אמר ּת י אצלּה  טמ וּ נים ׁש הי וּ  זוּ זי  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִל גּ ל וּ יי
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הבתי בתרא חזקת בבא ג פרק  לו 

ׁש חלקוּ , והאחין מּת נה, בּ נוֹ תן
וּ פרץ  וגדר  נ על הגּ ר , בּ נכסי והּמ חזיק

חזקה: זוֹ  הרי ׁש ה וּ א , כּ ל
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מ ּת נה. למקבּ ל הנּ וֹ תן  ואמר  בּ פנינוּ , ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
דּ אמרינן  הנ כּ ל  וּ קנה, חזק ל ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַהּמ ּת נה

חזקה, להם דּ אין בּ מתניתין ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְל יל 
קנוּ , מ ּת נה, מקבּ לי  כּ ׁש אר  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִמהחזיקוּ 

והאה  בּ וֹ . לחזר  יכ וֹ ל הנּ וֹ תן ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְואין
מל וֹ ג  נכסי  לב ל ּה  ׁש ּמ כרה אוֹ  ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש נּ תנה
ואינּה  קנה, הבּ ל  בּ הן מ החזיק ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶׁש לּ ּה ,

לב לי. שׂ יתי ר וּ ח  נחת לוֹ מר  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְיכוֹ לה
בּ קרקע  אוֹ  בּ רזל  צאן בּ נכסי ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדּ דוקא

ׁש אין  אמרינן בּ כתבּ תּה  בּ לּה  ל ּה  ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶׁש יּ חד
מּפ ני מ ּת נה מּת נתּה  ואין מכר  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִמכר ּה 

לב לי, שׂ יתי ר וּ ח נחת לוֹ מר  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶׁש יּ כ וֹ לה
אבל  בּ הן. ׁש יּ כ וּ ת לב לּה  ׁש יּ ׁש  ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִמּפ ני 

ׁש וּ ם  בּ ּק רן לב לּה  ׁש אין מל וּ ג ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְבּ נכסי 

ר וּ ח נחת לוֹ מר  יכ וֹ לה אינּה  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַׁש יּ כ וּ ת,
לאׁש ּת וֹ  ׁש ּמ כר  האיׁש  וכן לב לי . ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָשׂ יתי

ה  אם האה מנּ כסיו, בּ הן ׁש ּק נתה ּמ ע וֹ ת ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌
אצל ּה , טמ וּ נים הי וּ  לא נכסים ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָאוֹ תן

לאה  הנּ כסים אוֹ תן ויהי וּ  קיּ ם, ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ כר 
מע וֹ ת  אוֹ תן היוּ  ואם ּפ ר וֹ ת. אוֹ כל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְוהבּ ל 
דּ אמר , בּ טל, הּמ כר  אצלּה , ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְטמ וּ נים

אמר ּת י אצלּה  טמ וּ נים ׁש הי וּ  זוּ זי  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִל גּ ל וּ יי
לּה : מ וֹ כר  ׁש חלקוּ .ׁש אני והחזיק והאחין  ֶ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌

לחזר : יכ וֹ לים אין בּ חלקוֹ , מהן אחד  ֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָכּ ל
הגּ ר. בּ נכסי  לוֹ והּמ חזיק ואין ׁש ּמ ת ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌

בּ נכסיו  להחזיק הּק וֹ דם וכל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְיוֹ ר ׁש ים,
דּ לת:נ על.זכה: ׁש שׂ ה וגדר.ׁש שׂ ה אוֹ  ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
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הבתי בתרא חזקת בבא ג פרק  לח

מצטרף  ואחד אחים ׁש לׁש ה בּ יניהם.
והן עד יּ וֹ ת , ׁש לׁש  א לּ וּ  הרי עּמ הם,

להזמה: אחת  עד וּ ת 

וא לּ וּ  חזקה, להם ׁש יּ ׁש  דברים א לּ וּ 
מעמיד  היה  חזקה. להם ׁש אין  דברים
ורחים, וכירים, ּת נּ וּ ר , בחצר , בּ המה
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         כח

     
     
     

    
              

          

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אחים. אחד ׁש ל ׁש ה אח ׁש נה לכל ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
מ יד  אחר  ׁש אוֹ תוֹ  האח , ם ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְואחר 

כּ לּ ן: עד יּ וֹ ת.ם ׁש ל ׁש  כּ אן  דּ מאיהרי  ִ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌
 וּ לכ האי, מסהיד לא האי ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְדּ מסהיד

כּ ׁש רה: אחת.ד וּ תן עדוּ ת ל נין והן  ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌
בּ יניהן, מ ׁש לּ ׁש ין הוּ זמוּ  ׁש אם ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲהזמה,
כּ לּ ן: ׁש יּ וּ זמוּ  ד זוֹ ממין נשׂ ים ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְואין

חזקה.ה להם  בּ קרקע ׁש יּ ׁש  החזיק אם ִ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌
חזקה: הויא ׁש נים ׁש ל ׁש  זה לנין ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲחבר וֹ 

בּ חצר. בּ המּת וֹ  מעמיד ּת נּ א היה האי ַ◌ַ◌ָ◌
קפדי דּ לא מירי, קא הּת פים ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַבּ חצר 
בּ ּה , וכיּ וֹ צא בּ המה אהמדת ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַאהדדי
אפלּ וּ  חזקה הויא לא הכי ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ִוּ מוּ ם
ׁש נים: ׁש לׁש  מ לּ תא להאי  החזיק ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ִכּ י 

שכז. כסף  להפסיד  שרצו זוממין בעדים הדין  העדים .וכן כל  בין הכסף  משלשין
מלקות  ל"ט כולם  מקבלים מלקות  לחייב  שכשרצו  פי"חאע "פ עדות הלכות (רמב "ם

ואע "ג כח..ה"א) האחר . חציה  משלם  והזר  השדה , דמי  חצי  משלמין האחין  שלשה
העידו  לא  שהאחין כיון לן  איכפת לא אחיו, בעדות משלם זה נמצא  שכשהוזמו 
היא, איש  שאשת אחת אשה  על שהעיד  לראובן  דומה  הדבר  ולמה  אחת. עדות על 

עדותו מכח  נהרג אחיו  ונמצא עליה , אחיו  שבא  אחרים  עדים  באו  כך .(תוי"ט )ואחר 

 י י ח ר ו ק מ

הבתי בתרא חזקת בבא ג לט פרק 

בחצר,וּ מגדּ ל זבלוֹ  ונ וֹ תן  ּת רנג וֹ לין , 
מחצּ ה עשׂ ה אבל חזקה. אינּה 
וכן טפחים, עשׂ רה  גּ ב וֹ הה  לבהמּת וֹ 
לרחים, וכן לכּ ירים, וכן לּת נּ וּ ר,
ועשׂ ה  ה בּ ית ,  ֹלת ו ּת רנג וֹ לין  הכניס
גב וֹ ּה  א וֹ  ׁש לׁש ה  עמק לזבלוֹ  מקוֹ ם

חזקה: זוֹ  הרי ׁש לׁש ה ,

    
     
    

       
      

    כט
    

    
      

     
           

            
               

            ל

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וכוּ '. מחצּ ה עשׂ ה אם גּ ונא אבל  האי  דּ בכי ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ולא  ׁש נים ׁש לׁש  לּה  ׁש תיק אי קפדי, ֹ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַודּ אי 
מׁש ה  ור בּ ינוּ  חזקה. הויא ודּ אי ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִמחה,
אשׂ יּ ת  דּ קפיד  דּ ב ׁש ּת ף ּפ ר ׁש , מימ וֹ ני ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַבּ ר 

מחה  ולא מחצּ ה ׁש ּת פוֹ  שׂ ה אם ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְמח צּ ה,
דּ למא  אינׁש  אבל חזקה. הויא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְלאלּת ר 
מחה  ולא מחצּ ה ׁש שׂ ה ּפ י  ל ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַאף
ׁש נים: ׁש לׁש  לאחר  ד חזקה הויא ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַֹלא

היהכט. לא  עכשו  עד לומר  השותף  ויכול  אלו , דברים על להקפיד שותפין  דרך אין כי 
אני  ומעתה מחיתי, לא רשות  לך נתתי או שמכרתי  משום ולא  מחיתי, לא  ולכן  לי איכפת

בדבר . לכךל.מקפיד  הרשות ממנו שקנה  לא  ואם להקפיד , השותפים  דרך  אלו דברים  כי 
בהחזיק  איירי  המשנה  כל  ולפ "ז משנתנו, הרע"ב ביאר  כן בו . מוחה היה  במתנה  לו  שנתנו או
ובדברים  השטר , לו ונאבד  זה  לתשמיש  ממנו  קנה  או במתנה שקיבלו בטענה  ובא  שנים ג '
דרך שאין ובדברים  בטענה, כשבא  שנים ג ' של  חזקה  ככל  נאמן למחות  צריך שהיה 
כן  המחזיק אבל נתנה . או שמכרה ראיה שום בשתיקתו אין כי  נאמן , אינו להקפיד  השותפין 
דרך שותפות בו שאין  בחצר  כי שנים , שלש  אחר  חזקה הוי בכולם שותפין  של  שאינה בחצר 

כדי . העמדה על אף  להקפיד הרמב"םאדם שיטת הרע "ב הביא ה "ה)(תו  פ"ה  סובר (שכנים  והוא  ,

מחמת וכנ"ל שנים  ג' אחר אפילו  חזקה הוי לא להקפיד, שותפין דרך שאין דבר  עשה אם  השותפין  שבחצר

לגמרי לו  שמחל  משמע מיד, בו  מחה ולא עליו  מקפידים ששותפין דבר עשה  אם  אבל למחות, חשש שלא

 י י ח ר ו ק מ

מ



הבתי בתרא חזקת בבא ג פרק  לח

מצטרף  ואחד אחים ׁש לׁש ה בּ יניהם.
והן עד יּ וֹ ת , ׁש לׁש  א לּ וּ  הרי עּמ הם,

להזמה: אחת  עד וּ ת 

וא לּ וּ  חזקה, להם ׁש יּ ׁש  דברים א לּ וּ 
מעמיד  היה  חזקה. להם ׁש אין  דברים
ורחים, וכירים, ּת נּ וּ ר , בחצר , בּ המה

ה 

      
     כז

    
      

              
              

              
         כח

     
     
     

    
              

          

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אחים. אחד ׁש ל ׁש ה אח ׁש נה לכל ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
מ יד  אחר  ׁש אוֹ תוֹ  האח , ם ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְואחר 

כּ לּ ן: עד יּ וֹ ת.ם ׁש ל ׁש  כּ אן  דּ מאיהרי  ִ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌
 וּ לכ האי, מסהיד לא האי ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְדּ מסהיד

כּ ׁש רה: אחת.ד וּ תן עדוּ ת ל נין והן  ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌
בּ יניהן, מ ׁש לּ ׁש ין הוּ זמוּ  ׁש אם ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲהזמה,
כּ לּ ן: ׁש יּ וּ זמוּ  ד זוֹ ממין נשׂ ים ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְואין

חזקה.ה להם  בּ קרקע ׁש יּ ׁש  החזיק אם ִ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌
חזקה: הויא ׁש נים ׁש ל ׁש  זה לנין ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲחבר וֹ 

בּ חצר. בּ המּת וֹ  מעמיד ּת נּ א היה האי ַ◌ַ◌ָ◌
קפדי דּ לא מירי, קא הּת פים ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַבּ חצר 
בּ ּה , וכיּ וֹ צא בּ המה אהמדת ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַאהדדי
אפלּ וּ  חזקה הויא לא הכי ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ִוּ מוּ ם
ׁש נים: ׁש לׁש  מ לּ תא להאי  החזיק ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ִכּ י 

שכז. כסף  להפסיד  שרצו זוממין בעדים הדין  העדים .וכן כל  בין הכסף  משלשין
מלקות  ל"ט כולם  מקבלים מלקות  לחייב  שכשרצו  פי"חאע "פ עדות הלכות (רמב "ם

ואע "ג כח..ה"א) האחר . חציה  משלם  והזר  השדה , דמי  חצי  משלמין האחין  שלשה
העידו  לא  שהאחין כיון לן  איכפת לא אחיו, בעדות משלם זה נמצא  שכשהוזמו 
היא, איש  שאשת אחת אשה  על שהעיד  לראובן  דומה  הדבר  ולמה  אחת. עדות על 

עדותו מכח  נהרג אחיו  ונמצא עליה , אחיו  שבא  אחרים  עדים  באו  כך .(תוי"ט )ואחר 

 י י ח ר ו ק מ

הבתי בתרא חזקת בבא ג לט פרק 

בחצר,וּ מגדּ ל זבלוֹ  ונ וֹ תן  ּת רנג וֹ לין , 
מחצּ ה עשׂ ה אבל חזקה. אינּה 
וכן טפחים, עשׂ רה  גּ ב וֹ הה  לבהמּת וֹ 
לרחים, וכן לכּ ירים, וכן לּת נּ וּ ר,
ועשׂ ה  ה בּ ית ,  ֹלת ו ּת רנג וֹ לין  הכניס
גב וֹ ּה  א וֹ  ׁש לׁש ה  עמק לזבלוֹ  מקוֹ ם

חזקה: זוֹ  הרי ׁש לׁש ה ,

    
     
    

       
      

    כט
    

    
      

     
           

            
               

            ל

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וכוּ '. מחצּ ה עשׂ ה אם גּ ונא אבל  האי  דּ בכי ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ולא  ׁש נים ׁש לׁש  לּה  ׁש תיק אי קפדי, ֹ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַודּ אי 
מׁש ה  ור בּ ינוּ  חזקה. הויא ודּ אי ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִמחה,
אשׂ יּ ת  דּ קפיד  דּ ב ׁש ּת ף ּפ ר ׁש , מימ וֹ ני ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַבּ ר 

מחה  ולא מחצּ ה ׁש ּת פוֹ  שׂ ה אם ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְמח צּ ה,
דּ למא  אינׁש  אבל חזקה. הויא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְלאלּת ר 
מחה  ולא מחצּ ה ׁש שׂ ה ּפ י  ל ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַאף ◌ִֹ◌ָ◌
ׁש נים: ׁש לׁש  לאחר  ד חזקה הויא ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַֹלא

היהכט. לא  עכשו  עד לומר  השותף  ויכול  אלו , דברים על להקפיד שותפין  דרך אין כי 
אני  ומעתה מחיתי, לא רשות  לך נתתי או שמכרתי  משום ולא  מחיתי, לא  ולכן  לי איכפת

בדבר . לכךל.מקפיד  הרשות ממנו שקנה  לא  ואם להקפיד , השותפים  דרך  אלו דברים  כי 
בהחזיק  איירי  המשנה  כל  ולפ "ז משנתנו, הרע"ב ביאר  כן בו . מוחה היה  במתנה  לו  שנתנו או
ובדברים  השטר , לו ונאבד  זה  לתשמיש  ממנו  קנה  או במתנה שקיבלו בטענה  ובא  שנים ג '
דרך שאין ובדברים  בטענה, כשבא  שנים ג ' של  חזקה  ככל  נאמן למחות  צריך שהיה 
כן  המחזיק אבל נתנה . או שמכרה ראיה שום בשתיקתו אין כי  נאמן , אינו להקפיד  השותפין 
דרך שותפות בו שאין  בחצר  כי שנים , שלש  אחר  חזקה הוי בכולם שותפין  של  שאינה בחצר 

כדי . העמדה על אף  להקפיד הרמב"םאדם שיטת הרע "ב הביא ה "ה)(תו  פ"ה  סובר (שכנים  והוא  ,

מחמת וכנ"ל שנים  ג' אחר אפילו  חזקה הוי לא להקפיד, שותפין דרך שאין דבר  עשה אם  השותפין  שבחצר

לגמרי לו  שמחל  משמע מיד, בו  מחה ולא עליו  מקפידים ששותפין דבר עשה  אם  אבל למחות, חשש שלא

 י י ח ר ו ק מ

מי



הבתי בתרא חזקת בבא ג פרק  מ

למק וֹ מוֹ  וי ׁש  חזקה , לוֹ  אין חזקה .ה ּמ רזב   ו

ו משנה
נזיקי חזקת 

או שכינו, רשות  שמזיק ברשותו דבר לעשות שהוחזק ראוב
זהו שברשותו, דבר  לצור חצרו  ברשות דבר להניח הוחזק
לחבירו . נזק  שגור בדבר  חזקה לו שיש .ניזקי חזקת שנקרא

דבר המניח אבל כחזקה, נחשב קבוע דבר ש הניח   א רק
חזקה , בזה אי מיחה, ולא ראה שהשכ פי על  א קבוע  שאינו
שידע למחות חש לא  קבוע שאינו  שמחמת  יאמר אמר כי

יסלקנו . מחר או שהיו

מיד  או  שני ג '
סבלנות,  ומדי בשתיקה נקני אלו  ששעבודי הגאוני דעת 
אמרו ולא חזקה, הויא  ושתק  לו ונודע  היזקו שראה ותכ
הקרקע , בגו אלא מחילה או מכר וטענת   שני שלש חזקת

."הרמב ודעת  "הרמב דעת  וכ

אלא מועילה חזקה שו שאי כתבו  הצפרתי רבותינו אבל
יונה רבי הרב דעת  וזה מחילה או מכר ובטענת  שלש בחזקת 

ז"ל  הרשב"א דעת וכ ה"ד )ז"ל  פי"א שכני משנה .(מגיד 

. " והרמב הגאוני כדעת  הרע"ב דעת 

כל מזחילה  לאור הכותל על שעומד מע ורחב גדול  צנור :
כדי  לחו נשפכי ומש המזחילה  תו  יורדי הגג  מימי הגג,

הכותל. יתקלקל שלא 

ודרכומרזב: המזחילה מראשי  באחד  שקובעי קט צנור
הכותל. מ  להל המי כל נשפכי

      
    
          

          
          

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ סוֹ ף הּמ רזב.ו  אוֹ תוֹ  ׁש נּ וֹ תנים קטן צנּ וֹ ר  ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌
הגּ ג : כּ ל ּפ ני ל  ההוֹ ל הגּ ד וֹ ל ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִצנּ וֹ ר 

זבה מרזב. גּ ׁש מים ׁש ל  ׁש הּט ּפ ה מקוֹ ם ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌

מדּ לי כּ מר  גּ וֹ ים הן כּ מוֹ  ט ּפ ה. מר , ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ .
מ) חזקה.:(יׁש יה  למקוֹ מ וֹ  וי ׁש  חזקה ל וֹ  אין  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

החצר  בּ ל  וּ בא מרזב  ׁש ם היה ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִאם

הבתי בתרא חזקת בבא ג מאפרק 

הּמ צרי סלּ ם חזקה . לּה  יׁש  הּמ זחילה
חזקה. לוֹ  יׁש  ולצּ וֹ רי  חזקה, לוֹ  אין 

      
     
      

               
                 

                

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

 ֹלתו הגּ ג מי י פכוּ  ׁש א לגמרי  ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְל קר וֹ 
חזקה  ל וֹ  י ׁש  ׁש כּ בר  יכוֹ ל , אינוֹ  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲחצר וֹ ,
אוֹ תוֹ   דּ ר ׁש וֹ פכים גּ גּ וֹ  מימי  ׁש יּ הי וּ  ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָלזה
מנּ ח ׁש היה להפכוֹ , בּ א אם אבל ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַמרזב .
צפוֹ ני, לר וּ ח  אוֹ תוֹ  לתת וּ בא דּ ר וֹ מי ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלר וּ ח 
דּ לאו  ליו, ל כּ ב  יכ וֹ ל הּמ רזב  בּ ל ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵאין
ׁש יּ היה  חזקה לוֹ  ואין אפסדיּה , ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִמידי 

זוֹ : בּ ר וּ ח  ע וֹ מד צנּ וֹ ר מזחילה.ּת מיד ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌
מלּ תא  והוי  הגּ ג .  אר כּ ל הּמ חזיק ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָגּ דוֹ ל 

חזקה: ל וֹ  י ׁש  לכ סלּ ם דּ קביע וּ תא, ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
לי ּה הּמ צרי . קפיד ולא , ּקב ו ואינוֹ  קטן ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌

ללוֹ ת  כּ די  חברוֹ  חצר  ֹלתו אוֹ ת וֹ  נוֹ תן ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ִאם
חזקה: לוֹ  אין  לכ וּ ל ׁש וֹ בכ וֹ , לג גּ וֹ  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ וֹ 

הּמ צרית. ׁש ל חלּ וֹ ן  ראׁש וֹ  ׁש אין קטן חלּ וֹ ן ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶֹ◌
בּ וֹ : נכנס חזקה.אדם לוֹ  בּ ל אין  בּ י  ואי ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌

לא  וּ לסתמ וֹ , החלּ וֹ ן כּ נגד  לבנוֹ ת ֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶהחצר 
בּ וֹ  החזקּת י כּ בר  ל וֹ מר  הח לּ וֹ ן בּ ל ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָמצי 
לא  ,היא ליּה  דּ אמר  לסּת ם, יכ וֹ ל ְואינ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֹ
הזּ ק. בּ וֹ  לי  היה ׁש א לפי אלּ א ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִנתּפ יּ סּת י 

כּ ׁש ּפ תח וֹ  מּק רא בּ י הוה אי הכי ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַואפלּ וּ 
ואפלּ וּ  יפּת ח נּ וּ , ׁש א ליו מכּ ב  מצי ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָהוי
דּ מצי אּמ וֹ ת, מאר בּ ע  יוֹ תר  גּ ב וֹ ּה  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָהיה
לחלּ וֹ ן   ּסמ ו ספסל  ּת שׂ ים ׁש ּמ א ליּה  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָאמר 
אין  וּ פתח, נּמ י  ׁש הנּ יחוֹ  ואחר  בּ י , ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְותבּ יט

חזקה: חזקה.ל וֹ  לוֹ  י ׁש  חלּ וֹ ן ול צּ וֹ רית ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌
הוּ א  ואפלּ וּ  בּ וֹ , נכנס אדם ׁש ל  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֶׁש ראׁש וֹ 
השׂ וּ י חלּ וֹ ן אוֹ  אּמ וֹ ת. מאר בּ ע  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמ לה
חלּ וֹ ן  אוֹ  מאד. קטן הוּ א ואפלּ וּ  ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְלאוֹ רה,
אחד  כּ ל אּמ וֹ ת. מאר בּ ע  למ ּט ה ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶׁש הוּ א
וּ פתח, הנּ יח וֹ  אם הלּ לוּ  חלּ וֹ נוֹ ת ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִמל ׁש ה
כּ נג דּ וֹ  לבנוֹ ת יכוֹ ל  אין וׁש וּ ב  חזקה לוֹ  ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶיׁש 
מׁש ן  ח וּ ץ לנזקין. חזקה דּ יׁש  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְוּ לסתמ וֹ ,
ׁש אלּ וּ  רע , ריח כּ ל וֹ מר  הכּ ּס א וּ בית ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְואבק
בּ הם  החזיק אפ לּ וּ  חזקה להם  אין ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ַה לׁש ה 
חזקה. ל ּה  י ׁש  ראיּ ה הזּ ק אבל  ׁש נים. ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַכּ ּמ ה
אלּ א  ׁש נים, ׁש לׁש  לנזקין חזקה בּ י ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָֹ◌ְולא
ל נּ זּ ק  לוֹ מר  ׁש יּ וּ כל  כּ די  נזקא קאי ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִמכּ י
חזקה: הויא מחית, ולא בּ נּ זק יד ּת  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְכּ בר 

והוה למחות, לו  היה לו  שמחל ולולא לזה , זה מוחלין ששותפין הדבר שכיח כי זה, לצורך המקום לו  והקנה

מחי עשה ובין לו , מחל לא בודאי חברו , בחצר אבל שנים. ג' בלי ואף טענה בלי אף  עשהחזקה  לא בין צה

חזקה הוי לא  לא , ואם חזקה הוי טענה עם יחד שנים ג' של חזקה  לו  יש אם שם )מחיצה המגיד  הרב .)(ע"פ

 י י ח ר ו ק מ

מי



הבתי בתרא חזקת בבא ג פרק  מ

למק וֹ מוֹ  וי ׁש  חזקה , לוֹ  אין חזקה .ה ּמ רזב   ו

ו משנה
נזיקי חזקת 

או שכינו, רשות  שמזיק ברשותו דבר לעשות שהוחזק ראוב
זהו שברשותו, דבר  לצור חצרו  ברשות דבר להניח הוחזק
לחבירו . נזק  שגור בדבר  חזקה לו שיש .ניזקי חזקת שנקרא

דבר המניח אבל כחזקה, נחשב קבוע דבר ש הניח   א רק
חזקה , בזה אי מיחה, ולא ראה שהשכ פי על  א קבוע  שאינו
שידע למחות חש לא  קבוע שאינו  שמחמת  יאמר אמר כי

יסלקנו . מחר או שהיו

מיד  או  שני ג '
סבלנות,  ומדי בשתיקה נקני אלו  ששעבודי הגאוני דעת 
אמרו ולא חזקה, הויא  ושתק  לו ונודע  היזקו שראה ותכ
הקרקע , בגו אלא מחילה או מכר וטענת   שני שלש חזקת

."הרמב ודעת  "הרמב דעת  וכ

אלא מועילה חזקה שו שאי כתבו  הצפרתי רבותינו אבל
יונה רבי הרב דעת  וזה מחילה או מכר ובטענת  שלש בחזקת 

ז"ל  הרשב"א דעת וכ ה"ד )ז"ל  פי"א שכני משנה .(מגיד 

. " והרמב הגאוני כדעת  הרע"ב דעת 

כל מזחילה  לאור הכותל על שעומד מע ורחב גדול  צנור :
כדי  לחו נשפכי ומש המזחילה  תו  יורדי הגג  מימי הגג,

הכותל. יתקלקל שלא 

ודרכומרזב: המזחילה מראשי  באחד  שקובעי קט צנור
הכותל. מ  להל המי כל נשפכי

      
    
          

          
          

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ סוֹ ף הּמ רזב.ו  אוֹ תוֹ  ׁש נּ וֹ תנים קטן צנּ וֹ ר  ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌
הגּ ג : כּ ל ּפ ני ל  ההוֹ ל הגּ ד וֹ ל ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִצנּ וֹ ר 

זבה מרזב. גּ ׁש מים ׁש ל  ׁש הּט ּפ ה מקוֹ ם ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌

מדּ לי כּ מר  גּ וֹ ים הן כּ מוֹ  ט ּפ ה. מר , ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ .
מ) חזקה.:(יׁש יה  למקוֹ מ וֹ  וי ׁש  חזקה ל וֹ  אין  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

החצר  בּ ל  וּ בא מרזב  ׁש ם היה ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִאם

הבתי בתרא חזקת בבא ג מאפרק 

הּמ צרי סלּ ם חזקה . לּה  יׁש  הּמ זחילה
חזקה. לוֹ  יׁש  ולצּ וֹ רי  חזקה, לוֹ  אין 

      
     
      

               
                 

                

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

 ֹלתו הגּ ג מי י פכוּ  ׁש א לגמרי  ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְל קר וֹ 
חזקה  ל וֹ  י ׁש  ׁש כּ בר  יכוֹ ל , אינוֹ  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲחצר וֹ ,
אוֹ תוֹ   דּ ר ׁש וֹ פכים גּ גּ וֹ  מימי  ׁש יּ הי וּ  ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָלזה
מנּ ח ׁש היה להפכוֹ , בּ א אם אבל ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַמרזב .
צפוֹ ני, לר וּ ח  אוֹ תוֹ  לתת וּ בא דּ ר וֹ מי ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלר וּ ח 
דּ לאו  ליו, ל כּ ב  יכ וֹ ל הּמ רזב  בּ ל ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵאין
ׁש יּ היה  חזקה לוֹ  ואין אפסדיּה , ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִמידי 

זוֹ : בּ ר וּ ח  ע וֹ מד צנּ וֹ ר מזחילה.ּת מיד ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌
מלּ תא  והוי  הגּ ג .  אר כּ ל הּמ חזיק ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָגּ דוֹ ל 

חזקה: ל וֹ  י ׁש  לכ סלּ ם דּ קביע וּ תא, ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
לי ּה הּמ צרי . קפיד ולא , ּקב ו ואינוֹ  קטן ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌

ללוֹ ת  כּ די  חברוֹ  חצר  ֹלתו אוֹ ת וֹ  נוֹ תן ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ִאם
חזקה: לוֹ  אין  לכ וּ ל ׁש וֹ בכ וֹ , לג גּ וֹ  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ וֹ 

הּמ צרית. ׁש ל חלּ וֹ ן  ראׁש וֹ  ׁש אין קטן חלּ וֹ ן ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶֹ◌
בּ וֹ : נכנס חזקה.אדם לוֹ  בּ ל אין  בּ י  ואי ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌

לא  וּ לסתמ וֹ , החלּ וֹ ן כּ נגד  לבנוֹ ת ֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶהחצר 
בּ וֹ  החזקּת י כּ בר  ל וֹ מר  הח לּ וֹ ן בּ ל ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָמצי 
לא  ,היא ליּה  דּ אמר  לסּת ם, יכ וֹ ל ְואינ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֹ
הזּ ק. בּ וֹ  לי  היה ׁש א לפי אלּ א ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִנתּפ יּ סּת י 

כּ ׁש ּפ תח וֹ  מּק רא בּ י הוה אי הכי ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַואפלּ וּ 
ואפלּ וּ  יפּת ח נּ וּ , ׁש א ליו מכּ ב  מצי ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָהוי
דּ מצי אּמ וֹ ת, מאר בּ ע  יוֹ תר  גּ ב וֹ ּה  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָהיה
לחלּ וֹ ן   ּסמ ו ספסל  ּת שׂ ים ׁש ּמ א ליּה  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָאמר 
אין  וּ פתח, נּמ י  ׁש הנּ יחוֹ  ואחר  בּ י , ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְותבּ יט

חזקה: חזקה.ל וֹ  לוֹ  י ׁש  חלּ וֹ ן ול צּ וֹ רית ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌
הוּ א  ואפלּ וּ  בּ וֹ , נכנס אדם ׁש ל  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֶׁש ראׁש וֹ 
השׂ וּ י חלּ וֹ ן אוֹ  אּמ וֹ ת. מאר בּ ע  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמ לה
חלּ וֹ ן  אוֹ  מאד. קטן הוּ א ואפלּ וּ  ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְלאוֹ רה,
אחד  כּ ל אּמ וֹ ת. מאר בּ ע  למ ּט ה ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶׁש הוּ א
וּ פתח, הנּ יח וֹ  אם הלּ לוּ  חלּ וֹ נוֹ ת ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִמל ׁש ה
כּ נג דּ וֹ  לבנוֹ ת יכוֹ ל  אין וׁש וּ ב  חזקה לוֹ  ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶיׁש 
מׁש ן  ח וּ ץ לנזקין. חזקה דּ יׁש  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְוּ לסתמ וֹ ,
ׁש אלּ וּ  רע , ריח כּ ל וֹ מר  הכּ ּס א וּ בית ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְואבק
בּ הם  החזיק אפ לּ וּ  חזקה להם  אין ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ַה לׁש ה 
חזקה. ל ּה  י ׁש  ראיּ ה הזּ ק אבל  ׁש נים. ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַכּ ּמ ה
אלּ א  ׁש נים, ׁש לׁש  לנזקין חזקה בּ י ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָֹ◌ְולא
ל נּ זּ ק  לוֹ מר  ׁש יּ וּ כל  כּ די  נזקא קאי ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִמכּ י
חזקה: הויא מחית, ולא בּ נּ זק יד ּת  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְכּ בר 

והוה למחות, לו  היה לו  שמחל ולולא לזה , זה מוחלין ששותפין הדבר שכיח כי זה, לצורך המקום לו  והקנה

מחי עשה ובין לו , מחל לא בודאי חברו , בחצר אבל שנים. ג' בלי ואף טענה בלי אף  עשהחזקה  לא בין צה

חזקה הוי לא  לא , ואם חזקה הוי טענה עם יחד שנים ג' של חזקה  לו  יש אם שם )מחיצה המגיד  הרב .)(ע"פ

 י י ח ר ו ק מ

מג



הבתי בתרא חזקת בבא ג פרק  מב

י ׁש  ולצּ וֹ רית  חזקה , לּה  אין ה ּמ צרית  חלּ וֹ ן
כּ ל  ה ּמ צרית , חלּ וֹ ן  היא  איזוֹ  חזקה. לּה 
לתוֹ כּה . ל כּ נס יכוֹ ל אדם ׁש ל  ראׁש וֹ  ׁש אין
אף  מלבּ ן , לּה  י ׁש  אם א וֹ מר , יהוּ דה רבּ י 
לכּ נס  יכוֹ ל אדם ׁש ל רא ׁש וֹ  ׁש אין  ּפ י  על
י ׁש  טפח, עד  ה זּ יז, חזקה. ז וֹ  הרי  לת וֹ כּה ,
מּט פח, ּפ חוֹ ת  למחוֹ ת . ויכוֹ ל חזקה, לוֹ 

למחוֹ ת : יכ וֹ ל ואין  חזקה , לוֹ  אין 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מ לּ מלה מל בּ ן. מ ׁש קוֹ ף כּ ין מבּ ח וּ ץ בּ נין  ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
מלּ מּט ה: היּ וֹ צא זיז.ואסקוּ ּפ ה אבן אוֹ  ץ ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌

טפח בּ וֹ  יׁש  אם  חברוֹ , חצר לאויר ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִמכּ תל וֹ 
בּ ל יכ וֹ ל ואין חזקה ל וֹ  יׁש  יוֹ תר, ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵאוֹ 
מאחר הזּ יז, לסּת ם כּ נגדּ וֹ  לבנוֹ ת  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶהחצר

בּ וֹ : בּ וֹ .ׁש החזיק  למחוֹ ת  בּ לויכוֹ ל כּ ׁש בּ א ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌

י וֹ תר, א וֹ  טפח בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  הזּ יז לה וֹ ציא  ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַהכּ תל
יוֹ ציאנּ וּ : ׁש א בּ וֹ  למחוֹ ת החצר בּ ל  ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָיכוֹ ל

מּט פח. לכּפ ח וֹ ת  דּ קביעוּ תא, מידי הוי לא ָֹ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌
וּ לסתמוֹ , כּ נגדּ וֹ  לבנוֹ ת ויכוֹ ל חזקה הוי ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָֹלא
לכּת חלּ ה, להוֹ ציאוֹ  הכּ תל בּ ל  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש בּ א 
ליו: לכּ ב  יכוֹ ל  החצר בּ ל ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵאין

אטמוֹ תלא. וחלּ וֹ נוֹ ת  נקבה . לשון וגם  זכר  לשון  גם  שהם מהמילים  הוא  (יחזקאל חלון  ְ◌ַ◌ֲ◌◌
טז) כּ גּ נּ ב מ  יבאוּ  הח לּ וֹ נים  בּ ד  נקיבה, לשון  ט )הרי  ב  נקט(יואל  התנא זכר . לשון הרי ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌

זכר . לשון נקט  הרע "ב אבל נקיבה שבעללב.לשון ראיה, היזק  יש  אלו  שבחלונות כיון
חזקת כל כמו  חזקה הוה בו  מחה  לא אם חברו , לחצר  משם  להסתכל יכול החלון 

מחל לג .נזיקין. ושתק, קבוע  בנין  שראה וכיון  קבוע כבנין  הוי  המלבן ידי .(מאירי)שעל

 י י ח ר ו ק מ

הבתי בתרא חזקת בבא ג מג פרק 

לחצר חלּ וֹ נוֹ תיו אדם יפּת ח לא
לא אחרת , בּ חצר  בּ ית  לקח הּׁשּת פין .

ע בּ נה  הּׁשּת פין . לחצר על יפּת חנּ ה ליּ ה  
הּׁשּת פין . לחצר יפּת חנּ ה לא  בית וֹ , גּ בּ י
החדר את בּ וֹ נה רצה, אם אלּ א
גּ בּ י על עליּ ה  וּ ב וֹ נה מבּ ית וֹ , לפנים
יפ ּת ח  לא  בּ ית וֹ .  ֹלת ו וּ פוֹ תחּה  בית וֹ 

כּ נגד  ּפ תח הּׁשּת פין  לחצר ּפ תח אדם 

ז    
     

     
     
     

    
     

     
     

     לד
     

           
             

 לה          
            

      לו      
             

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הּׁשּת פים.ז ׁש ּת פוּ ת לחצר לוֹ  ׁש יּ ׁש  לחצר  ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌◌ָ◌
הזּ ק  מ וּ ם חבר וֹ . לחצר  ׁש כּ ן וכל  ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָבּ ּה ,

אחרת.ראיּ ה: בּ חצר בּ ית הּס מוּ כה לקח ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
יפּת ח לא ׁש ּת פוּ ת. בּ ּה  ל וֹ  ׁש יּ ׁש  זוֹ  ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְלחצר 
דּ ריסת  ליהם ׁש ּמ ר בּ ה זוֹ . לחצר  ּפ תח  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶל וֹ 

בּ ית: אוֹ תוֹ  מ דּ יּ רי לפנים הרגל חדר  בּ וֹ נה ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌

בּ יתוֹ מבּ ית וֹ . חוֹ לק אלּ א כּ לוּ ם מוֹ סיף ׁש אינוֹ  ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌
בּ יתוֹ  למלּ אוֹ ת יכוֹ ל  הכי דּ בלאו ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִל ׁש נים.

ירצה: אם ּפ תח.דּ יּ וּ רין כּ נגד  דּ אמר ּפ תח ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌
כד )קרא  ו יּ רא (בּ מדבּ ר  יניו את בּ לם ויּ א ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌

ראה  ראה, מה לׁש בטיו. ׁש וֹ כן י שׂ ראל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶאת
זה: כּ נגד זה מכוּ נים ּפ תחיהן הי וּ  ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש א

לחצר ,לד. יכנסו  ומשם בה לו  שיש לביתו  פותחה  אלא לחצר  להדיא  פותחה  אינו אם ואף 
דורסין  יהיו  אדם בני  שיותר  כלומר  הדרך, החצר  דיירי  על שמרבה משום  האיסור  טעם  כי

כדמעיקרא  צניעות וליכא מבתחלה לקח)בחצר  ותוד"ה שם , ורשב "ם ס. אינו לה..(דף כי 
א בדיורין ביתו  למלאות  רשות  לו ויש הבנין, על כלום ירצה.מוסיף  להם לו .ם  יעשה  ולא 

בסמוך. כמבואר  פתח  להוסיף לו אסור  חדר  הוספת  בלי  שאף  החצר , לתוך ישרה כניסה

 י י ח ר ו ק מ

מד



הבתי בתרא חזקת בבא ג פרק  מב

י ׁש  ולצּ וֹ רית  חזקה , לּה  אין ה ּמ צרית  חלּ וֹ ן
כּ ל  ה ּמ צרית , חלּ וֹ ן  היא  איזוֹ  חזקה. לּה 
לתוֹ כּה . ל כּ נס יכוֹ ל אדם ׁש ל  ראׁש וֹ  ׁש אין
אף  מלבּ ן , לּה  י ׁש  אם א וֹ מר , יהוּ דה רבּ י 
לכּ נס  יכוֹ ל אדם ׁש ל רא ׁש וֹ  ׁש אין  ּפ י  על
י ׁש  טפח, עד  ה זּ יז, חזקה. ז וֹ  הרי  לת וֹ כּה ,
מּט פח, ּפ חוֹ ת  למחוֹ ת . ויכוֹ ל חזקה, לוֹ 

למחוֹ ת : יכ וֹ ל ואין  חזקה , לוֹ  אין 
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   לב   
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מ לּ מלה מל בּ ן. מ ׁש קוֹ ף כּ ין מבּ ח וּ ץ בּ נין  ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
מלּ מּט ה: היּ וֹ צא זיז.ואסקוּ ּפ ה אבן אוֹ  ץ ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌

טפח בּ וֹ  יׁש  אם  חברוֹ , חצר לאויר ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִמכּ תל וֹ 
בּ ל יכ וֹ ל ואין חזקה ל וֹ  יׁש  יוֹ תר, ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵאוֹ 
מאחר הזּ יז, לסּת ם כּ נגדּ וֹ  לבנוֹ ת  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶהחצר

בּ וֹ : בּ וֹ .ׁש החזיק  למחוֹ ת  בּ לויכוֹ ל כּ ׁש בּ א ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌

י וֹ תר, א וֹ  טפח בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  הזּ יז לה וֹ ציא  ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַהכּ תל
יוֹ ציאנּ וּ : ׁש א בּ וֹ  למחוֹ ת החצר בּ ל  ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָיכוֹ ל

מּט פח. לכּפ ח וֹ ת  דּ קביעוּ תא, מידי הוי לא ָֹ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌
וּ לסתמוֹ , כּ נגדּ וֹ  לבנוֹ ת ויכוֹ ל חזקה הוי ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָֹלא
לכּת חלּ ה, להוֹ ציאוֹ  הכּ תל בּ ל  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש בּ א 
ליו: לכּ ב  יכוֹ ל  החצר בּ ל ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵאין

אטמוֹ תלא. וחלּ וֹ נוֹ ת  נקבה . לשון וגם  זכר  לשון  גם  שהם מהמילים  הוא  (יחזקאל חלון  ְ◌ַ◌ֲ◌◌
טז) כּ גּ נּ ב מ  יבאוּ  הח לּ וֹ נים  בּ ד  נקיבה, לשון  ט )הרי  ב  נקט(יואל  התנא זכר . לשון הרי ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌

זכר . לשון נקט  הרע "ב אבל נקיבה שבעללב.לשון ראיה, היזק  יש  אלו  שבחלונות כיון
חזקת כל כמו  חזקה הוה בו  מחה  לא אם חברו , לחצר  משם  להסתכל יכול החלון 

מחל לג .נזיקין. ושתק, קבוע  בנין  שראה וכיון  קבוע כבנין  הוי  המלבן ידי .(מאירי)שעל

 י י ח ר ו ק מ

הבתי בתרא חזקת בבא ג מג פרק 

לחצר חלּ וֹ נוֹ תיו אדם יפּת ח לא
לא אחרת , בּ חצר  בּ ית  לקח הּׁשּת פין .

ע בּ נה  הּׁשּת פין . לחצר על יפּת חנּ ה ליּ ה  
הּׁשּת פין . לחצר יפּת חנּ ה לא  בית וֹ , גּ בּ י
החדר את בּ וֹ נה רצה, אם אלּ א
גּ בּ י על עליּ ה  וּ ב וֹ נה מבּ ית וֹ , לפנים
יפ ּת ח  לא  בּ ית וֹ .  ֹלת ו וּ פוֹ תחּה  בית וֹ 

כּ נגד  ּפ תח הּׁשּת פין  לחצר ּפ תח אדם 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הּׁשּת פים.ז ׁש ּת פוּ ת לחצר לוֹ  ׁש יּ ׁש  לחצר  ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌◌ָ◌
הזּ ק  מ וּ ם חבר וֹ . לחצר  ׁש כּ ן וכל  ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָבּ ּה ,

אחרת.ראיּ ה: בּ חצר בּ ית הּס מוּ כה לקח ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
יפּת ח לא ׁש ּת פוּ ת. בּ ּה  ל וֹ  ׁש יּ ׁש  זוֹ  ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְלחצר 
דּ ריסת  ליהם ׁש ּמ ר בּ ה זוֹ . לחצר  ּפ תח  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶל וֹ 

בּ ית: אוֹ תוֹ  מ דּ יּ רי לפנים הרגל חדר  בּ וֹ נה ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌

בּ יתוֹ מבּ ית וֹ . חוֹ לק אלּ א כּ לוּ ם מוֹ סיף ׁש אינוֹ  ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌
בּ יתוֹ  למלּ אוֹ ת יכוֹ ל  הכי דּ בלאו ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִל ׁש נים.

ירצה: אם ּפ תח.דּ יּ וּ רין כּ נגד  דּ אמר ּפ תח ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌
כד )קרא  ו יּ רא (בּ מדבּ ר  יניו את בּ לם ויּ א ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌

ראה  ראה, מה לׁש בטיו. ׁש וֹ כן י שׂ ראל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶאת
זה: כּ נגד זה מכוּ נים ּפ תחיהן הי וּ  ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש א

לחצר ,לד. יכנסו  ומשם בה לו  שיש לביתו  פותחה  אלא לחצר  להדיא  פותחה  אינו אם ואף 
דורסין  יהיו  אדם בני  שיותר  כלומר  הדרך, החצר  דיירי  על שמרבה משום  האיסור  טעם  כי

כדמעיקרא  צניעות וליכא מבתחלה לקח)בחצר  ותוד"ה שם , ורשב "ם ס. אינו לה..(דף כי 
א בדיורין ביתו  למלאות  רשות  לו ויש הבנין, על כלום ירצה.מוסיף  להם לו .ם  יעשה  ולא 

בסמוך. כמבואר  פתח  להוסיף לו אסור  חדר  הוספת  בלי  שאף  החצר , לתוך ישרה כניסה

 י י ח ר ו ק מ

מה



הבתי בתרא חזקת בבא ג פרק  מד

לא קטן, היה חלּ וֹ ן. כּ נגד וחלּ וֹ ן
ׁש נים. יעשׂ נּ וּ  לא  אחד , גד וֹ ל. י עשׂ נּ וּ 
ּפ תח  הרבּ ים לר ׁש וּ ת  ה וּ א  ּפ וֹ תח אבל
היה  חלּ וֹ ן . כּ נגד וחלּ וֹ ן  ּפ תח כּ נגד
ע וֹ שׂ ה  אחד , גדוֹ ל. א וֹ ת וֹ  ע וֹ שׂ ה  קטן ,

ׁש נים: א וֹ ת וֹ 

הרבּ ים, רׁש וּ ת  ּת חת  חלל ע וֹ שׂ ין  אין  ח 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

גדוֹ ל. י עשׂ נּ וּ  לא  בּ פתחא קטן  ליּה  דּ אמר  ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
בּ פתחא  , ּמ נ לאצט נּ וּ י  מצינא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָזוּ טא

: ּמנ לאצט נּ וּ י  מצינא לא אחד ר בּ א ַ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
ׁש נים. י עשׂ נּ וּ  בּ חד לא  לי ּה  דּ אמר  ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌

בּ ת  לאצט נּ וּ י , מצינא ּפ תחיּפ תחא רי ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
לאצט נּ וּ י : מצינא הוּ א לא ּפ וֹ תח אבל ָֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

הר בּ ים. קא לרׁש וּ ת סוֹ ף סוֹ ף ליּה , דּ אמר  ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
הר בּ ים: ר ׁש וּ ת מ בּ ני לאצט נּ וּ י  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָבּ ית

הר בּ ים.ח רׁש וּ ת ּת חת חלל עוֹ שׂ ין  אין 
דּ אתי הזּ קא כּ ל  ליּה  קביל  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 
[ל זּ וֹ ק  ר וֹ צים אדם בּ ני ׁש אין ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵמחמתי ּה .
ממוֹ נם: סק ל לדוּ ן ל דּ ין] ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְולירד 

ארבע לז. של שנים יעשה  לא  שמנה  של  פתח  ס .)אף מצינא(דף פתחא בחד דא"ל  ,
פתחי  בתרי  כנגדו, שלא  להשתמש  נמי  אי  בחצר  להשתמש  יכולני נעול כשהוא כי  לאצטנועי,
לו  שיש  מי דרך שכן פתוח, השני  יהיה נעול האחד אם שאפילו כך כל לאצטנועי מצינא  לא 

פתוח האחד  להניח קטנים פתחים סמ"ע )שני בשם  והךלח..(תוי"ט  ברע "ב. הטעם ראה 
לילך רשות  אדם לכל  שיש כיון  אלא דמדבר  כרה "ר  אמה ט "ז רחב דוקא לאו  הרבים  רשות 
פתח לפתוח  מותר  לפיכך  דרכים  עוברי יראוהו  פן צנוע תשמיש  לעשות  רגיל  אדם אין שם

פתח  הרא"ש)כנגד בשם  קנ"ד סימן לרשב "ם (טור הראשונים, נחלקו ברה "ר  חלון נגד וחלון  .
וגמלים , סוסים מרוכבי  לאיצטנועי  בעי סוף שסוף  כיון מותר  גבוה חלון נגד גבוה חלון אף 
לראות יכולים  ושבים  שעוברים  נמוך  חלון נגד רק ולכן שכיחי לא  שאלו הנימוק"י דעת אבל

ברה "ר  אף  חלון לפתוח  אסור  גבוה  חלון כנגד  אבל חלון , לעשות מותר  שם .(תוי"ט )דרך 

 י י ח ר ו ק מ

הבתי בתרא חזקת בבא ג מה פרק 

אליעזר  ר בּ י וּ מער וֹ ת . ׁש יחין  בּ וֹ ר וֹ ת 
מהלּ כת עגלה ׁש ּת הא כּ די מּת יר
זיזין מוֹ ציאין אין אבנים. וּ טעוּ נה
אלּ א הרבּ ים, לרׁש וּ ת וּ גזזטראוֹ ת
וּ מוֹ ציא . ׁש לּ וֹ   ֹלת ו כּ וֹ נס רצה אם
וּ גזזטראוֹ ת, זיזין וּ בּה  חצר לקח

בחזקת ּה : זוֹ  הרי 
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מ ּת יר. אלי עזר  בּ חזק ר בּ י  ׁש יּ כּס נּ וּ  וּ בלבד  ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌
טע וּ נה  ליו מהלּ כת גלה ׁש ּת הא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְכּ די
יתקלקל  לימים ׁש ּמ א חיׁש ינן ולא ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲאבנים.
אליזר : כּ ר בּ י  הלכה ואין ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַהכּ ּס וּ י .

קטנּ ים:זיזין . קוֹ ר וֹ ת גּ זזטרא וֹ ת.רהיטים ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌

ר ׁש וּ ת  בּ ני בּ הן י כּ ׁש ל וּ  ׁש ּמ א ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְגּ דוֹ ל וֹ ת.
ׁש לּ וֹ .הר בּ ים:  ֹלתו בּ ּק רקע כּ וֹ נס ׁש ּמ כניס ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌

וּ מ וֹ ציא: הזּ יזין הוֹ צאת כּ ׁש ע וּ ר  הרי ׁש לּ וֹ  ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌
בחזקתּה . ואמרינן זוֹ  ל לּ וֹ קח דּ טוֹ נין ְ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌

ׁש לּ וֹ :  ֹבּ תו כּ נס ל וֹ  ׁש ּמ כר ּה  זה ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש ּמ א

בב"ק לט. וכן פ"ב שבריש אע"פ דרישא . חלל לפרש באה שהמשנה הרשב"ם כתב (פ "הכן

גםמ"ה ) שעשה מיירי הכא אבל להיות דרכן שכן היינו מקורה , היא מערה שרק הרע"ב פירש
העתיקו  בהלכותיו, הרמב"ם וכן הטור  אבל גביהן. על קירוי עם הרבים  רשות  תחת והשיח הבור

לאצ מגורות  כמו היינו חלל ולדידהו דרישא, דחלל פירוש  זה  אין כן ואם  בורות', בהן 'ולא ור
להרחיבמ..(תוי "ט)תבואה  שעשויה מבחוץ הכותל על  בניה תוספת היא  גזוזטרא כלל בדרך 
מ"ב )העלייה  פי"א  שבת מן (רמב "ם  שיוצאין גדולות קורות הם שגזוזטראות הרמב "ם פירש כאן ,

ומעזיבה . תקרה  לקבל שיכולים שרימא .הכותל  ורוכבו מגמל למעלה  ולפיכך  .(תוי "ט)רע"ב.
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הבתי בתרא חזקת בבא ג פרק  מד

לא קטן, היה חלּ וֹ ן. כּ נגד וחלּ וֹ ן
ׁש נים. יעשׂ נּ וּ  לא  אחד , גד וֹ ל. י עשׂ נּ וּ 
ּפ תח  הרבּ ים לר ׁש וּ ת  ה וּ א  ּפ וֹ תח אבל
היה  חלּ וֹ ן . כּ נגד וחלּ וֹ ן  ּפ תח כּ נגד
ע וֹ שׂ ה  אחד , גדוֹ ל. א וֹ ת וֹ  ע וֹ שׂ ה  קטן ,

ׁש נים: א וֹ ת וֹ 

הרבּ ים, רׁש וּ ת  ּת חת  חלל ע וֹ שׂ ין  אין  ח 
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גדוֹ ל. י עשׂ נּ וּ  לא  בּ פתחא קטן  ליּה  דּ אמר  ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
בּ פתחא  , ּמ נ לאצט נּ וּ י  מצינא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָזוּ טא

: ּמנ לאצט נּ וּ י  מצינא לא אחד ר בּ א ַ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
ׁש נים. י עשׂ נּ וּ  בּ חד לא  לי ּה  דּ אמר  ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌

בּ ת  לאצט נּ וּ י , מצינא ּפ תחיּפ תחא רי ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
לאצט נּ וּ י : מצינא הוּ א לא ּפ וֹ תח אבל ָֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

הר בּ ים. קא לרׁש וּ ת סוֹ ף סוֹ ף ליּה , דּ אמר  ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
הר בּ ים: ר ׁש וּ ת מ בּ ני לאצט נּ וּ י  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָבּ ית

הר בּ ים.ח רׁש וּ ת ּת חת חלל עוֹ שׂ ין  אין 
דּ אתי הזּ קא כּ ל  ליּה  קביל  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 
[ל זּ וֹ ק  ר וֹ צים אדם בּ ני ׁש אין ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵמחמתי ּה .
ממוֹ נם: סק ל לדוּ ן ל דּ ין] ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְולירד 

ארבע לז. של שנים יעשה  לא  שמנה  של  פתח  ס .)אף מצינא(דף פתחא בחד דא"ל  ,
פתחי  בתרי  כנגדו, שלא  להשתמש  נמי  אי  בחצר  להשתמש  יכולני נעול כשהוא כי  לאצטנועי,
לו  שיש  מי דרך שכן פתוח, השני  יהיה נעול האחד אם שאפילו כך כל לאצטנועי מצינא  לא 

פתוח האחד  להניח קטנים פתחים סמ"ע )שני בשם  והךלח..(תוי"ט  ברע "ב. הטעם ראה 
לילך רשות  אדם לכל  שיש כיון  אלא דמדבר  כרה "ר  אמה ט "ז רחב דוקא לאו  הרבים  רשות 
פתח לפתוח  מותר  לפיכך  דרכים  עוברי יראוהו  פן צנוע תשמיש  לעשות  רגיל  אדם אין שם

פתח  הרא"ש)כנגד בשם  קנ"ד סימן לרשב "ם (טור הראשונים, נחלקו ברה "ר  חלון נגד וחלון  .
וגמלים , סוסים מרוכבי  לאיצטנועי  בעי סוף שסוף  כיון מותר  גבוה חלון נגד גבוה חלון אף 
לראות יכולים  ושבים  שעוברים  נמוך  חלון נגד רק ולכן שכיחי לא  שאלו הנימוק"י דעת אבל

ברה "ר  אף  חלון לפתוח  אסור  גבוה  חלון כנגד  אבל חלון , לעשות מותר  שם .(תוי"ט )דרך 
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הבתי בתרא חזקת בבא ג מה פרק 

אליעזר  ר בּ י וּ מער וֹ ת . ׁש יחין  בּ וֹ ר וֹ ת 
מהלּ כת עגלה ׁש ּת הא כּ די מּת יר
זיזין מוֹ ציאין אין אבנים. וּ טעוּ נה
אלּ א הרבּ ים, לרׁש וּ ת וּ גזזטראוֹ ת
וּ מוֹ ציא . ׁש לּ וֹ   ֹלת ו כּ וֹ נס רצה אם
וּ גזזטראוֹ ת, זיזין וּ בּה  חצר לקח

בחזקת ּה : זוֹ  הרי 
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מ ּת יר. אלי עזר  בּ חזק ר בּ י  ׁש יּ כּס נּ וּ  וּ בלבד  ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌
טע וּ נה  ליו מהלּ כת גלה ׁש ּת הא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְכּ די
יתקלקל  לימים ׁש ּמ א חיׁש ינן ולא ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲאבנים.
אליזר : כּ ר בּ י  הלכה ואין ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַהכּ ּס וּ י .

קטנּ ים:זיזין . קוֹ ר וֹ ת גּ זזטרא וֹ ת.רהיטים ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌

ר ׁש וּ ת  בּ ני בּ הן י כּ ׁש ל וּ  ׁש ּמ א ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְגּ דוֹ ל וֹ ת.
ׁש לּ וֹ .הר בּ ים:  ֹלתו בּ ּק רקע כּ וֹ נס ׁש ּמ כניס ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌

וּ מ וֹ ציא: הזּ יזין הוֹ צאת כּ ׁש ע וּ ר  הרי ׁש לּ וֹ  ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌
בחזקתּה . ואמרינן זוֹ  ל לּ וֹ קח דּ טוֹ נין ְ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌

ׁש לּ וֹ :  ֹבּ תו כּ נס ל וֹ  ׁש ּמ כר ּה  זה ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש ּמ א

בב"ק לט. וכן פ"ב שבריש אע"פ דרישא . חלל לפרש באה שהמשנה הרשב"ם כתב (פ "הכן

גםמ"ה ) שעשה מיירי הכא אבל להיות דרכן שכן היינו מקורה , היא מערה שרק הרע"ב פירש
העתיקו  בהלכותיו, הרמב"ם וכן הטור  אבל גביהן. על קירוי עם הרבים  רשות  תחת והשיח הבור

לאצ מגורות  כמו היינו חלל ולדידהו דרישא, דחלל פירוש  זה  אין כן ואם  בורות', בהן 'ולא ור
להרחיבמ..(תוי "ט)תבואה  שעשויה מבחוץ הכותל על  בניה תוספת היא  גזוזטרא כלל בדרך 
מ"ב )העלייה  פי"א  שבת מן (רמב "ם  שיוצאין גדולות קורות הם שגזוזטראות הרמב "ם פירש כאן ,

ומעזיבה . תקרה  לקבל שיכולים שרימא .הכותל  ורוכבו מגמל למעלה  ולפיכך  .(תוי "ט)רע"ב.
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מז



הבית את בתרא המוכר בבא ד פרק  מו 

היּ צי ע, מכר לא  הבּ ית , את  הּמ וֹ כר
ולא לת וֹ כוֹ , פת וּ חה  ׁש היא  ּפ י על ואף
את  ולא  מּמ נּ וּ , ׁש לּ פנים החדר  את 
עשׂ רה  גבוֹ ּה  מעקה לוֹ  ׁש יּ ׁש  בּ זמן  הגּ ג 
לוֹ  יׁש  אם א וֹ מר, יהוּ דה רבּ י  טפחים.
גב וֹ ּה  ׁש אינ וֹ  ּפ י  על אף ּפ תח, צוּ רת 

מכ וּ ר: אינ וֹ  טפחים, עשׂ רה

א 

הבית  את המוכר  ד פרק
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הבּ ית.א את חדר הּמ וֹ כר כּ מין . היּ צי ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
מ בּ חוּ ץ, הבּ ית כּ תלי  סביב וֹ ת ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ע וֹ שׂ ין

דּ כתיב  בּ ּמ קדּ ׁש , ׁש היה ו)כּ מוֹ  א  (מלכים ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

אוֹ תּה  ׁש ע וֹ שׂ ין ויׁש  הּת חּת וֹ נה.  ְוהיּ צי◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌
ׁש ּפ תוּ ח ּפ י ל  ואף הכּ תל. ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ֳ◌ָבּ בי
הכי אפלּ וּ  בּ תוֹ כ וֹ , ותׁש מי ׁש וֹ  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַל בּ ית
אּמ וֹ ת. אר בּ ע  דּ הוי והוּ א מכ וּ ר . ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵאינוֹ 

לא  אּמ וֹ ת, אר בּ ע  הוי  לא אי  ֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ֲאבל 
הבּ ית: ם ונמ כּ ר  החדר חׁש יב , את ולא  ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌

ׁש הוּ א ׁש לּ פנים. ּפ י  ל ואף הבּ ית. מן ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌
ליו: וּ דריסתוֹ  לבּ ית ׁש יּ ׁש ּפ תוּ ח בּ זמן  ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌

עשׂ רה. גבוֹ ּה  מעקה בּ פניל וֹ  ח ׁש וּ ב  ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
בּ ית: לגבּ י בּ טל ולא יהוּ דה צמ וֹ  ר בּ י  ַ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌

וכוּ '. יהוּ דה:א וֹ מר כּ ר בּ י  הלכה ואין ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

כלום א. אילין  בזבינאי  שיירית ולא  כתב  לא  וכן שעמה, בנינים  וכל  שבתוכו מה כל  כתב ולא 
הביתב..(מאירי) לנוי  ועשויה חלונות  חלונות עשויה  היא כוותיה , שהלכתא  יוסף  רבי  לדעת 

במכירת כלולה  אינה הבית לתשמיש  דומה  תשמישו  שאין ומחמת שם . ולהקר  ולהתענג 
דומהג ..(נימוק "י)הבית תשמישו שאין וכיון לשמור , חפציו  שם להצניע  אלא  עשוי  שאינו 

עמו  מכור  אינו בית הפתד..(תוי"ט )לשל  צורך לגג הבית מן ביציאה  יש  (אמנם.(תפא "י)חאם 

הפתח) צורת  יש  לו  בנוסף  או  המעקה במקום הגג שסביב הוא שהפירוש לכאורה נראה  ונו "כ  .מירושלמי
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הבית את בתרא המוכר בבא ד מז פרק 

על  אף הדּ וּ ת , את  ולא  ה בּ וֹ ר, את  לא 
וצרי ור וּ מא . עמקא  לוֹ  ׁש כּ תב לקּ ח ּפ י   

וחכמים  עקיבא . ר בּ י דּ ברי , דר לוֹ 
צרי אינוֹ  לוֹ אוֹ מרים, לקּ ח .דר 
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בּ ּק רקע :בּ וֹ ר.ב ׁש ל דּ וּ ת.חפירה בּ נין ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
בּ וֹ ר : כּ ין שׂ וּ י  קרקע  גּ בּ י  ל  אף אבנים ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

ורוּ מא . עמקא  לוֹ  ׁש כּ תב ּפ י  קנה על לא ָֹ◌ָ◌
מן  חלוּ ק ותׁש מיׁש ן הוֹ איל וד וּ ת, ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָבּ וֹ ר 

מים. ל ׁש אב  אלּ א שׂ וּ יין ׁש אין ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַהבּ ית,
ר וּ ם  ד  ּת הוֹ מא מאר ית לוֹ  ׁש יּ כ ּת ב  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַד 

דר.הּמ וֹ כר :.וצרי רקי א: לוֹ  מן לּק ח ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
בּ ין  דּ מוֹ כר  ודוּ ת. לב וֹ ר  ליל ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַהלּ וֹ קח ,

כּ ל וּ ם: ל צמ וֹ  ׁש יּ ר  ולא מ וֹ כר  הוּ א ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָיפה
צרי  אינוֹ  א וֹ מרים מוֹ כר .וחכמים  דּ סברי ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌

הבּ ית  וּ כ ׁש ּמ כר  מ וֹ כר , הוּ א ר ה ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְבּ ין
ולדּ וּ ת: ל בּ וֹ ר   ׁש יּ ל  דּ ר ל צמ וֹ  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִׁש יּ ר 

בור ה. כעין עשוי  קרקע  ע"ג אבנים בנין  הוא השנה(רע "ב)דות בראש  פירש  וכן  מ"ז), (פ"ג

בברייתא אמנם  בפירושו . כאן  ברמב "ם  הוא סד.)וכן  בבנין.(דף ודות בחפירה  בור  איתא,
בור  שחופרין  בבנין , ודות בנין. בלא  מים שמחזיק  קשה בקרקע  בחפירה בור  רשב "ם  ופירש
ולא הקרקע  תוך הוא הדות גם  שלדעתו הרי  דות. ומקרי  אבנים  כותל  לו  ובונין תיחוח בעפר 

בהלכותיו  הרמב"ם  ה"ב)מעליה . פכ "ה  את(מכירה ולא בקרקע החפור  הבור  את ולא  כתב
כפירושו  מכרעת  והדעת הרשב "ם . כפירוש ומשמע בבור , הבנוי רשב "ם ו ..(תוי"ט )הדות

סג:) מעקה(דף לו שיש  אע "פ הגג שיקנה מהני ורומא עומקא  כתב  שאם הרשב"ם  דעת  .
הקודמת למשנה  למעלה  גם נמשך אע"פ שהך  תוספות  דעת  אבל טפחים, עשרה גבוה 
ורומא, עומקא לו  שכתב  אע "פ מעקה בו  שיש  הגג  קנה שלא לומר  הגג על  גם  וקאי
על נראה שהוא מה  להקנות  אלא  ורומא  עומקא מהני שלא וכתב בפירושו. הרמב"ם  וכ "כ

הכל  קנה  רקיעא  רום  עד תהומא  מארעית כתב אם  ורק  הגג. שעל מה או (נחלקו הארץ

תהומא מארעית לכתוב מספיק או  רקיעא, רום  עד תהומא  מארעית ורומא  עומקא לכתוב צריך אי הפוסקים

רקי רום עד תהומא מארעית  לכתוב  שמספיק שס "ל משמע הרע"ב מלשון רקיעא , רום  .)(רע"א)עא עד 

 י י ח ר ו ק מ

מח



הבית את בתרא המוכר בבא ד פרק  מו 

היּ צי ע, מכר לא  הבּ ית , את  הּמ וֹ כר
ולא לת וֹ כוֹ , פת וּ חה  ׁש היא  ּפ י על ואף
את  ולא  מּמ נּ וּ , ׁש לּ פנים החדר  את 
עשׂ רה  גבוֹ ּה  מעקה לוֹ  ׁש יּ ׁש  בּ זמן  הגּ ג 
לוֹ  יׁש  אם א וֹ מר, יהוּ דה רבּ י  טפחים.
גב וֹ ּה  ׁש אינ וֹ  ּפ י  על אף ּפ תח, צוּ רת 

מכ וּ ר: אינ וֹ  טפחים, עשׂ רה

א 

הבית  את המוכר  ד פרק

  א  
     

     
  ב   

      
    

     
     

       
    ג 

               
             

           ד     
           

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הבּ ית.א את חדר הּמ וֹ כר כּ מין . היּ צי ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
מ בּ חוּ ץ, הבּ ית כּ תלי  סביב וֹ ת ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ע וֹ שׂ ין

דּ כתיב  בּ ּמ קדּ ׁש , ׁש היה ו)כּ מוֹ  א  (מלכים ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

אוֹ תּה  ׁש ע וֹ שׂ ין ויׁש  הּת חּת וֹ נה.  ְוהיּ צי◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌
ׁש ּפ תוּ ח ּפ י ל  ואף הכּ תל. ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ֳ◌ָבּ בי
הכי אפלּ וּ  בּ תוֹ כ וֹ , ותׁש מי ׁש וֹ  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַל בּ ית
אּמ וֹ ת. אר בּ ע  דּ הוי והוּ א מכ וּ ר . ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵאינוֹ 

לא  אּמ וֹ ת, אר בּ ע  הוי  לא אי  ֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ֲאבל 
הבּ ית: ם ונמ כּ ר  החדר חׁש יב , את ולא  ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌

ׁש הוּ א ׁש לּ פנים. ּפ י  ל ואף הבּ ית. מן ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌
ליו: וּ דריסתוֹ  לבּ ית ׁש יּ ׁש ּפ תוּ ח בּ זמן  ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌

עשׂ רה. גבוֹ ּה  מעקה בּ פניל וֹ  ח ׁש וּ ב  ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
בּ ית: לגבּ י בּ טל ולא יהוּ דה צמ וֹ  ר בּ י  ַ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌

וכוּ '. יהוּ דה:א וֹ מר כּ ר בּ י  הלכה ואין ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

כלום א. אילין  בזבינאי  שיירית ולא  כתב  לא  וכן שעמה, בנינים  וכל  שבתוכו מה כל  כתב ולא 
הביתב..(מאירי) לנוי  ועשויה חלונות  חלונות עשויה  היא כוותיה , שהלכתא  יוסף  רבי  לדעת 

במכירת כלולה  אינה הבית לתשמיש  דומה  תשמישו  שאין ומחמת שם . ולהקר  ולהתענג 
דומהג ..(נימוק "י)הבית תשמישו שאין וכיון לשמור , חפציו  שם להצניע  אלא  עשוי  שאינו 

עמו  מכור  אינו בית הפתד..(תוי"ט )לשל  צורך לגג הבית מן ביציאה  יש  (אמנם.(תפא "י)חאם 

הפתח) צורת  יש  לו  בנוסף  או  המעקה במקום הגג שסביב הוא שהפירוש לכאורה נראה  ונו "כ  .מירושלמי

 י י ח ר ו ק מ

הבית את בתרא המוכר בבא ד מז פרק 

על  אף הדּ וּ ת , את  ולא  ה בּ וֹ ר, את  לא 
וצרי ור וּ מא . עמקא  לוֹ  ׁש כּ תב לקּ ח ּפ י   

וחכמים  עקיבא . ר בּ י דּ ברי , דר לוֹ 
צרי אינוֹ  לוֹ אוֹ מרים, לקּ ח .דר 

ב      
      

  ה   
       

      
  ו    

             
           

              

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ ּק רקע :בּ וֹ ר.ב ׁש ל דּ וּ ת.חפירה בּ נין ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
בּ וֹ ר : כּ ין שׂ וּ י  קרקע  גּ בּ י  ל  אף אבנים ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

ורוּ מא . עמקא  לוֹ  ׁש כּ תב ּפ י  קנה על לא ָֹ◌ָ◌
מן  חלוּ ק ותׁש מיׁש ן הוֹ איל וד וּ ת, ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָבּ וֹ ר 

מים. ל ׁש אב  אלּ א שׂ וּ יין ׁש אין ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַהבּ ית,
ר וּ ם  ד  ּת הוֹ מא מאר ית לוֹ  ׁש יּ כ ּת ב  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַד 

דר.הּמ וֹ כר :.וצרי רקי א: לוֹ  מן לּק ח ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
בּ ין  דּ מוֹ כר  ודוּ ת. לב וֹ ר  ליל ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַהלּ וֹ קח ,

כּ ל וּ ם: ל צמ וֹ  ׁש יּ ר  ולא מ וֹ כר  הוּ א ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָיפה
צרי  אינוֹ  א וֹ מרים מוֹ כר .וחכמים  דּ סברי ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌

הבּ ית  וּ כ ׁש ּמ כר  מ וֹ כר , הוּ א ר ה ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְבּ ין
ולדּ וּ ת: ל בּ וֹ ר   ׁש יּ ל  דּ ר ל צמ וֹ  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִׁש יּ ר 

בור ה. כעין עשוי  קרקע  ע"ג אבנים בנין  הוא השנה(רע "ב)דות בראש  פירש  וכן  מ"ז), (פ"ג

בברייתא אמנם  בפירושו . כאן  ברמב "ם  הוא סד.)וכן  בבנין.(דף ודות בחפירה  בור  איתא,
בור  שחופרין  בבנין , ודות בנין. בלא  מים שמחזיק  קשה בקרקע  בחפירה בור  רשב "ם  ופירש
ולא הקרקע  תוך הוא הדות גם  שלדעתו הרי  דות. ומקרי  אבנים  כותל  לו  ובונין תיחוח בעפר 

בהלכותיו  הרמב"ם  ה"ב)מעליה . פכ "ה  את(מכירה ולא בקרקע החפור  הבור  את ולא  כתב
כפירושו  מכרעת  והדעת הרשב "ם . כפירוש ומשמע בבור , הבנוי רשב "ם ו ..(תוי"ט )הדות

סג:) מעקה(דף לו שיש  אע "פ הגג שיקנה מהני ורומא עומקא  כתב  שאם הרשב"ם  דעת  .
הקודמת למשנה  למעלה  גם נמשך אע"פ שהך  תוספות  דעת  אבל טפחים, עשרה גבוה 
ורומא, עומקא לו  שכתב  אע "פ מעקה בו  שיש  הגג  קנה שלא לומר  הגג על  גם  וקאי
על נראה שהוא מה  להקנות  אלא  ורומא  עומקא מהני שלא וכתב בפירושו. הרמב"ם  וכ "כ

הכל  קנה  רקיעא  רום  עד תהומא  מארעית כתב אם  ורק  הגג. שעל מה או (נחלקו הארץ

תהומא מארעית לכתוב מספיק או  רקיעא, רום  עד תהומא  מארעית ורומא  עומקא לכתוב צריך אי הפוסקים

רקי רום עד תהומא מארעית  לכתוב  שמספיק שס "ל משמע הרע"ב מלשון רקיעא , רום  .)(רע"א)עא עד 

 י י ח ר ו ק מ

מט



הבית את בתרא המוכר בבא ד פרק  מח

לוֹ  ׁש אמר בּ זמן  עקיבא , רבּ י  וּ מוֹ דה 
צרי ׁש אינ וֹ  מא לּ וּ , דר .חוּ ץ לוֹ  לקּ ח  

אינ וֹ  א וֹ מר, עקיבא  ר בּ י לאחר , מכרן 
א וֹ מרים, וחכמים .דר לוֹ  לקּ ח צריך

דר :צרי לוֹ  לקּ ח  

אבל  ה דּ לת , את  מכר  ה בּ ית , את  ה ּמ וֹ כר 
ה  את  הּמ כ ּת ׁש ת לא  את  מכר  ּמ פּת ח. 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מא לּ וּ . חוּ ץ ׁש אמר  וד וּ ת,בּ זמן  מבּ וֹ ר  ח וּ ץ ִ◌ָ◌
 דּ ר וּ לאטפוּ יי  הוּ א  לצר ׁש א ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִדּ תנאי 

לאחר.קאתי : ודוּ ת מכרן  הבּ וֹ ר  מכר  ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌
ל צמ וֹ : הבּ ית וׁש יּ ר  עקיבא לאחר , ר בּ י  ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌

צרי  הלּ וֹ קח אין  דר.א וֹ מר  מּמ נּ וּ  לּק ח  
לוֹ  וּ כ ׁש ּמ כר  מ וֹ כר , יפה בּ ין ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְדּ מ וֹ כר 

והלכה  ל וֹ . מכר  נּמ י   דּ ר והדּ וּ ת, ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַהבּ וֹ ר 
קיבא: הבּ ית.גכּ ר בּ י  את הּמ וֹ כר ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌

הדּ לת.סתם: את ּת ׁש מי ׁש ימכר  ׁש כּ ל ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
הם: הבּ ית בּ כלל  בּ וֹ  הּק ב וּ ים ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַהבּ ית

הּמ פ ּת ח. את לא  דּ מ ּט לטל אבל דּ מידי ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
בּ ּק רקע :הּמ כּת ׁש ת.הוּ א: הּק ב וּ ה ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌

שאחרז. יתכן לא כי לאחר, הבית מכר  שכבר  הקודמת  בבא של  המשך זה ואין ברע"ב . כמבואר
הדרך  עם לאחר  למכרם שיוכל ודות \ הבור עם דרך  לעצמו שייר ולא  הבית .(תוי "ט)שמכר

אבלח. סתם , בית  בכלל נכלל  בו וקבוע  הבית  תשמיש  שהוא  דבר  שרק  הוא  הכלל כי רע "ב .
בכלל. אינם בית תשמיש שהם  אע"פ קבוע,מטלטלין מפתח ר"ל מפתח  שהך אומרת  הגמרא  (אמנם

מדלת להורידו שאפשר שר"ל ומשמע  דלתות, לשאר גם שראויה  גמורה קביעות קביעותה  שאין  כתב  הנימוק "י

ולכן זה, לדלת רק שמתאים  ר"ל שקבוע מפרש מיגאש שהר"י הביא  הרשב"א  אבל דלתות . בשאר ולתקנו  זה 

זה ) לפירוש יותר נוטים אולי הוא דמטלטל סתם  שכתב הרע "ב דברי  הוא , מיטלטל שבאמת אע"פ  קבוע .נקרא

 י י ח ר ו ק מ

הבית את בתרא המוכר בבא ד מט פרק 

ה ּמ ּט לטלת . את  לא  אבל הקּ ב וּ עה,
את  לא  אבל האצטרבּ ל, את  מכר 
את  ולא  הּת נּ וּ ר, את  ולא  הקּ לת ,
מה  וכל ה וּ א  לוֹ , ׁש אמר בּ זמן  הכּ ירים.

מכוּ רין : כ לּ ן  הרי ּׁשבּ ת וֹ כוֹ ,

בּ וֹ ר וֹ ת , בּ ּת ים, מכר  החצר , את  הּמ וֹ כר ד
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש ליו האצטר בּ ל. ץ ׁש ל  גּ וּ ל ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
הוּ א:  ּוקב ו הרחים. הּק לת.מ מידים ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌

לקבּ ל  לרחים סביב  ׁש ע וֹ שׂ ים ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲאפר כּ סת
וּ מ ּט לטל  לארץ. י ּפ ל  ׁש א הנּ טחן ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַהּק מח 

הכּ ירים.הוּ א: את ולא  הּת נּ וּ ר את ולא 
דּ גרסי, ספרים ואית הם. ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְדּ מ ּט לטלים
בּ קב וּ ים  וּ מירי כּ ירים. מכר  ּת נּ וּ ר  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָמכר 

בּ ּק רקע : מכוּ רים.וּ מח בּ רים כלּ ם הרי  ְ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌
ׁש אר  אבל דּ ביתא. ּת ׁש מי ׁש י  הני  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָכּ ל
אפלּ וּ  מכ וּ רים, אינם ּת ׁש מיׁש ּת יּה  ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָמאני 
ר בּ ה  לא בּ תוֹ כּה , מה וכל  ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָאמר 
כּ גוֹ ן  ל בּ ית המיחדים ּת ׁש מיׁש ים ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶאלּ א

בהן: וכיּ וֹ צא וקלת מכר דמפּת ח ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌
הבּ ּת ים. לחצר :את וּ בוֹ ר וֹ ת הּפ תוּ חים ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌

כליםט. במסכת  בפירושו . מהרמב"ם והוא  הרע "ב, פירש  מ"ח)כן הרע "ב(פי"ד פירש 
והוא חיטים  בו  ונותנים  מלמטה והולך  ומיצר  מלמעלה רחב ריחיים  של כלי הוא שאפרכס 
שקלת שכתב  והרשב "ם קלת . זה  אין אפרכס  כן  ואם  בריחיים . קימעא  קימעא  אותם  מוציא
לו. שמות  ושני מלמעלה שרחב הכלי הוא שקלת סובר  שהוא  משום  היינו  אפרכס , היינו 
עשוי  שהוא פירש  מקום ומכל אפרכס , היינו שקלת  כאן הרע"ב שמש"כ התוי "ט כתב ולכן

אחד. בקנה עולים  שאינם  פירושים  משני  פירושו כאן  הרכיב שנתפזר , קמח  כגון י.לקבל
שאר  אבל מרובה, לזמן אחד במקום מושיבן  ואדם לבית המיוחדים  כלים  ושאר  ומפתח  קלת

ושערי  חיטי לא שכן  וכל מכורים , אינם  זה לבית  מיוחדים שאינם  מאירי)מטלטלים  .(רע "ב,
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נ



הבית את בתרא המוכר בבא ד פרק  מח

לוֹ  ׁש אמר בּ זמן  עקיבא , רבּ י  וּ מוֹ דה 
צרי ׁש אינ וֹ  מא לּ וּ , דר .חוּ ץ לוֹ  לקּ ח  

אינ וֹ  א וֹ מר, עקיבא  ר בּ י לאחר , מכרן 
א וֹ מרים, וחכמים .דר לוֹ  לקּ ח צריך

דר :צרי לוֹ  לקּ ח  

אבל  ה דּ לת , את  מכר  ה בּ ית , את  ה ּמ וֹ כר 
ה  את  הּמ כ ּת ׁש ת לא  את  מכר  ּמ פּת ח. 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מא לּ וּ . חוּ ץ ׁש אמר  וד וּ ת,בּ זמן  מבּ וֹ ר  ח וּ ץ ִ◌ָ◌
 דּ ר וּ לאטפוּ יי  הוּ א  לצר ׁש א ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִדּ תנאי 

לאחר.קאתי : ודוּ ת מכרן  הבּ וֹ ר  מכר  ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌
ל צמ וֹ : הבּ ית וׁש יּ ר  עקיבא לאחר , ר בּ י  ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌

צרי  הלּ וֹ קח אין  דר.א וֹ מר  מּמ נּ וּ  לּק ח  
לוֹ  וּ כ ׁש ּמ כר  מ וֹ כר , יפה בּ ין ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְדּ מ וֹ כר 

והלכה  ל וֹ . מכר  נּמ י   דּ ר והדּ וּ ת, ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַהבּ וֹ ר 
קיבא: הבּ ית.גכּ ר בּ י  את הּמ וֹ כר ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌

הדּ לת.סתם: את ּת ׁש מי ׁש ימכר  ׁש כּ ל ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
הם: הבּ ית בּ כלל  בּ וֹ  הּק ב וּ ים ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַהבּ ית

הּמ פ ּת ח. את לא  דּ מ ּט לטל אבל דּ מידי ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
בּ ּק רקע :הּמ כּת ׁש ת.הוּ א: הּק ב וּ ה ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌

שאחרז. יתכן לא כי לאחר, הבית מכר  שכבר  הקודמת  בבא של  המשך זה ואין ברע"ב . כמבואר
הדרך  עם לאחר  למכרם שיוכל ודות \ הבור עם דרך  לעצמו שייר ולא  הבית .(תוי "ט)שמכר

אבלח. סתם , בית  בכלל נכלל  בו וקבוע  הבית  תשמיש  שהוא  דבר  שרק  הוא  הכלל כי רע "ב .
בכלל. אינם בית תשמיש שהם  אע"פ קבוע,מטלטלין מפתח ר"ל מפתח  שהך אומרת  הגמרא  (אמנם

מדלת להורידו שאפשר שר"ל ומשמע  דלתות, לשאר גם שראויה  גמורה קביעות קביעותה  שאין  כתב  הנימוק "י

ולכן זה, לדלת רק שמתאים  ר"ל שקבוע מפרש מיגאש שהר"י הביא  הרשב"א  אבל דלתות . בשאר ולתקנו  זה 

זה ) לפירוש יותר נוטים אולי הוא דמטלטל סתם  שכתב הרע "ב דברי  הוא , מיטלטל שבאמת אע"פ  קבוע .נקרא
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הבית את בתרא המוכר בבא ד מט פרק 

ה ּמ ּט לטלת . את  לא  אבל הקּ ב וּ עה,
את  לא  אבל האצטרבּ ל, את  מכר 
את  ולא  הּת נּ וּ ר, את  ולא  הקּ לת ,
מה  וכל ה וּ א  לוֹ , ׁש אמר בּ זמן  הכּ ירים.

מכוּ רין : כ לּ ן  הרי ּׁשבּ ת וֹ כוֹ ,

בּ וֹ ר וֹ ת , בּ ּת ים, מכר  החצר , את  הּמ וֹ כר ד
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש ליו האצטר בּ ל. ץ ׁש ל  גּ וּ ל ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
הוּ א:  ּוקב ו הרחים. הּק לת.מ מידים ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌

לקבּ ל  לרחים סביב  ׁש ע וֹ שׂ ים ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲאפר כּ סת
וּ מ ּט לטל  לארץ. י ּפ ל  ׁש א הנּ טחן ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַהּק מח 

הכּ ירים.הוּ א: את ולא  הּת נּ וּ ר את ולא 
דּ גרסי, ספרים ואית הם. ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְדּ מ ּט לטלים
בּ קב וּ ים  וּ מירי כּ ירים. מכר  ּת נּ וּ ר  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָמכר 

בּ ּק רקע : מכוּ רים.וּ מח בּ רים כלּ ם הרי  ְ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌
ׁש אר  אבל דּ ביתא. ּת ׁש מי ׁש י  הני  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָכּ ל
אפלּ וּ  מכ וּ רים, אינם ּת ׁש מיׁש ּת יּה  ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָמאני 
ר בּ ה  לא בּ תוֹ כּה , מה וכל  ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָאמר 
כּ גוֹ ן  ל בּ ית המיחדים ּת ׁש מיׁש ים ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶאלּ א

בהן: וכיּ וֹ צא וקלת מכר דמפּת ח ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌
הבּ ּת ים. לחצר :את וּ בוֹ ר וֹ ת הּפ תוּ חים ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌

כליםט. במסכת  בפירושו . מהרמב"ם והוא  הרע "ב, פירש  מ"ח)כן הרע "ב(פי"ד פירש 
והוא חיטים  בו  ונותנים  מלמטה והולך  ומיצר  מלמעלה רחב ריחיים  של כלי הוא שאפרכס 
שקלת שכתב  והרשב "ם קלת . זה  אין אפרכס  כן  ואם  בריחיים . קימעא  קימעא  אותם  מוציא
לו. שמות  ושני מלמעלה שרחב הכלי הוא שקלת סובר  שהוא  משום  היינו  אפרכס , היינו 
עשוי  שהוא פירש  מקום ומכל אפרכס , היינו שקלת  כאן הרע"ב שמש"כ התוי "ט כתב ולכן

אחד. בקנה עולים  שאינם  פירושים  משני  פירושו כאן  הרכיב שנתפזר , קמח  כגון י.לקבל
שאר  אבל מרובה, לזמן אחד במקום מושיבן  ואדם לבית המיוחדים  כלים  ושאר  ומפתח  קלת

ושערי  חיטי לא שכן  וכל מכורים , אינם  זה לבית  מיוחדים שאינם  מאירי)מטלטלים  .(רע "ב,
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הבית את בתרא המוכר בבא ד פרק  נ

אתׁש יחין, לא אבל וּ מערוֹ ת, 
וכל  היא  לוֹ , ׁש אמר בּ זמן  הּמ ּט לטלין .
 ּכ בּ ין  מכוּ רין . כ לּ ן  הרי  ּׁשבּ ת וֹ כּה , מה
ולא הּמ רחץ, את  מכר לא  , ּכ וּ בין 
אליעזר  רבּ י  ׁש בּ ת וֹ כ ּה . ה בּ ד  בּ ית  את 
מכר  לא  החצר , את  ה ּמ וֹ כר  א וֹ מר,

חצר: ׁש ל אויר ּה  א לּ א 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ואף וּ מער וֹ ת.ׁש יחים  הבּ ּת ים.  ֹׁש בּ תו ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
בּ וֹ ר  מכר  לא בּ ית דּ הּמ וֹ כר  גּ ב  ◌ַ◌ָֹ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַל 
בּ טלים  מיהא חצר  לג בּ י  וּ מרה, ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִׁש יח

כּ .הן: וּ בין   ּכ אמר בּ ין  אפלּ וּ  ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌

את  מכר  לא בּ תוֹ כ ּה , מה ◌ֶ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָכּ ל
חצר : בּ כלל  דּ אינן וכוּ '. ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַהּמ רחץ

וכוּ '. א וֹ מר  אלי עזר  הלכה ר בּ י  ואין ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
אליזר : ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ְכּ ר בּ י

לכביסהיא. עשויה החצר  שגם  אחד, תשמיש  הוא החצר  ותשמיש אלו שתשמיש  לפי 
במכירת כלולים  אלו אין  ולכן לדירה , אלא  עשוי אינו בית  אבל בהמות , ולהשקות

בהן (רשב"א)בית  להיות החצרות שדרך לפי אחר , טעם נתן ז"ל מגא "ש  אבן  והרב .
בכך  הבית  דרך ואין  ודות משנה בור  פכ "ה)(מגיד בתוי"ט )(מכירה הובא  כליב.., כלומר 

וכדומה. ותבואה בגדים לא  אבל כלל . זה  לבית מיוחדים שאינם  ואף  תשמיש  כלי
לבית המיוחדים דברים  אלא מכר  לא שבתוכו מה  כל ואמר  בית  שבמוכר  ואע"פ
במכר  מרבה הקרקע  במכירת מרבה  שהוא כל  כי  שאני , הכא שם, כמבואר  זה 

מבחצר  יותר  מרבה  ובעיר  מבבית, יותר  מרבה  בחצר  רשב"םתשמישיו, וכ"כ  (מאירי,

נוסף) טעם שם כתב  והרשב"ם  סה :, מרחץיג ..דף  בתוכה שיהיה חצר  דרך  שאין  רע"ב .
וכן  אחד במרחץ  משתמשות  חצרות דהרבה אחת, לחצר  מיוחדים  ואינם  הבד , ובית 

הבד  נימוק "י)בבית  בשם .(תוי"ט 

 י י ח ר ו ק מ

הבית את בתרא המוכר בבא ד נאפרק 

ה משנה 

זית  שמ בעשיית עיקריי שלבי ב'

אות .א) וכותשי הזיתי מפרכי

שמנ.ב) להוציא כדי  הכתושי  הזיתי עוצרי כ אחר

 הזיתי כתישת
 כמי שצורתה גדולה אב תו שמי היו השלמי הזיתי

טלפחתא . או י הנקראת  היא זו אב שטוחה. גדולה  קערה

 האב את  באמצעה. ומנוקבת  עגולה כבידה,  אב הוא הממל 
הנקב . דר מוט מעבירי והיו שבי  הזיתי על   שמי היו 
היו  וה הזיתי על הממל   מסובבי היו המוט  בעזרת 

.ומתרסקי  נכתשי

 הזיתי עצירת
סלי  וה עקלי תו  אות  נותני היו   הזיתי כתישת אחר
קרוב מיוחד במקו  שמי היו העקלי את  . מחבלי קלועי

השמ)לגת   נאס שבו או(הבור  קורה מורידי היו העקלי ועל  ,
מחורי יוצא  היה השמ .הזיתי את  לעצור כדי כבידה אב

הגת  לתו וזב  יד שבסלי.

הבד  בית חלקי 
:י. טחינת בשעת  הזיתי בתוכה  שנותני ממל:האב

. הזיתי  וטוחני  מפרכי שבה  הנקובה העליונה האב
בית בתולות: קורת בה  שמעמידי ארז של  כלונסות

הזיתיעכירי:הבד. שבה הסלי על שנותני  נסרי
.הנסרי על  יורדת  היתה והקורה ,שהיההגלגל:הכתושי גלגל 

הקורה שמנ.טו מוריד  להוציא  הכתושי  הזיתי על להכביד
הספר)  בסו ציורי .(ראה 

שנראהיד . מה לפי  ביארנו  הזיתים . בעצירת שונות בשיטות משתמשים  היו  העתיקים  בד בבתי
לפרט דאגו לא  הם  אמנם  ותוי"ט . מהרע "ב שנצרךלנו מה  אלא  פירטו  ולא ההפעלה, אופן בדיוק 

הלומד. על להקל ואיור  תמונה מופיע הספר  בסוף  הדברים. עיקרי שונים טו .להבנת ביאורים 
הרמב "ם  מתוך הוא רובו  הרע "ב ביאור  הבד. בית חלקי כל לפרש  ופוסקים  בראשונים  נאמרו 
משמע הרשב"ם , מדברי תיאור  הוסיף ובתוי "ט הבתולות בתיאור  קיצר  הרע"ב אמנם  בפירושו .
הרע "ב שכתב  ומה  הזיתים, על  שמכביד היא הקורה  וא "כ  כרשב"ם בזה הרע"ב שדעת שסובר 
קורה ידי על  שהכבידו  שיש  ונראה בפירושו, הרמב "ם כתב כן  עליהם , מכביד גדולה שאבן
יותר . להכביד  משקולות  אבני גם שמים  היו  לקורה  בנוסף א"נ  אבן, ידי  על שעשו  ויש 

 י י ח ר ו ק מ

ני



הבית את בתרא המוכר בבא ד פרק  נ

אתׁש יחין, לא אבל וּ מערוֹ ת, 
וכל  היא  לוֹ , ׁש אמר בּ זמן  הּמ ּט לטלין .
 ּכ בּ ין  מכוּ רין . כ לּ ן  הרי  ּׁשבּ ת וֹ כּה , מה
ולא הּמ רחץ, את  מכר לא  , ּכ וּ בין 
אליעזר  רבּ י  ׁש בּ ת וֹ כ ּה . ה בּ ד  בּ ית  את 
מכר  לא  החצר , את  ה ּמ וֹ כר  א וֹ מר,

חצר: ׁש ל אויר ּה  א לּ א 

     
   יא

     
     
     

    
     

    יב 
       

     
           יג 

            
    

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ואף וּ מער וֹ ת.ׁש יחים  הבּ ּת ים.  ֹׁש בּ תו ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
בּ וֹ ר  מכר  לא בּ ית דּ הּמ וֹ כר  גּ ב  ◌ַ◌ָֹ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַל 
בּ טלים  מיהא חצר  לג בּ י  וּ מרה, ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִׁש יח

כּ .הן: וּ בין   ּכ אמר בּ ין  אפלּ וּ  ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌

את  מכר  לא בּ תוֹ כ ּה , מה ◌ֶ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָכּ ל
חצר : בּ כלל  דּ אינן וכוּ '. ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַהּמ רחץ

וכוּ '. א וֹ מר  אלי עזר  הלכה ר בּ י  ואין ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
אליזר : ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ְכּ ר בּ י

לכביסהיא. עשויה החצר  שגם  אחד, תשמיש  הוא החצר  ותשמיש אלו שתשמיש  לפי 
במכירת כלולים  אלו אין  ולכן לדירה , אלא  עשוי אינו בית  אבל בהמות , ולהשקות

בהן (רשב"א)בית  להיות החצרות שדרך לפי אחר , טעם נתן ז"ל מגא "ש  אבן  והרב .
בכך  הבית  דרך ואין  ודות משנה בור  פכ "ה)(מגיד בתוי"ט )(מכירה הובא  כליב.., כלומר 

וכדומה. ותבואה בגדים לא  אבל כלל . זה  לבית מיוחדים שאינם  ואף  תשמיש  כלי
לבית המיוחדים דברים  אלא מכר  לא שבתוכו מה  כל ואמר  בית  שבמוכר  ואע"פ
במכר  מרבה הקרקע  במכירת מרבה  שהוא כל  כי  שאני , הכא שם, כמבואר  זה 

מבחצר  יותר  מרבה  ובעיר  מבבית, יותר  מרבה  בחצר  רשב"םתשמישיו, וכ"כ  (מאירי,

נוסף) טעם שם כתב  והרשב"ם  סה :, מרחץיג ..דף  בתוכה שיהיה חצר  דרך  שאין  רע"ב .
וכן  אחד במרחץ  משתמשות  חצרות דהרבה אחת, לחצר  מיוחדים  ואינם  הבד , ובית 

הבד  נימוק "י)בבית  בשם .(תוי"ט 

 י י ח ר ו ק מ

הבית את בתרא המוכר בבא ד נאפרק 

ה משנה 

זית  שמ בעשיית עיקריי שלבי ב'

אות .א) וכותשי הזיתי מפרכי

שמנ.ב) להוציא כדי  הכתושי  הזיתי עוצרי כ אחר

 הזיתי כתישת
 כמי שצורתה גדולה אב תו שמי היו השלמי הזיתי

טלפחתא . או י הנקראת  היא זו אב שטוחה. גדולה  קערה

 האב את  באמצעה. ומנוקבת  עגולה כבידה,  אב הוא הממל 
הנקב . דר מוט מעבירי והיו שבי  הזיתי על   שמי היו 
היו  וה הזיתי על הממל   מסובבי היו המוט  בעזרת 

.ומתרסקי  נכתשי

 הזיתי עצירת
סלי  וה עקלי תו  אות  נותני היו   הזיתי כתישת אחר
קרוב מיוחד במקו  שמי היו העקלי את  . מחבלי קלועי

השמ)לגת   נאס שבו או(הבור  קורה מורידי היו העקלי ועל  ,
מחורי יוצא  היה השמ .הזיתי את  לעצור כדי כבידה אב

הגת  לתו וזב  יד שבסלי.

הבד  בית חלקי 
:י. טחינת בשעת  הזיתי בתוכה  שנותני ממל:האב

. הזיתי  וטוחני  מפרכי שבה  הנקובה העליונה האב
בית בתולות: קורת בה  שמעמידי ארז של  כלונסות

הזיתיעכירי:הבד. שבה הסלי על שנותני  נסרי
.הנסרי על  יורדת  היתה והקורה ,שהיההגלגל:הכתושי גלגל 

הקורה שמנ.טו מוריד  להוציא  הכתושי  הזיתי על להכביד
הספר)  בסו ציורי .(ראה 

שנראהיד . מה לפי  ביארנו  הזיתים . בעצירת שונות בשיטות משתמשים  היו  העתיקים  בד בבתי
לפרט דאגו לא  הם  אמנם  ותוי"ט . מהרע "ב שנצרךלנו מה  אלא  פירטו  ולא ההפעלה, אופן בדיוק 

הלומד. על להקל ואיור  תמונה מופיע הספר  בסוף  הדברים. עיקרי שונים טו .להבנת ביאורים 
הרמב "ם  מתוך הוא רובו  הרע "ב ביאור  הבד. בית חלקי כל לפרש  ופוסקים  בראשונים  נאמרו 
משמע הרשב"ם , מדברי תיאור  הוסיף ובתוי "ט הבתולות בתיאור  קיצר  הרע"ב אמנם  בפירושו .
הרע "ב שכתב  ומה  הזיתים, על  שמכביד היא הקורה  וא "כ  כרשב"ם בזה הרע"ב שדעת שסובר 
קורה ידי על  שהכבידו  שיש  ונראה בפירושו, הרמב "ם כתב כן  עליהם , מכביד גדולה שאבן
יותר . להכביד  משקולות  אבני גם שמים  היו  לקורה  בנוסף א"נ  אבן, ידי  על שעשו  ויש 

 י י ח ר ו ק מ

נג



הבית את בתרא המוכר בבא ד פרק  נב

ה יּ ם  את  מכר  ה בּ ד , בּ ית  את  הּמ וֹ כר
לא אבל הבּ ת וּ לוֹ ת , ואת  ה ּמ ּמ ל ואת 
ואת  הגּ לגּ ל ואת  ה עכירין  את  מכר 
וכל  הוּ א  לוֹ , ׁש אמר  בּ זמן  הקּ וֹ רה.
רבּ י מכ וּ רין . כ לּ ן  הרי ּׁשבּ ת וֹ כ וֹ , מה
מכר  ה בּ ד , בּ ית  ה ּמ וֹ כר  א וֹ מר, אלי עזר 

הקּ וֹ רה: את 

מכר לא הּמ רחץ, את הּמ וֹ כר
ואת הּס פסלים ואת הנּ סרים את

ה 

ו
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

היּ ם .ה  את  ׁש נּ וֹ תנים מכר האבן  ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
טחינתן: בּ ׁש ת  ה זּ יתים  ה ּמ ּמ ל.בּ תוֹ כּה  ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

ה זּ יתים: מפרכים  ׁש בּ ּה  הליוֹ נה  ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָהרכב
ׁש ּמ מידין הבּ ת וּ לוֹ ת. ארז  ׁש ל כּ לוּ נסוֹ ת  ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌

ה בּ ד: בּ ית  ק וֹ רת  נסרים עכירין.בּ הם ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ׁש מים  האמּת ח וֹ ת  ל ׁש נּ וֹ תנים  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְכּ בדים 

לכבׁש ן: כּ די הכּ תוּ ׁש ים  ה זּ יתים  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָבּ הם
ה זּ יתים הגּ לגּ ל. ל  וּ מכבּ יד האבן  ׁש ּמ גלגּ ל ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌

ׁש מנן: לה וֹ ציא  הנּ סרים .וה כּ ת וּ ׁש ים ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ה בּ גדים: ליהם  ׁש ּמ שׂ ימין ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶלוּ חוֹ ת

גּ וֹ רסים הּס פסלים . ויׁש  ליהם . ׁש יּ וֹ ׁש בים ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
מים  בּ הם  ׁש נּ וֹ תנים  לרחץ :ספלים, ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֹ

הספר .טז. בסוף  הציור  ראה  פעל . זה  איך ביאר  ולא הרשב"ם, לשון הת "ק יז.כן לפי 
תוי"ט כלולים, אינם  וקורה, גלגל, ועכירין, הבד , בית במכר  כלולים ובתולות וממל הים 
אינם  המיטלטלין  והדברים מכורין  הם  הקבועין  הדברים שכל  שכתב הרשב"ם  דעת הביא 

הקורה.יח.מכורים . שם  על  אלא הבד  בית  נקרא שלא  משום ואומר  ר "א מסיים בברייתא 
שיטים  עצי בדי ועשית  חיים )(מלשון  .)(תורת

 י י ח ר ו ק מ

הבית את בתרא המוכר בבא ד נג פרק 

וכל  הוּ א  לוֹ , ׁש אמר  בּ זמן  הוּ ילא וֹ ת .
 ּכ בּ ין  מכוּ רין . כ לּ ן  הרי ּׁשבּ ת וֹ כוֹ , מה
ׁש ל  הּמ גרוֹ ת  את  מכר לא  , ּכ וּ בין 
עצים: ׁש ל הא וֹ צר וֹ ת  את  ולא  מים

בּ וֹ ר וֹ ת , בּ ּת ים, מכר  ה עיר , את  הּמ וֹ כר
וׁש וֹ בכ וֹ ת , מרחצא וֹ ת  וּ מערוֹ ת , ׁש יחין ,

לא  אבל ה ּׁשלחין , וּ בית  ה בּ דּ ין  את בּ ית  
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אחר ,וילא וֹ ת . ּפ רוּ ׁש  ה ּפ תח. כּ נגד  מס ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌

אוֹ מרים  ויׁש  בּ ּה . ׁש ּמ ס ּת ּפ גין  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֲאל וּ נטית 

כּ ׁש יּ וֹ ׁש בין  הרוה  בּ וֹ  ׁש ּמ כּס ין ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִסנּ ר

מים .בּ ּמ רחץ: ׁש ל  בּ רכוֹ ת מגר וֹ ת ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

לּמ רחץ : מים  ׁש להוֹ פכוֹ ת  א וֹ צר וֹ ת  ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
הּמ רחץ :עצים . בּ וֹ  מכרז ׁש ּמ חּמ מין ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
היר :בּ ּת ים . ּק ר  ׁש הן חצר וֹ ת ׁש כּ ן וכל  ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌

הּׁשלחין. היּ כיןבּ ית וּ פרדּ סין ליר :גּ נּ וֹ ת  ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌

הם יט. שמטלטלים  משום המכר , בכלל אלו  שאין  וטעם  פירושים. עוד  שם ועיין רע "ב,
בתוי"ט ) הובא  שמחממין כ..(רשב"ם  שכתב אלא הרע "ב כוונת  גם כן ולכאורה רשב"ם .

אלו  שאין  משום  הרשב"ם  כתב  מכורין אלו  שאין וטעם בהם. שמחממין במקום בו
בתוך אפילו בהם  ליהנות הם  ממונו  אלא  האחרים, כמו  למרחץ  המיוחדין תשמישין

בהם  ולצלות  ולאפות  ביתו להסיק כגון  בתוי"ט )ביתו , השלחין כא..(הובא  בית ונקרא 
רמונים  פרדס  שלחיך  יג)כדכתיב ד היינו (שה"ש דכאן שלחין י "א לשונות, ב' בסוגיין .

בש "ס  מקומות בשאר  מי"ג)כמו  פ"ב לעיל  שכאן (כגון וי"א  למים. צמאה לשדה  שהכוונה
מכורות אינן שדות לדידיה כי  שדות, למעט  אתי פרדסים  היינו למ"ד לפרדסים. הכוונה 
ולמ "ד בהם . לטייל  העיר  לבני עשויים  שהם  פרדסים  כמו לעיר  שייכות אין הן כי
ביניהם  לחלק סברא  אין  כי  הבעל, בית  שדה  למעט בא  לא למים , צמאה  שדה שהיינו 

העיר  עבד  למעט בא  אלא זה, דין סברת)לגבי מי תוד"ה  סח. הקרובה.(דף הערה  ועיין .
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הבית את בתרא המוכר בבא ד פרק  נב

ה יּ ם  את  מכר  ה בּ ד , בּ ית  את  הּמ וֹ כר
לא אבל הבּ ת וּ לוֹ ת , ואת  ה ּמ ּמ ל ואת 
ואת  הגּ לגּ ל ואת  ה עכירין  את  מכר 
וכל  הוּ א  לוֹ , ׁש אמר  בּ זמן  הקּ וֹ רה.
רבּ י מכ וּ רין . כ לּ ן  הרי ּׁשבּ ת וֹ כ וֹ , מה
מכר  ה בּ ד , בּ ית  ה ּמ וֹ כר  א וֹ מר, אלי עזר 

הקּ וֹ רה: את 

מכר לא הּמ רחץ, את הּמ וֹ כר
ואת הּס פסלים ואת הנּ סרים את
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

היּ ם .ה  את  ׁש נּ וֹ תנים מכר האבן  ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
טחינתן: בּ ׁש ת  ה זּ יתים  ה ּמ ּמ ל.בּ תוֹ כּה  ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

ה זּ יתים: מפרכים  ׁש בּ ּה  הליוֹ נה  ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָהרכב
ׁש ּמ מידין הבּ ת וּ לוֹ ת. ארז  ׁש ל כּ לוּ נסוֹ ת  ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌

ה בּ ד: בּ ית  ק וֹ רת  נסרים עכירין.בּ הם ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ׁש מים  האמּת ח וֹ ת  ל ׁש נּ וֹ תנים  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְכּ בדים 

לכבׁש ן: כּ די הכּ תוּ ׁש ים  ה זּ יתים  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָבּ הם
ה זּ יתים הגּ לגּ ל. ל  וּ מכבּ יד האבן  ׁש ּמ גלגּ ל ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌

ׁש מנן: לה וֹ ציא  הנּ סרים .וה כּ ת וּ ׁש ים ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ה בּ גדים: ליהם  ׁש ּמ שׂ ימין ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶלוּ חוֹ ת

גּ וֹ רסים הּס פסלים . ויׁש  ליהם . ׁש יּ וֹ ׁש בים ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
מים  בּ הם  ׁש נּ וֹ תנים  לרחץ :ספלים, ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֹ

הספר .טז. בסוף  הציור  ראה  פעל . זה  איך ביאר  ולא הרשב"ם, לשון הת "ק יז.כן לפי 
תוי"ט כלולים, אינם  וקורה, גלגל, ועכירין, הבד , בית במכר  כלולים ובתולות וממל הים 
אינם  המיטלטלין  והדברים מכורין  הם  הקבועין  הדברים שכל  שכתב הרשב"ם  דעת הביא 

הקורה.יח.מכורים . שם  על  אלא הבד  בית  נקרא שלא  משום ואומר  ר "א מסיים בברייתא 
שיטים  עצי בדי ועשית  חיים )(מלשון  .)(תורת
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הבית את בתרא המוכר בבא ד נג פרק 

וכל  הוּ א  לוֹ , ׁש אמר  בּ זמן  הוּ ילא וֹ ת .
 ּכ בּ ין  מכוּ רין . כ לּ ן  הרי ּׁשבּ ת וֹ כוֹ , מה
ׁש ל  הּמ גרוֹ ת  את  מכר לא  , ּכ וּ בין 
עצים: ׁש ל הא וֹ צר וֹ ת  את  ולא  מים

בּ וֹ ר וֹ ת , בּ ּת ים, מכר  ה עיר , את  הּמ וֹ כר
וׁש וֹ בכ וֹ ת , מרחצא וֹ ת  וּ מערוֹ ת , ׁש יחין ,

לא  אבל ה ּׁשלחין , וּ בית  ה בּ דּ ין  את בּ ית  
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אחר ,וילא וֹ ת . ּפ רוּ ׁש  ה ּפ תח. כּ נגד  מס ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌

אוֹ מרים  ויׁש  בּ ּה . ׁש ּמ ס ּת ּפ גין  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֲאל וּ נטית 

כּ ׁש יּ וֹ ׁש בין  הרוה  בּ וֹ  ׁש ּמ כּס ין ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִסנּ ר

מים .בּ ּמ רחץ: ׁש ל  בּ רכוֹ ת מגר וֹ ת ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

לּמ רחץ : מים  ׁש להוֹ פכוֹ ת  א וֹ צר וֹ ת  ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
הּמ רחץ :עצים . בּ וֹ  מכרז ׁש ּמ חּמ מין ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
היר :בּ ּת ים . ּק ר  ׁש הן חצר וֹ ת ׁש כּ ן וכל  ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌

הּׁשלחין. היּ כיןבּ ית וּ פרדּ סין ליר :גּ נּ וֹ ת  ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌

הם יט. שמטלטלים  משום המכר , בכלל אלו  שאין  וטעם  פירושים. עוד  שם ועיין רע "ב,
בתוי"ט ) הובא  שמחממין כ..(רשב"ם  שכתב אלא הרע "ב כוונת  גם כן ולכאורה רשב"ם .

אלו  שאין  משום  הרשב"ם  כתב  מכורין אלו  שאין וטעם בהם. שמחממין במקום בו
בתוך אפילו בהם  ליהנות הם  ממונו  אלא  האחרים, כמו  למרחץ  המיוחדין תשמישין

בהם  ולצלות  ולאפות  ביתו להסיק כגון  בתוי"ט )ביתו , השלחין כא..(הובא  בית ונקרא 
רמונים  פרדס  שלחיך  יג)כדכתיב ד היינו (שה"ש דכאן שלחין י "א לשונות, ב' בסוגיין .

בש "ס  מקומות בשאר  מי"ג)כמו  פ"ב לעיל  שכאן (כגון וי"א  למים. צמאה לשדה  שהכוונה
מכורות אינן שדות לדידיה כי  שדות, למעט  אתי פרדסים  היינו למ"ד לפרדסים. הכוונה 
ולמ "ד בהם . לטייל  העיר  לבני עשויים  שהם  פרדסים  כמו לעיר  שייכות אין הן כי
ביניהם  לחלק סברא  אין  כי  הבעל, בית  שדה  למעט בא  לא למים , צמאה  שדה שהיינו 

העיר  עבד  למעט בא  אלא זה, דין סברת)לגבי מי תוד"ה  סח. הקרובה.(דף הערה  ועיין .
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הבית את בתרא המוכר בבא ד פרק  נד

וכל  היא  לוֹ , ׁש אמר  וּ בזמן  הּמ ּט לטלין .
בּ המה  בּה  הי וּ  אפ לּ וּ  ּׁשבּ ת וֹ כ ּה , מה
ׁש מע וֹ ן ר בּ ן  מכוּ רין . כ לּ ן  הרי ועבדים,
העיר, את  ה ּמ וֹ כר  א וֹ מר , גּ מליאל בּ ן 

ה ּס נטר: את  מכר 

את מכר הּׂשדה, את הּמ וֹ כר
ואת לצרכּ ּה , ׁש הם האבנים
ואת  לצר כּ וֹ , ׁש הם ׁש בּ כּ רם הקּ נים
לקּ רקע, מחבּ רת ׁש היא הּת בוּ אה

ח 

    
  כב   

     
     

     
    
    

         כג 

    
    

    

 כד    
    

         

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הּמ ּט לטלין . לא  ּת ׁש מי ׁש ּת א,אבל מאני  ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
וכל  בּ הן. וכ יּ וֹ צא וקלת מפּת ח  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְכּ גוֹ ן

וּ שׂ רי : חּט י מכר  ׁש א הרי ׁש כּ ן ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
מכוּ רים. וּ בהמ וֹ ת כלּ ן  בדים אפלּ וּ  ֲ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

ח ּט י ׁש כּ ן וכל נינהוּ . דּ נידי ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְדּ מ ּט לטלי

נידי: דּ לא מּט לטלי  דּ הווּ  ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְוּ שׂ רי 
היר .הּס נטר. ל ׁש מר  הממ נּ ה הבד ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌

גּ מליאל : בּ ן ׁש מע וֹ ן כּ ר בּ ן הלכה ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְואין
לצרכּ ּה .ח ׁש הם  גּ דר :האבנים  לשׂ וֹ ת ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌

הּק נים. הגּ פנים:ואת בּ הם ׁש ּק וֹ ׁש רים ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ברע"ב.כב. כדאיתא בכלל ושערי חיטי שאין שכן  לפי כג .וכל והוא הרע "ב. פירש כן 
הוא שגם ואמר  רשב"ג פליג וע "ז העיר  עבד למעט  בא והת"ק  שדה היינו  ששלחין  הלשון 
הת "ק  כי  שדות. היינו  שסנטר  בסוגיין מבואר  פרדס , היינו ששלחין  לישנא לאידך  אבל מכור .
בא היה אם כי  שדות , לרבות אלא  בא לא דבריו על להוסיף שבא ורשב"ג  שדות , גם  ממעט 
פרדסים  היינו ששלחין שפירש  הרע "ב  ולכן  דבריו. לפרש  לו היה סנטר  וגם  שדות גם  לרבות 

שדות  היינו שסנטר  לפרש  להאי כד..(תוי"ט )הי"ל דקביעי כיון  הן , דמיטלטלין  ואע"ג
להו  חשיב כמחובר  לעולם, שדה מהאי אותן מזיזין ואין  בתוי"ט )תשמיש  הובא .(רשב "ם,

 י י ח ר ו ק מ

הבית את בתרא המוכר בבא ד נה פרק 

פחוּ תה  ׁש היא  הקּ נים מחצּ ת  ואת 
ׁש אינ ּה  ה ּׁשוֹ מרה ואת  רבע , מבּ ית 
ׁש אינוֹ  החרוּ ב ואת בטיט, עשׂ וּ יה

הּׁשקמה: בּ ת וּ לת  ואת  מרכּ ב,
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הּק נים. מחצּ ת גּ דלים ואת הר בּ ה קנים ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

רבע  מ בּ ית ּפ ח וּ תה כּ ׁש היא אחד , ◌ַֹ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְבּ קלח 
הדה: לג בּ י  בּ טלה היא ׁש וֹ מרה.אז ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

בּ טיט : ל ּק רקע  המחבּ רת ׁש וֹ מרים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌סכּ ת
החר וּ ב. הר כּ ב .ואת לא ׁש דין בּ בחר וּ תוֹ  ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֹ◌ְ◌ָ◌

לוֹ  ויׁש  א וֹ תוֹ  וּ מר כּ יבין מת גּ בּ ר  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִדּ כ ׁש ּמ זקין 

שׂ דה : לגבּ י  בּ טיל ולא  צמוֹ  בּ פני ואתׁש ם  ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌
הּׁשק  ׁש חתכוּ מה.בּ תוּ לת קדם בּ בחר וּ תּה  ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌

וּ גדלין ה נפים ק וֹ צצים  דּ כ ׁש ּמ זקין ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲנפיה .
ׁש קמה: סדּ ן וקר וּ י בּ מקוֹ מן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַהר בּ ה

הקנים כה. כשמחיצת הקנים. חיצת  או  הקנים מחיצת  נקרא  אחד מקלח הגדלים קנים  הרבה 
הקב רבע  בית של  שטח וחומש)מחזיקה אמות  עשר  על וחומש אמות בפני (כעשר חשובה היא

ורא"ש , רשב "ם גרסי  וכן  הקנים חיצת היא הגירסא  בגמרא  השדה . לגבי בטילה  ואינה עצמה 
שוות הגירסאות שתי הפירוש  בפני כו ..(תוי"ט )ולענין  שם  לה אין  רבע בית שאינה  שכיון 

השדה. לגבי  ובטילה  לב)סמ "ע כז.עצמה  ס"ק  רט "ו  בגמרא (סימן  סט .). דלא(דף אע "ג איתא 
מחוברת שאינה  וכיון בקרקע , לחברה כדי  הרבה למטה גם  טח  שלא  ור "ל  בארעא , קביעא
כקבועה נחשבה הצדדים ומן  למעלה  שמכוסה כיון  שמ "מ  קמ"ל  מכורה, שאינה הו"א 
ובסיפא בטיט  עשויה  שהיא גרסינן שכאן ור "ח  ורמב"ם  הרא "ש  גירסת לפי וזה  בשדה .

בטיט עשויה  שאינה שלנו )גרסינן  ספרים  כגירסת  המחוברת(דלא  שומרים סוכת כתב  הרע"ב .
אבל והרמב"ם, הר "ח  וכגירסת בטיט עשויה שהיא  שומירה  גורס  שהוא משמע בטיט . לקרקע 

וכנ"ל בארעא, קביעא שאינה  איירי שכאן  להדיא  איתא בגמרא כי תמיה, .(תוי"ט )פירושו
בטל.כח. ואינו  עצמו  בפני שם לו ויש  אותו מרכיבין  שבזקנותו  רע"ב  היאכט.עיין שקמה 

יער  של  תאנה  מ"ט )עץ פ"ט  ב "מ במקומן,(רע"ב  הרבה וגדלין הענפים קוצצים  וכשמזקין ,
השדה אגב שבטילים האילנות  ככל היא  הרי  בתולה  עדיין  כשהיא  השקמה, סדן וקרוי 

השדה  אגב בטילה ואינה עצמה בפני שם  לה  יש השקמה  סדן  אבל  עמה, .(רשב"ם)ונמכרים 
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הבית את בתרא המוכר בבא ד פרק  נד

וכל  היא  לוֹ , ׁש אמר  וּ בזמן  הּמ ּט לטלין .
בּ המה  בּה  הי וּ  אפ לּ וּ  ּׁשבּ ת וֹ כ ּה , מה
ׁש מע וֹ ן ר בּ ן  מכוּ רין . כ לּ ן  הרי ועבדים,
העיר, את  ה ּמ וֹ כר  א וֹ מר , גּ מליאל בּ ן 

ה ּס נטר: את  מכר 

את מכר הּׂשדה, את הּמ וֹ כר
ואת לצרכּ ּה , ׁש הם האבנים
ואת  לצר כּ וֹ , ׁש הם ׁש בּ כּ רם הקּ נים
לקּ רקע, מחבּ רת ׁש היא הּת בוּ אה
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הּמ ּט לטלין . לא  ּת ׁש מי ׁש ּת א,אבל מאני  ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
וכל  בּ הן. וכ יּ וֹ צא וקלת מפּת ח  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְכּ גוֹ ן

וּ שׂ רי : חּט י מכר  ׁש א הרי ׁש כּ ן ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
מכוּ רים. וּ בהמ וֹ ת כלּ ן  בדים אפלּ וּ  ֲ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

ח ּט י ׁש כּ ן וכל נינהוּ . דּ נידי ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְדּ מ ּט לטלי

נידי: דּ לא מּט לטלי  דּ הווּ  ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְוּ שׂ רי 
היר .הּס נטר. ל ׁש מר  הממ נּ ה הבד ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌

גּ מליאל : בּ ן ׁש מע וֹ ן כּ ר בּ ן הלכה ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְואין
לצרכּ ּה .ח ׁש הם  גּ דר :האבנים  לשׂ וֹ ת ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌

הּק נים. הגּ פנים:ואת בּ הם ׁש ּק וֹ ׁש רים ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ברע"ב.כב. כדאיתא בכלל ושערי חיטי שאין שכן  לפי כג .וכל והוא הרע "ב. פירש כן 
הוא שגם ואמר  רשב"ג פליג וע "ז העיר  עבד למעט  בא והת"ק  שדה היינו  ששלחין  הלשון 
הת "ק  כי  שדות. היינו  שסנטר  בסוגיין מבואר  פרדס , היינו ששלחין  לישנא לאידך  אבל מכור .
בא היה אם כי  שדות , לרבות אלא  בא לא דבריו על להוסיף שבא ורשב"ג  שדות , גם  ממעט 
פרדסים  היינו ששלחין שפירש  הרע "ב  ולכן  דבריו. לפרש  לו היה סנטר  וגם  שדות גם  לרבות 

שדות  היינו שסנטר  לפרש  להאי כד..(תוי"ט )הי"ל דקביעי כיון  הן , דמיטלטלין  ואע"ג
להו  חשיב כמחובר  לעולם, שדה מהאי אותן מזיזין ואין  בתוי"ט )תשמיש  הובא .(רשב "ם,
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הבית את בתרא המוכר בבא ד נה פרק 

פחוּ תה  ׁש היא  הקּ נים מחצּ ת  ואת 
ׁש אינ ּה  ה ּׁשוֹ מרה ואת  רבע , מבּ ית 
ׁש אינוֹ  החרוּ ב ואת בטיט, עשׂ וּ יה

הּׁשקמה: בּ ת וּ לת  ואת  מרכּ ב,

     
  כה 

      
  כו   

  
    

    כז         
כח         כט 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הּק נים. מחצּ ת גּ דלים ואת הר בּ ה קנים ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

רבע  מ בּ ית ּפ ח וּ תה כּ ׁש היא אחד , ◌ַֹ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְבּ קלח 
הדה: לג בּ י  בּ טלה היא ׁש וֹ מרה.אז ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

בּ טיט : ל ּק רקע  המחבּ רת ׁש וֹ מרים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌סכּ ת
החר וּ ב. הר כּ ב .ואת לא ׁש דין בּ בחר וּ תוֹ  ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֹ◌ְ◌ָ◌

לוֹ  ויׁש  א וֹ תוֹ  וּ מר כּ יבין מת גּ בּ ר  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִדּ כ ׁש ּמ זקין 

שׂ דה : לגבּ י  בּ טיל ולא  צמוֹ  בּ פני ואתׁש ם  ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌
הּׁשק  ׁש חתכוּ מה.בּ תוּ לת קדם בּ בחר וּ תּה  ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌

וּ גדלין ה נפים ק וֹ צצים  דּ כ ׁש ּמ זקין ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲנפיה .
ׁש קמה: סדּ ן וקר וּ י בּ מקוֹ מן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַהר בּ ה

הקנים כה. כשמחיצת הקנים. חיצת  או  הקנים מחיצת  נקרא  אחד מקלח הגדלים קנים  הרבה 
הקב רבע  בית של  שטח וחומש)מחזיקה אמות  עשר  על וחומש אמות בפני (כעשר חשובה היא

ורא"ש , רשב "ם גרסי  וכן  הקנים חיצת היא הגירסא  בגמרא  השדה . לגבי בטילה  ואינה עצמה 
שוות הגירסאות שתי הפירוש  בפני כו ..(תוי"ט )ולענין  שם  לה אין  רבע בית שאינה  שכיון 

השדה. לגבי  ובטילה  לב)סמ "ע כז.עצמה  ס"ק  רט "ו  בגמרא (סימן  סט .). דלא(דף אע "ג איתא 
מחוברת שאינה  וכיון בקרקע , לחברה כדי  הרבה למטה גם  טח  שלא  ור "ל  בארעא , קביעא
כקבועה נחשבה הצדדים ומן  למעלה  שמכוסה כיון  שמ "מ  קמ"ל  מכורה, שאינה הו"א 
ובסיפא בטיט  עשויה  שהיא גרסינן שכאן ור "ח  ורמב"ם  הרא "ש  גירסת לפי וזה  בשדה .

בטיט עשויה  שאינה שלנו )גרסינן  ספרים  כגירסת  המחוברת(דלא  שומרים סוכת כתב  הרע"ב .
אבל והרמב"ם, הר "ח  וכגירסת בטיט עשויה שהיא  שומירה  גורס  שהוא משמע בטיט . לקרקע 

וכנ"ל בארעא, קביעא שאינה  איירי שכאן  להדיא  איתא בגמרא כי תמיה, .(תוי"ט )פירושו
בטל.כח. ואינו  עצמו  בפני שם לו ויש  אותו מרכיבין  שבזקנותו  רע"ב  היאכט.עיין שקמה 

יער  של  תאנה  מ"ט )עץ פ"ט  ב "מ במקומן,(רע"ב  הרבה וגדלין הענפים קוצצים  וכשמזקין ,
השדה אגב שבטילים האילנות  ככל היא  הרי  בתולה  עדיין  כשהיא  השקמה, סדן וקרוי 

השדה  אגב בטילה ואינה עצמה בפני שם  לה  יש השקמה  סדן  אבל  עמה, .(רשב"ם)ונמכרים 
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הבית את בתרא המוכר בבא ד פרק  נו 

ׁש אינן  האבנים  את לא מכר לא אבל 
ׁש בּ כּ רם הקּ נים את ולא לצרכּ ּה ,

לצר ׁש היאׁש אינן הּת בוּ אה את ולא  כּ וֹ , 
ל וֹ , ׁש אמר בּ זמן הקּ רקע. מן תל וּ ׁש ה
כלּ ן הרי ּׁשבּ תוֹ כּה , מה וכל היא
לא מכר לא , ּכ וּ בין  ּכ בּ ין מכוּ רין.
רבע , בית ׁש היא הקּ נים  מח צּ ת את
בטיט , עשׂ וּ יה ׁש היא הּׁשוֹ מרה את ולא
ס דּ ן  את ולא  הּמ רכּ ב , החרוּ ב את ולא
הגּ ת, את ולא הבּ וֹ ר, את ולא  הּׁשקמה,
יׁש וּ בין. בּ ין חרבין בּ ין ,הּׁשוֹ ב את ולא

דּ ברי וצרי ,דר לוֹ  ל קּ ח  . עקיבא ר בּ י 

ט      
     

   ל  
    

 לא  
    
     
      
     
     

    
     

   לב  
     

     
    

              
    לג          

           

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וכוּ '.ט הּק נים  מחצּ ת את מכר  ׁש כּ ל לא  ֶ◌ָ◌
צמן: בּ פני  כּ שׂ דה חׁש וּ בים לא אלּ ה ֵ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌

הבּ וֹ ר. את לוֹ מכר  ׁש ּמ כר  ּפ י ל אף ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

מכוּ רין: אלּ וּ  אין הּמ וֹ כר וצרי הדה  ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
הלּ וֹ קח. מן   דר לוֹ  ולגּ ת.ל ּק ח ל בּ וֹ ר  לבא ָ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌

ל יל : כּ דפרי ׁש נא מוֹ כר  יפה בּ ין ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְדּ מ וֹ כר 

שם .ל . ורשב"ם  סט . לעיל לב .שם .לא .דף נתבאר כאן (מ"ח)כבר  הרע"ב  גירסת  שלפי
כמיטלטלת נחשבת ולכן בטיט , וכותליה גגה מכוסה  שאינה  ור "ל  בטיט, עשויה  שאינה גורסים 

השדה . גב על  בטילה עצמןלג.ואינה  בפני כשדה חשובים אלה ברשב "ם.שכל  הוא וכן (רע "ב ,

השומירה טעם  אין  בטיט, עשויה  שאינה השומירה  את ולא כאן  הרע"ב  שגירסת  התוי"ט מש"כ לפי  אמנם

בשדה ) קבועה ואינה מיטלטלת  שהיא מחמת אלא  עמה נמכרת  אינה חשיבותה  מחמת לא כי לאינך, .דומה 
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צרי אינ וֹ  א וֹ מרים, וּ מוֹ דה וחכמים . 
חוּ ץ לוֹ  ׁש אמר בּ זמן עקיבא, רבּ י

צרי ׁש אינ וֹ  דר .מא לּ וּ , לוֹ  לקּ ח  
אינ וֹ  א וֹ מר, עקיבא  ר בּ י לאחר , מכרן 

א וֹ מרים,צרי וחכמים .דר לוֹ  לקּ ח  
דבריםצרי בּ ּמ ה .דר לוֹ  לקּ ח  

מּת נה, בּ נ וֹ תן  אבל בּ מוֹ כר. אמוּ רים,
זכוּ  ׁש חלקוּ , האחין  כּ לּ ם. את  נ וֹ תן 
בּ נכסי ה ּמ חזיק בכלּ ם. זכוּ  בּׂשדה ,
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כּ לּ ן . את מוֹ כר נתן  דּ אמר  למאן ואפלּ וּ  ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
ל ּק ח הלּ וֹ קח  וצרי מ וֹ כר  ר ה ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְבּ ין
מ כּ ל  אחד  ל וֹ  דּ מכר  היכא  דּ ר ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶל וֹ 
בּ מוֹ כר  דּ וקא לצמוֹ , הדה וׁש יּ ר  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵאלּ וּ 
ללּ וֹ קח לי ּה  דּ הוה מ וּ ם הכי, ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָאמרינן
איהוּ  אתני דּ לא וכיון וּ לפר וּ ׁש י , ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְלאתנוּ יי
ׁש ּמ קבּ ל  נוֹ תן גּ בּ י אבל  דּ אפסיד, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְהוּ א
לי ּפ ר ׁש  ל נּ וֹ תן ל וֹ מר  מתבּ יּ ׁש  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַהּמ ּת נה
מ דּ לא  אמרינן לא לי , נוֹ תן אּת ה ֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַמה
אמרינן  אלּ א דּ אפסיד , הוּ א איהוּ  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵּפ ר ׁש 

הּמ ּת נה  מקבּ ל   צרי ואין נתן יפה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְבּ ין
דּ אמרינן  הני כּ ל נּמ י  וכן . דּ ר ל וֹ  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִל ּק ח 
שׂ דה, בּ כלל ׁש אינן לפי מכר  לא ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ֵ◌ְל יל 
בּ תוֹ כּה  מה כּ ל  בּ כלל  דּ אינן הני  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַואפלּ וּ 
וגת, וּ ב וֹ ר  הקמה וסדּ ן חר וּ ב  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְכּ גוֹ ן
כּ לּ ן, את נתן מ ּת נה, הדה נתן ◌ָ◌◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִאם
הוּ א  מ דּ אי  יוֹ תר  יפה דּ ב ין ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִמוּ ם

בכלּ ן .נוֹ תן: זכוּ  בּׂשדה בּ וֹ ר זכוּ  אפלּ וּ  ֵ◌ֲ◌ִ◌
אחד  ׁש כּ ל מ ּפ ני ׁש בּ דה.  וׁש וֹ ב ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָוגת
וכל : מ כּ ל מחבר וֹ  וּ מסּת לּ ק בּ ׁש לּ וֹ  ֹ◌ָֹ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶזוֹ כה

לו לד. ליקח המתנה מקבל  צריך  אין לעצמו, השדה ושייר  במתנה  אלו  נתן אם וכן
לחכמים . אפילו דרך 
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הבית את בתרא המוכר בבא ד פרק  נו 

ׁש אינן  האבנים  את לא מכר לא אבל 
ׁש בּ כּ רם הקּ נים את ולא לצרכּ ּה ,

לצר ׁש היאׁש אינן הּת בוּ אה את ולא  כּ וֹ , 
ל וֹ , ׁש אמר בּ זמן הקּ רקע. מן תל וּ ׁש ה
כלּ ן הרי ּׁשבּ תוֹ כּה , מה וכל היא
לא מכר לא , ּכ וּ בין  ּכ בּ ין מכוּ רין.
רבע , בית ׁש היא הקּ נים  מח צּ ת את
בטיט , עשׂ וּ יה ׁש היא הּׁשוֹ מרה את ולא
ס דּ ן  את ולא  הּמ רכּ ב , החרוּ ב את ולא
הגּ ת, את ולא הבּ וֹ ר, את ולא  הּׁשקמה,
יׁש וּ בין. בּ ין חרבין בּ ין ,הּׁשוֹ ב את ולא

דּ ברי וצרי ,דר לוֹ  ל קּ ח  . עקיבא ר בּ י 
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 לא  
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וכוּ '.ט הּק נים  מחצּ ת את מכר  ׁש כּ ל לא  ֶ◌ָ◌
צמן: בּ פני  כּ שׂ דה חׁש וּ בים לא אלּ ה ֵ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌

הבּ וֹ ר. את לוֹ מכר  ׁש ּמ כר  ּפ י ל אף ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

מכוּ רין: אלּ וּ  אין הּמ וֹ כר וצרי הדה  ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
הלּ וֹ קח. מן   דר לוֹ  ולגּ ת.ל ּק ח ל בּ וֹ ר  לבא ָ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌

ל יל : כּ דפרי ׁש נא מוֹ כר  יפה בּ ין ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְדּ מ וֹ כר 

שם .ל . ורשב"ם  סט . לעיל לב .שם .לא .דף נתבאר כאן (מ"ח)כבר  הרע"ב  גירסת  שלפי
כמיטלטלת נחשבת ולכן בטיט , וכותליה גגה מכוסה  שאינה  ור "ל  בטיט, עשויה  שאינה גורסים 

השדה . גב על  בטילה עצמןלג.ואינה  בפני כשדה חשובים אלה ברשב "ם.שכל  הוא וכן (רע "ב ,

השומירה טעם  אין  בטיט, עשויה  שאינה השומירה  את ולא כאן  הרע"ב  שגירסת  התוי"ט מש"כ לפי  אמנם

בשדה ) קבועה ואינה מיטלטלת  שהיא מחמת אלא  עמה נמכרת  אינה חשיבותה  מחמת לא כי לאינך, .דומה 
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הבית את בתרא המוכר בבא ד נז פרק 

צרי אינ וֹ  א וֹ מרים, וּ מוֹ דה וחכמים . 
חוּ ץ לוֹ  ׁש אמר בּ זמן עקיבא, רבּ י

צרי ׁש אינ וֹ  דר .מא לּ וּ , לוֹ  לקּ ח  
אינ וֹ  א וֹ מר, עקיבא  ר בּ י לאחר , מכרן 

א וֹ מרים,צרי וחכמים .דר לוֹ  לקּ ח  
דבריםצרי בּ ּמ ה .דר לוֹ  לקּ ח  

מּת נה, בּ נ וֹ תן  אבל בּ מוֹ כר. אמוּ רים,
זכוּ  ׁש חלקוּ , האחין  כּ לּ ם. את  נ וֹ תן 
בּ נכסי ה ּמ חזיק בכלּ ם. זכוּ  בּׂשדה ,
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

כּ לּ ן . את מוֹ כר נתן  דּ אמר  למאן ואפלּ וּ  ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
ל ּק ח הלּ וֹ קח  וצרי מ וֹ כר  ר ה ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְבּ ין
מ כּ ל  אחד  ל וֹ  דּ מכר  היכא  דּ ר ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶל וֹ 
בּ מוֹ כר  דּ וקא לצמוֹ , הדה וׁש יּ ר  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵאלּ וּ 
ללּ וֹ קח לי ּה  דּ הוה מ וּ ם הכי, ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָאמרינן
איהוּ  אתני דּ לא וכיון וּ לפר וּ ׁש י , ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְלאתנוּ יי
ׁש ּמ קבּ ל  נוֹ תן גּ בּ י אבל  דּ אפסיד, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְהוּ א
לי ּפ ר ׁש  ל נּ וֹ תן ל וֹ מר  מתבּ יּ ׁש  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַהּמ ּת נה
מ דּ לא  אמרינן לא לי , נוֹ תן אּת ה ֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַמה
אמרינן  אלּ א דּ אפסיד , הוּ א איהוּ  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵּפ ר ׁש 

הּמ ּת נה  מקבּ ל   צרי ואין נתן יפה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְבּ ין
דּ אמרינן  הני כּ ל נּמ י  וכן . דּ ר ל וֹ  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִל ּק ח 
שׂ דה, בּ כלל ׁש אינן לפי מכר  לא ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ֵ◌ְל יל 
בּ תוֹ כּה  מה כּ ל  בּ כלל  דּ אינן הני  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַואפלּ וּ 
וגת, וּ ב וֹ ר  הקמה וסדּ ן חר וּ ב  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְכּ גוֹ ן
כּ לּ ן, את נתן מ ּת נה, הדה נתן ◌ָ◌◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִאם
הוּ א  מ דּ אי  יוֹ תר  יפה דּ ב ין ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִמוּ ם

בכלּ ן .נוֹ תן: זכוּ  בּׂשדה בּ וֹ ר זכוּ  אפלּ וּ  ֵ◌ֲ◌ִ◌
אחד  ׁש כּ ל מ ּפ ני ׁש בּ דה.  וׁש וֹ ב ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָוגת
וכל : מ כּ ל מחבר וֹ  וּ מסּת לּ ק בּ ׁש לּ וֹ  ֹ◌ָֹ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶזוֹ כה

לו לד. ליקח המתנה מקבל  צריך  אין לעצמו, השדה ושייר  במתנה  אלו  נתן אם וכן
לחכמים . אפילו דרך 
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נט



הבית את בתרא המוכר בבא ד פרק  נח

בּ כלּ ם. החזיק בּ ּׂשדה, החזיק הגּ ר ,
את הקדּ יׁש  הּׂשדה, את הּמ קדּ יׁש 
את  הּמ קדּ י ׁש  א וֹ מר, ׁש מע וֹ ן  רבּ י  כּ לּ ם.
החר וּ ב  את  א לּ א  הקדּ י ׁש  לא  הּׂשדה ,

הּׁשקמה: סדּ ן  ואת  ה ּמ רכּ ב

     
   לה 

     
    

    
     

     
            לו

הספינה  את המוכר  ה פרק
א  משנה

ספינה  כלי 
תהאנס: שהרוח כדי  הספינה על שתולי גדול  וילו כמי

הספינה . בהולכת ותסייע  בו שעליותור:מנשבת גבוה  ע
הנס . את  תולי:עוגי וזורקי בחבל  אותו  שקושרי כבד ברזל 

למקומה . הספינה  את   לעג  הי קרקעית עד בעומק  אותו 
:הספינהמנהיגי  מוליכי  שבה מרצופי:משוטות  אמתחות .

הסחורה.  בה  אנתיקי :שנותני. המרצופי שבתו הסחורה

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ כלּ ם. וׁש קמה החזיק דּ חר וּ ב  גּ ב  ל  ואף ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
שׂ דוֹ ת  כּ ׁש ּת י  הווּ  שׂ דה, לג בּ י  בּ טילי ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְֹלא
בּ אחת  החזיק דּ אם בּ יניהן, מצר  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְואין

חבר ּת ּה : קנה כּ לּ ם.מהן את הקדּ י ׁש  ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
מקדּ י ׁש : יפה בּ ין הקדּ י ׁש דּ מקדּ י ׁש  לא  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

החר וּ ב. את דּ אמרינן א לּ א  הנ מ כּ ל ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌

גּ בּ י מכר , לא מכר  גּ בּ י ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְבּ מתניתין
מקדּ יׁש  דּ דת הקדּ יׁש , לא נּמ י ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶהקדּ ׁש 
וסדּ ן  הּמ ר כּ ב  מחר וּ ב  לבד מוֹ כר , ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְכּ דת
מכר , לא דּ במכר  גּ ב  ל דּ אף ◌ַ◌ָֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהקמה,
וּ מ דה  הוֹ איל וט מא, קדּ ׁש י . ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְבּ הקדּ ׁש 

ינקי: קא ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶהקדּ ׁש 

החזיק לה. ואם ביניהם  מיצר  שאין  שדות  כשתי  הוו  השדה לגבי  בטלים  שאינם פי על  שאף 
חברתה. קנה  מהן  בעין לו .באחת  המקדיש  כי הכל  מקדיש  דרבנן  אליבא  הגמרא  למסקנת

ומה מקדיש . רעה בעין ס "ל כי ושקמה חרוב אפילו  הקדיש לא  שמעון  ולרבי  מקדיש , יפה
שרק  מיהת לי אודי  וה"ק  להו , קאמר  דרבנן לדבריהם  ושקמה, חרוב  שהקדיש  כאן שאמר 
וכתב הקדיש . לא דברים ושאר  שהקדיש , הקרקע  מן  יונקים  שהם הקדיש  ושקמה חרוב 
ומשמעה. כפשטה  המשנה מפרש הרע "ב מ"מ הש "ס  מסקנת  היא שכן שאע"פ התוי"ט 
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הספינה  את בתרא המוכר בבא ה נט פרק

הּת רן את  מכר הּס פינה , את  הּמ וֹ כר
כּ ל ואת העוֹ גין ואת הנּ ס ואת
את  לא  מכר לא  אבל א וֹ ת ּה , הּמ נהיגין 
את  ולא  ה ּמ רצוּ פין , את  ולא  העבדים,
וכל  היא  לוֹ  ׁש אמר  וּ בזמן  האנ ּת יקי.
מכר  מכוּ רין . כלּ ן  הרי  ּׁשבּ ת וֹ כ ּה , מה
הּפ רד וֹ ת . את  מכר  לא  הקּ ר וֹ ן , את 

מכר לא הּפ רדוֹ ת, את אתמכר 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הּס פינה .א את  אתסתם:הּמ וֹ כר מכר ְ◌ָ◌
הנּ ס.ה ּת רן. את ליו ׁש ּת וֹ לין גּ ב וֹ ּה  ץ  ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌

בּ ּת רן  ׁש ּת וֹ לין  וילוֹ ן כּ מין הוּ א  ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְוה נּ ס 
הר וּ ח: א וֹ תוֹ עוֹ גין.לנגד ׁש ּק וֹ ׁש רין בּ רזל  ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

לכּ ב ה ּמ ים  בּ עמק  אוֹ ת וֹ  וזוֹ רקין ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַבּ חבל
הּס פינה: ה ּמ ׁש וֹ טוֹ ת מנהיגים .וּ ל גּ ן א לּ וּ  ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌

ׁש רוֹ צים : ל ּמ קוֹ ם הּס פינה מוֹ ליכין ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש בּ הם
בּ הם מרצ וּ פין. ׁש נּ וֹ תנים אמ ּת חוֹ ת ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

ׁש בּ תוֹ אנּת יקי.ה ּס חוֹ רה: הּפ רקמטיא ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌
דּ במכר  הכא  דּ חׁש יב  הני וכל ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה ּס פינה .

הּס פינה  את  והק דּ יׁש  נתן אם מכר , ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָֹלא
ולא  וההק דּ ׁש . הּמ ּת נה בּ כלל  הנ הווּ  ֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲֹלא
דּ כלּ הוּ  דּ ליל דּ פרקין וגת ודוּ ת  לב וֹ ר  ◌ְ◌◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָדּ מי
לנין  שׂ דה לגבּ י וּ בטלי נינה וּ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְמקרק י 
כּ לל: בּ טלי לא   הנ אבל וּ מּת נה, ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶהק דּ ׁש 

ה ּק רוֹ ן.ּפ רדוֹ ת . את הּמ וֹ ׁש כוֹ ת  בּ המ וֹ ת ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
ה ּמ כירה . בּ ׁש ת בּ וֹ  אדוּ קים  ׁש אין  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְוה וּ א

דּ  מן ואית הנּ פרדים  צים ּפ רדוֹ ת, מפר ׁש י ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌
וה וּ א  בּ הם . הגלה את  ׁש ּמ וֹ ׁש כים ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָה גלה

קׁש וּ רים יהיוּ  הּמ כירה:ׁש א בּ ׁש ת בּ ּה  ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

וכלא. היא  שאמר  דבזמן  לאשמועינן  נקטיה  הסיפא  משום אלא היא , דפשיטא  ומילתא
מכורים הם גם שבתוכה, נימוק "י)מה בשם המרצופין ב..(תוי"ט  שאם פשיטא , זה גם 

משום  זה דין  גם אלא  שבהם . הסחורה שכן  כל מכורין, אינם  בספינה תמיד שנשארים
נקטיה בשעתג ..(שם)סיפא  בו  מחוברות שאינן ואיירי  נוסף . פירוש  ועיי "ש  רע"ב ,

עמו. מכורות  הפרדות גם הקרון את  כשמכר  לקרון , מחוברות הם  אם  אבל המכירה

 י י ח ר ו ק מ

ס



הבית את בתרא המוכר בבא ד פרק  נח

בּ כלּ ם. החזיק בּ ּׂשדה, החזיק הגּ ר ,
את הקדּ יׁש  הּׂשדה, את הּמ קדּ יׁש 
את  הּמ קדּ י ׁש  א וֹ מר, ׁש מע וֹ ן  רבּ י  כּ לּ ם.
החר וּ ב  את  א לּ א  הקדּ י ׁש  לא  הּׂשדה ,

הּׁשקמה: סדּ ן  ואת  ה ּמ רכּ ב

     
   לה 

     
    

    
     

     
            לו

הספינה  את המוכר  ה פרק
א  משנה

ספינה  כלי 
תהאנס: שהרוח כדי  הספינה על שתולי גדול  וילו כמי

הספינה . בהולכת ותסייע  בו שעליותור:מנשבת גבוה  ע
הנס . את  תולי:עוגי וזורקי בחבל  אותו  שקושרי כבד ברזל 

למקומה . הספינה  את   לעג  הי קרקעית עד בעומק  אותו 
:הספינהמנהיגי  מוליכי  שבה מרצופי:משוטות  אמתחות .

הסחורה.  בה  אנתיקי :שנותני. המרצופי שבתו הסחורה

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ כלּ ם. וׁש קמה החזיק דּ חר וּ ב  גּ ב  ל  ואף ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
שׂ דוֹ ת  כּ ׁש ּת י  הווּ  שׂ דה, לג בּ י  בּ טילי ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְֹלא
בּ אחת  החזיק דּ אם בּ יניהן, מצר  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְואין

חבר ּת ּה : קנה כּ לּ ם.מהן את הקדּ י ׁש  ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
מקדּ י ׁש : יפה בּ ין הקדּ י ׁש דּ מקדּ י ׁש  לא  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

החר וּ ב. את דּ אמרינן א לּ א  הנ מ כּ ל ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌

גּ בּ י מכר , לא מכר  גּ בּ י ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְבּ מתניתין
מקדּ יׁש  דּ דת הקדּ יׁש , לא נּמ י ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶהקדּ ׁש 
וסדּ ן  הּמ ר כּ ב  מחר וּ ב  לבד מוֹ כר , ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְכּ דת
מכר , לא דּ במכר  גּ ב  ל דּ אף ◌ַ◌ָֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהקמה,
וּ מ דה  הוֹ איל וט מא, קדּ ׁש י . ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְבּ הקדּ ׁש 

ינקי: קא ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶהקדּ ׁש 

החזיק לה. ואם ביניהם  מיצר  שאין  שדות  כשתי  הוו  השדה לגבי  בטלים  שאינם פי על  שאף 
חברתה. קנה  מהן  בעין לו .באחת  המקדיש  כי הכל  מקדיש  דרבנן  אליבא  הגמרא  למסקנת

ומה מקדיש . רעה בעין ס "ל כי ושקמה חרוב אפילו  הקדיש לא  שמעון  ולרבי  מקדיש , יפה
שרק  מיהת לי אודי  וה"ק  להו , קאמר  דרבנן לדבריהם  ושקמה, חרוב  שהקדיש  כאן שאמר 
וכתב הקדיש . לא דברים ושאר  שהקדיש , הקרקע  מן  יונקים  שהם הקדיש  ושקמה חרוב 
ומשמעה. כפשטה  המשנה מפרש הרע "ב מ"מ הש "ס  מסקנת  היא שכן שאע"פ התוי"ט 

 י י ח ר ו ק מ

הספינה  את בתרא המוכר בבא ה נט פרק

הּת רן את  מכר הּס פינה , את  הּמ וֹ כר
כּ ל ואת העוֹ גין ואת הנּ ס ואת
את  לא  מכר לא  אבל א וֹ ת ּה , הּמ נהיגין 
את  ולא  ה ּמ רצוּ פין , את  ולא  העבדים,
וכל  היא  לוֹ  ׁש אמר  וּ בזמן  האנ ּת יקי.
מכר  מכוּ רין . כלּ ן  הרי  ּׁשבּ ת וֹ כ ּה , מה
הּפ רד וֹ ת . את  מכר  לא  הקּ ר וֹ ן , את 

מכר לא הּפ רדוֹ ת, את אתמכר 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הּס פינה .א את  אתסתם:הּמ וֹ כר מכר ְ◌ָ◌
הנּ ס.ה ּת רן. את ליו ׁש ּת וֹ לין גּ ב וֹ ּה  ץ  ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌

בּ ּת רן  ׁש ּת וֹ לין  וילוֹ ן כּ מין הוּ א  ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְוה נּ ס 
הר וּ ח: א וֹ תוֹ עוֹ גין.לנגד ׁש ּק וֹ ׁש רין בּ רזל  ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

לכּ ב ה ּמ ים  בּ עמק  אוֹ ת וֹ  וזוֹ רקין ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַבּ חבל
הּס פינה: ה ּמ ׁש וֹ טוֹ ת מנהיגים .וּ ל גּ ן א לּ וּ  ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌

ׁש רוֹ צים : ל ּמ קוֹ ם הּס פינה מוֹ ליכין ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש בּ הם
בּ הם מרצ וּ פין. ׁש נּ וֹ תנים אמ ּת חוֹ ת ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

ׁש בּ תוֹ אנּת יקי.ה ּס חוֹ רה: הּפ רקמטיא ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌
דּ במכר  הכא  דּ חׁש יב  הני וכל ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה ּס פינה .

הּס פינה  את  והק דּ יׁש  נתן אם מכר , ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָֹלא
ולא  וההק דּ ׁש . הּמ ּת נה בּ כלל  הנ הווּ  ֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲֹלא
דּ כלּ הוּ  דּ ליל דּ פרקין וגת ודוּ ת  לב וֹ ר  ◌ְ◌◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָדּ מי
לנין  שׂ דה לגבּ י וּ בטלי נינה וּ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְמקרק י 
כּ לל: בּ טלי לא   הנ אבל וּ מּת נה, ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶהק דּ ׁש 

ה ּק רוֹ ן.ּפ רדוֹ ת . את הּמ וֹ ׁש כוֹ ת  בּ המ וֹ ת ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
ה ּמ כירה . בּ ׁש ת בּ וֹ  אדוּ קים  ׁש אין  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְוה וּ א

דּ  מן ואית הנּ פרדים  צים ּפ רדוֹ ת, מפר ׁש י ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌
וה וּ א  בּ הם . הגלה את  ׁש ּמ וֹ ׁש כים ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָה גלה

קׁש וּ רים יהיוּ  הּמ כירה:ׁש א בּ ׁש ת בּ ּה  ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

וכלא. היא  שאמר  דבזמן  לאשמועינן  נקטיה  הסיפא  משום אלא היא , דפשיטא  ומילתא
מכורים הם גם שבתוכה, נימוק "י)מה בשם המרצופין ב..(תוי"ט  שאם פשיטא , זה גם 

משום  זה דין  גם אלא  שבהם . הסחורה שכן  כל מכורין, אינם  בספינה תמיד שנשארים
נקטיה בשעתג ..(שם)סיפא  בו  מחוברות שאינן ואיירי  נוסף . פירוש  ועיי "ש  רע"ב ,

עמו. מכורות  הפרדות גם הקרון את  כשמכר  לקרון , מחוברות הם  אם  אבל המכירה
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הספינה  את בתרא המוכר בבא ה פרק ס

את  מכר  לא  הצּ מד , את  מכר  הקּ ר וֹ ן .
את  מכר לא  הבּ קר, את  מכר הבּ קר.
הדּ מים אוֹ מר, יהוּ דה רבּ י הצּ מד.
לי מכוֹ ר לוֹ  אמר כּ יצד, מוֹ דיעין.
ׁש אין ידוּ ע ה דּ בר זוּ ז, בּ מאתים  ּצמד

א וֹ מ  וחכמים זוּ ז. בּ מאתים רים,הצּ מד  
ראיה: ה דּ מים אין 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

את צמד. וּ מח בּ ר  ׁש צּ וֹ מד העל הוּ א ָ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
יחד : ראיה.הורים הדּ מים  והא אין  ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

אוֹ נאה  וּ מחזיר  קנה דּ ׁש תוּ ת ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְדּ אמר 
מ לּ י הני מ ּק ח, בּ טל  מ תוּ ת ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵיוֹ תר 
הלּ וֹ קח דּ סב וּ ר  טוֹ ה, ׁש הדּ ת ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִבּ כדי

אבל  טע וּ ת, מ ּק ח והוי  , ּכ ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש וה
דּ קנה  כּ ג וֹ ן ט וֹ ה, הדּ ת ׁש אין ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִבּ כדי
אמרינן  בּ מאתים, זוּ ז ׁש וה ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶצמד
בּ ּט וּ ל  כּ אן ואין לוֹ  נתנם ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְבּ מּת נה
יהוּ דה: כּ ר בּ י  הלכה ואין ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִמּק ח .

אינו ד . הקרון אבל  הקרון. בלי אף לרכיבה  ראויים עצמן בפני פרדות  כי בו, מחוברות הם  ואפילו
מכורות  הפרדות גם הקרון רק שהזכיר אף בו קשורות הם  אם ולכן הפרדות  בלי .(תוי "ט)ראוי

באתראה . אבל הבקר. עם לצמד  צמד  שקורין מקום  באותו אנשים מיעוט  שיש גב על ואף 
העיר בני שכל ובמקום מכורים , שאינם  דפליג מאן לית צמדא, וצמדא בקר  בקר קורין דכו"ע

לרבנן אף  מודיעים  דמים צמד, עצמו בפני לצמד  נמי וקורין צמד, הבקר עם  לצמד וב "יקורין (טור

הרשב"ם ) בדעת  ס "ח ת "כ פירש.סימן  הלוי  ר "י אבל קנה , לא  נמי  בו  שאדוקים אף ובקר בצמד הרשב "ם (לפי

מכורים באדוקים אבל אדוקים, באינם דוקא איירי נמי  מכרו..)(תוי"ט)דהכא לא הבקר מכר  דאמרינן הא 
הבקר את  מכר  לרדיא, שקונה  פירש אי אבל  זבניה, לשחיטה למימר דאיכא  בסתמא  דוקא  הצמד,

הצמד  את רכ)מכר סימן  אפשר(טור שאי אף  מכור הקרון אין ושם  כן, אמרינן לא שבפרדות  וטעם  .
בלי  אף עליהם  לרכוב  ראויין שפרדות משום היינו הן, טמאות שהרי לשחיטה הפרדות  שקנה 
דברור היכא כל  ולכן לשחיטה, או וצמד בעול  למשוך אלא לרכיבה עומדים  אינם  בקר  אבל קרון ,

הצמד  את גם  מכר זבניה קא  לשחיטה דלאו שם )לן כי ז..(ב"ח ת "ק, היינו חכמים להקשות  אין
הת"ק של  דעתו  לפרש  באו וחכמים יהודה רשב"ם )רבי בשם יותר.(תוי"ט שנתאנה שכיון  אמרינן  (ולא 

מקח, ביטול ליהוי  מ "ג )משתות  פ"ד ב"מ כשהאונאה(ראה  אבל טועה, שהדעת  בכדי אלא מקח ביטול דין  אין כי  ,

אימ טועה  שהדעת  מכדי  יותר שבסוגייןהיא  השני  תירוץ  ע "פ והיא  הרע "ב. כתב כן  ליה , יהיב מתנה  עח)ור .)(דף
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הספינה  את בתרא המוכר בבא ה סאפרק

כּ ליו. מכר  לא  החמוֹ ר, את  הּמ וֹ כר
רבּ י כּ ליו. מכר  א וֹ מר , ה ּמ די נחוּ ם
וּ פ עמים  מכוּ רין  ּפ עמים א וֹ מר , יה וּ דה 
לפניו  חמוֹ ר היה  כּ יצד, מכ וּ רין . אינן 
 חמוֹ ר לי מכוֹ ר  לוֹ  ואמר עליו, וכליו
אין ה וּ א ,  חמוֹ ר מכוּ רין . כליו הרי זה,

מכוּ רין : כּ ליו
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

כּ ליו.ב  את מכר  ה שׂ וּ יים לא בּ כלים  ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌
למא  כּ לּ י וּ מר דּ ת, אכּ ף  כּ גוֹ ן  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִלרכיבה 
בּ ׁש ת  ליו  אינם  אפ לּ וּ  דּ קנה  ּפ ליגי ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְֹלא 
כּ גוֹ ן  מא וֹ י, ׁש ל בּ כלים  ּפ ליגי כּ י ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְמכירה .
מכר  לא סבר  ק ּמ א  ּת נּ א  ודיסקיא , ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַשׂ ק 
ה ּמ די ונח וּ ם  ׁש ליו, מ א וֹ י ׁש ל ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַה כּ לים 
ׁש ליו . מ א וֹ י  ׁש ל ה כּ לים  מכר  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָסבר

ׁש ל  ה כּ לים  קנה  ולא  קּמ א , כּ ּת נּ א ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַוהלכה 
מכירה: בּ ׁש ת  ליו היוּ  ואפלּ וּ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַמא וֹ י

זה. כּ ליו:חמוֹ ר ם  ׁש הוּ א  כּ מוֹ ת  מׁש מע ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌
ה וּ א. חמ וֹ רחמוֹ ר לוֹ  כּ ׁש וֹ אל הוי ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌

חמוֹ ר  כּ מוֹ כר  והוי לי. א וֹ ת וֹ  מכר ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְה וּ א ,
ליו  הן ואפלּ וּ  מכוּ רים  כּ ליו ואין  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְסתם,
יה וּ דה: כּ ר בּ י הלכה ואין  מכירה. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִבּ ׁש ת 

קאי.ח. לרכיבה חמור  שסתם הת"ק  דעת כי ודיסקיא, שק  עח.)(בסוגיין כגון איבעיא(דף

ס"ל  אז ורק  החמור על הם  ודיסקייא  כשהשק דוקא היא המדי ונחום ת"ק פלוגתת  אי איפשטא  דלא 

כשהן אבל עליו , בשאינן היא הפלוגתא או  מכורין, אינן עליו  שהם  אף  ולת "ק  עמו , מכורין שהם לנחום

לא שהאיבעיא  אע"פ עליו , בעודן  שנחלקו  הרע "ב שמש "כ התוי"ט  וכתב  שמכורין. מודה  ת "ק גם עליו 

ולכן מכורין, עליו  בעודן לדידהו  אי אנו  ומסופקין כת"ק הלכה  כי כן, כתב להלכה  היינו  איפשטא,

בתחילת ומש"כ הראיה . עליו  מחברו  המוציא כי עליו  בעודן אף  מכורין שאינן לומר צריכים להלכה

ליה פשיטא  שזה  תוספות כשיטת  סובר שהוא משום  עליו , שאינן אע "פ מכורין ומרדעת שאוכף הדיבור 

בהאיבעיא נכלל זה שגם שסובר כרשב"ם  ודלא  תוי "ט)להש"ס, ודיסקיאט..)(עפ"י  שק  גם ולדידיה
ובין  למשאוי  בין עשויים  שהם  מכורים, ומרדעת  אוכף וגם  מכורים, למשאוי  המיוחדים

עליו.י..(תוי"ט )לרכיבה שעודן אף  בכלל כליו  אין יהודה  ולרבי  סתם  חמור  כמוכר  והיינו 
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הספינה  את בתרא המוכר בבא ה פרק ס

את  מכר  לא  הצּ מד , את  מכר  הקּ ר וֹ ן .
את  מכר לא  הבּ קר, את  מכר הבּ קר.
הדּ מים אוֹ מר, יהוּ דה רבּ י הצּ מד.
לי מכוֹ ר לוֹ  אמר כּ יצד, מוֹ דיעין.
ׁש אין ידוּ ע ה דּ בר זוּ ז, בּ מאתים  ּצמד

א וֹ מ  וחכמים זוּ ז. בּ מאתים רים,הצּ מד  
ראיה: ה דּ מים אין 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

את צמד. וּ מח בּ ר  ׁש צּ וֹ מד העל הוּ א ָ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
יחד : ראיה.הורים הדּ מים  והא אין  ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

אוֹ נאה  וּ מחזיר  קנה דּ ׁש תוּ ת ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְדּ אמר 
מ לּ י הני מ ּק ח, בּ טל  מ תוּ ת ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵיוֹ תר 
הלּ וֹ קח דּ סב וּ ר  טוֹ ה, ׁש הדּ ת ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִבּ כדי

אבל  טע וּ ת, מ ּק ח והוי  , ּכ ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש וה
דּ קנה  כּ ג וֹ ן ט וֹ ה, הדּ ת ׁש אין ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִבּ כדי
אמרינן  בּ מאתים, זוּ ז ׁש וה ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶצמד
בּ ּט וּ ל  כּ אן ואין לוֹ  נתנם ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְבּ מּת נה
יהוּ דה: כּ ר בּ י  הלכה ואין ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִמּק ח .

אינו ד . הקרון אבל  הקרון. בלי אף לרכיבה  ראויים עצמן בפני פרדות  כי בו, מחוברות הם  ואפילו
מכורות  הפרדות גם הקרון רק שהזכיר אף בו קשורות הם  אם ולכן הפרדות  בלי .(תוי "ט)ראוי

באתראה . אבל הבקר. עם לצמד  צמד  שקורין מקום  באותו אנשים מיעוט  שיש גב על ואף 
העיר בני שכל ובמקום מכורים , שאינם  דפליג מאן לית צמדא, וצמדא בקר  בקר קורין דכו"ע

לרבנן אף  מודיעים  דמים צמד, עצמו בפני לצמד  נמי וקורין צמד, הבקר עם  לצמד וב "יקורין (טור

הרשב"ם ) בדעת  ס "ח ת "כ פירש.סימן  הלוי  ר "י אבל קנה , לא  נמי  בו  שאדוקים אף ובקר בצמד הרשב "ם (לפי

מכורים באדוקים אבל אדוקים, באינם דוקא איירי נמי  מכרו..)(תוי"ט)דהכא לא הבקר מכר  דאמרינן הא 
הבקר את  מכר  לרדיא, שקונה  פירש אי אבל  זבניה, לשחיטה למימר דאיכא  בסתמא  דוקא  הצמד,

הצמד  את רכ)מכר סימן  אפשר(טור שאי אף  מכור הקרון אין ושם  כן, אמרינן לא שבפרדות  וטעם  .
בלי  אף עליהם  לרכוב  ראויין שפרדות משום היינו הן, טמאות שהרי לשחיטה הפרדות  שקנה 
דברור היכא כל  ולכן לשחיטה, או וצמד בעול  למשוך אלא לרכיבה עומדים  אינם  בקר  אבל קרון ,

הצמד  את גם  מכר זבניה קא  לשחיטה דלאו שם )לן כי ז..(ב"ח ת "ק, היינו חכמים להקשות  אין
הת"ק של  דעתו  לפרש  באו וחכמים יהודה רשב"ם )רבי בשם יותר.(תוי"ט שנתאנה שכיון  אמרינן  (ולא 

מקח, ביטול ליהוי  מ "ג )משתות  פ"ד ב"מ כשהאונאה(ראה  אבל טועה, שהדעת  בכדי אלא מקח ביטול דין  אין כי  ,

אימ טועה  שהדעת  מכדי  יותר שבסוגייןהיא  השני  תירוץ  ע "פ והיא  הרע "ב. כתב כן  ליה , יהיב מתנה  עח)ור .)(דף
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הספינה  את בתרא המוכר בבא ה סאפרק

כּ ליו. מכר  לא  החמוֹ ר, את  הּמ וֹ כר
רבּ י כּ ליו. מכר  א וֹ מר , ה ּמ די נחוּ ם
וּ פ עמים  מכוּ רין  ּפ עמים א וֹ מר , יה וּ דה 
לפניו  חמוֹ ר היה  כּ יצד, מכ וּ רין . אינן 
 חמוֹ ר לי מכוֹ ר  לוֹ  ואמר עליו, וכליו
אין ה וּ א ,  חמוֹ ר מכוּ רין . כליו הרי זה,

מכוּ רין : כּ ליו
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

כּ ליו.ב  את מכר  ה שׂ וּ יים לא בּ כלים  ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌
למא  כּ לּ י וּ מר דּ ת, אכּ ף  כּ גוֹ ן  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִלרכיבה 
בּ ׁש ת  ליו  אינם  אפ לּ וּ  דּ קנה  ּפ ליגי ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְֹלא 
כּ גוֹ ן  מא וֹ י, ׁש ל בּ כלים  ּפ ליגי כּ י ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְמכירה .
מכר  לא סבר  ק ּמ א  ּת נּ א  ודיסקיא , ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַשׂ ק 
ה ּמ די ונח וּ ם  ׁש ליו, מ א וֹ י ׁש ל ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַה כּ לים 
ׁש ליו . מ א וֹ י  ׁש ל ה כּ לים  מכר  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָסבר

ׁש ל  ה כּ לים  קנה  ולא  קּמ א , כּ ּת נּ א ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַוהלכה 
מכירה: בּ ׁש ת  ליו היוּ  ואפלּ וּ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַמא וֹ י

זה. כּ ליו:חמוֹ ר ם  ׁש הוּ א  כּ מוֹ ת  מׁש מע ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌
ה וּ א. חמ וֹ רחמוֹ ר לוֹ  כּ ׁש וֹ אל הוי ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌

חמוֹ ר  כּ מוֹ כר  והוי לי. א וֹ ת וֹ  מכר ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְה וּ א ,
ליו  הן ואפלּ וּ  מכוּ רים  כּ ליו ואין  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְסתם,
יה וּ דה: כּ ר בּ י הלכה ואין  מכירה. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִבּ ׁש ת 

קאי.ח. לרכיבה חמור  שסתם הת"ק  דעת כי ודיסקיא, שק  עח.)(בסוגיין כגון איבעיא(דף

ס"ל  אז ורק  החמור על הם  ודיסקייא  כשהשק דוקא היא המדי ונחום ת"ק פלוגתת  אי איפשטא  דלא 

כשהן אבל עליו , בשאינן היא הפלוגתא או  מכורין, אינן עליו  שהם  אף  ולת "ק  עמו , מכורין שהם לנחום

לא שהאיבעיא  אע"פ עליו , בעודן  שנחלקו  הרע "ב שמש "כ התוי"ט  וכתב  שמכורין. מודה  ת "ק גם עליו 

ולכן מכורין, עליו  בעודן לדידהו  אי אנו  ומסופקין כת"ק הלכה  כי כן, כתב להלכה  היינו  איפשטא,

בתחילת ומש"כ הראיה . עליו  מחברו  המוציא כי עליו  בעודן אף  מכורין שאינן לומר צריכים להלכה

ליה פשיטא  שזה  תוספות כשיטת  סובר שהוא משום  עליו , שאינן אע "פ מכורין ומרדעת שאוכף הדיבור 

בהאיבעיא נכלל זה שגם שסובר כרשב"ם  ודלא  תוי "ט)להש"ס, ודיסקיאט..)(עפ"י  שק  גם ולדידיה
ובין  למשאוי  בין עשויים  שהם  מכורים, ומרדעת  אוכף וגם  מכורים, למשאוי  המיוחדים

עליו.י..(תוי"ט )לרכיבה שעודן אף  בכלל כליו  אין יהודה  ולרבי  סתם  חמור  כמוכר  והיינו 
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הספינה  את בתרא המוכר בבא ה פרק סב

ה ּס יח. את  מכר החמוֹ ר, את  הּמ וֹ כר

בּ נ ּה . את  מכר לא  ה ּפ רה, את  מכר 
ג 

ג משנה
שוב יוני 

ונקבה, זכר חדש בכל  ולדות  שני  לילד  היוני מחדשדר  חו)

ולדות אדר) עושי חדשי שני לסו ה ג ולדות  והנהו .
שובכו , פירות  המוכר בריכה. קרוי ולדות שני כל חדש. בכל
להיות   אות  משאירי לא  א כי הראשונה . בריכה מוכר אינו
בריכה וכ שובכו. ויחרב ההורי יברחו ההורי  ע לצוותא

זו בריכה של  הראשו)הראשונה  זוג  של  בניה מוכר .(בני אינו
זוג ג יברחו וממילא יברחו, הוריה יישארו, לא  ה א כי

 השוב וייחרב יאהראשו.

כוורת פרות 
הכוורת  מ יוצא  הקי ימות  שבתחילת  דבורי של כוורת  דר
.איל ענ על ויושבי מקרוב שנולדו ילדות  דבורי של נחיל
מט'  וכ לתוכה. ומכניס חדשה כוורת  מביא הדבורי מגדל
חבירו אחר היוצא נחיל  כל  חדש. נחיל  יוצא ימי לט'  ימי

מחבירו . גרוע
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הּס יח.ג את מכר  החמוֹ ר את הּמ וֹ כר 
לּה  מ וֹ קי וּ ב גּ מרא חמ וֹ ר . ׁש ל  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְבּ נוֹ 
אני מניקה חמ וֹ ר  ל וֹ  ׁש אמר  ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְכּ גוֹ ן
מהני, למאי האתוֹ ן דּ חלב  . ל ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵמוֹ כר 

ליּה . קאמר  וּ בנּה  היא ודּ אי ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶאלּ א
מוֹ כר  אני  מניקה ּפ רה דּ אמר  ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְוסיפא
לחלב ּה  דּ פרה בּ נּה , את קנה לא  ְל◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

וּ  ליּה :ע וֹ מדת, קאמר  וחלב ּה  פרה ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌

הבני יא . של  הראשונה בריכה גם תוספות  דעתלדעת אבל משאירים, אחריהם  הדורות  וכל בנים 
הראשונה . בריכה  ושל  הראשון זוג של הראשונה בריכה אלא להשאיר צורך שאין הרשב"ם
הערה ועיין  בסוגיין , כדמוכח האם  רק ולא ההורים לשני הכוונה  אמם , עם  לצוותא להיות  הרע "ב שכתב (מה 

ואין יב ..בסמוך) היא טמאה בהמה הרי מוכר, אני מניקה חמור  לו אמר  ענין לאיזה  הכי  לאו  דאי
לשתייה . ראויה  מניקה .יג.החלב פרה שהיא אמר  החלב ולצורך לשתייה, ראוי פרה שחלב 
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הספינה  את בתרא המוכר בבא ה סג פרק

מכר זבלּה . מכר אׁש ּפ ה, מכר
מכר  כּ וּ רת , מכר  מימיו. מכר  בּ וֹ ר ,
יוֹ נים. מכר ,ׁש וֹ ב מכר דּ בוֹ רים.
מפריח  מחברוֹ , ׁש וֹ ב ּפ ר וֹ ת  הלּ וֹ קח
נ וֹ טל  כּ וּ רת , ּפ רוֹ ת  רא ׁש וֹ נה . בּ רכה 
דּ ב ׁש , חלּ וֹ ת  וּ מסרס. נחילין  ׁש לׁש ה
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

א  טפחים ׁש ּפ ה.מכר ׁש לׁש ה גּ ב וֹ ּה  מקוֹ ם ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌
אוֹ  טפחים ׁש ל ׁש ה מק אוֹ  י וֹ תר , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְֹ◌ָ◌ֵאוֹ 
בּ המ וֹ תיו: זבל  ׁש ם להניח  ׁש רגיל ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵיוֹ תר ,

מימיו. מכר בּ וֹ ר  יחידאה מכר  מתניתין ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
מכר  ואמרי ל ּה  ר בּ נן וּ פליגי ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִהיא,
כּ חכמים: והלכה מימיו. מכר  לא ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָֹבּ וֹ ר 

.ׁש וֹ ב ּפ ר וֹ ת כּ ל הלּ וֹ קח היּ וֹ נים יּ לדוּ  מה ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌
רא הלּ וֹ קח:מפריח.הנה: ׁש וֹ נה.בּ רכה ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌

קר וּ יין  ולד וֹ ת ׁש ני  וכל  ל ּמ וֹ כר . ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְוינּ יחנּ ה
להי וֹ ת  כּ די אּמ ם ם וּ מ נּ יחן ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְבּ רכה.

יברח וּ : ׁש א לאּמ ם כּ וּ רת.לצוּת א ּפ רוֹ ת ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌

הנה. זאת הכּ וּ רת מן הנּ וֹ לדים ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְדּ ב וֹ רים
ׁש ל ׁש ה  נחילים, ׁש לׁש ה הלּ וֹ קח  ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵנוֹ טל
הראׁש וֹ נים  הדּ ב וֹ רים מוּ לד וֹ ת ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲחב וּ ר וֹ ת
 ֹלתו וּ מכניסן הכּ וּ רת, מן ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהיּ וֹ צאים
חׁש וּ בים, הם ׁש הראׁש וֹ נים ׁש לּ וֹ . ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַהכּ וּ רת
 ואיל וּ מ ם . ּגּ ר ו אחר וֹ ן ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְואחר וֹ ן
אחת  וּ מנּ יח אחת נוֹ טל כּ לוֹ מר  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְמסרס,
ם  ויתחבּ ר וּ  ׁש יּ גדּ לוּ  כּ די  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַל ּמ וֹ כר ,
וכן  הכּ וּ רת. ׁש ּת תיב  כּ די  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָהאב וֹ ת

דּ בׁש .לע וֹ לם: הוה חלּ וֹ ת ם הדּ ב ׁש  ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
ח לּ וֹ ת: ח לּ וֹ ת שׂ וּ י מערבים ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ַיחד 

ואם יד. לאב  כולל  שם הוא  כ )אמהות  ס "ק  ר"כ סימן  מלשוןטו..(פרישה  עיי"ש . ברע "ב , כמבואר
וכן  הכוורת  לבעל משייר  והחמישי  הלוקח  נוטל הרביעי  נחיל שגם לכאורה משמע הרע"ב 
לשון  ופשטות  הרביעי, נחיל נוטל שהמוכר  כתב בנימוק"י  אבל הרשב"ם, לשון משמע
הרשב "ם  דברי  גם לפרש  ניתן ואולי כדבריו , מורה לכאורה  נחילין  שלשה  שנוטל המשנה 

כוותיה. פירותטז.ורע"ב העושים הדבורים אלא בכלל, החלות אין כוורת פירות .(תוי"ט )שהלוקח
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הספינה  את בתרא המוכר בבא ה פרק סב

ה ּס יח. את  מכר החמוֹ ר, את  הּמ וֹ כר

בּ נ ּה . את  מכר לא  ה ּפ רה, את  מכר 
ג 

ג משנה
שוב יוני 

ונקבה, זכר חדש בכל  ולדות  שני  לילד  היוני מחדשדר  חו)

ולדות אדר) עושי חדשי שני לסו ה ג ולדות  והנהו .
שובכו , פירות  המוכר בריכה. קרוי ולדות שני כל חדש. בכל
להיות   אות  משאירי לא  א כי הראשונה . בריכה מוכר אינו
בריכה וכ שובכו. ויחרב ההורי יברחו ההורי  ע לצוותא

זו בריכה של  הראשו)הראשונה  זוג  של  בניה מוכר .(בני אינו
זוג ג יברחו וממילא יברחו, הוריה יישארו, לא  ה א כי

 השוב וייחרב יאהראשו.

כוורת פרות 
הכוורת  מ יוצא  הקי ימות  שבתחילת  דבורי של כוורת  דר
.איל ענ על ויושבי מקרוב שנולדו ילדות  דבורי של נחיל
מט'  וכ לתוכה. ומכניס חדשה כוורת  מביא הדבורי מגדל
חבירו אחר היוצא נחיל  כל  חדש. נחיל  יוצא ימי לט'  ימי
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הּס יח.ג את מכר  החמוֹ ר את הּמ וֹ כר 
לּה  מ וֹ קי וּ ב גּ מרא חמ וֹ ר . ׁש ל  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְבּ נוֹ 
אני מניקה חמ וֹ ר  ל וֹ  ׁש אמר  ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְכּ גוֹ ן
מהני, למאי האתוֹ ן דּ חלב  . ל ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵמוֹ כר 

ליּה . קאמר  וּ בנּה  היא ודּ אי ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶאלּ א
מוֹ כר  אני  מניקה ּפ רה דּ אמר  ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְוסיפא
לחלב ּה  דּ פרה בּ נּה , את קנה לא  ְל◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

וּ  ליּה :ע וֹ מדת, קאמר  וחלב ּה  פרה ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌

הבני יא . של  הראשונה בריכה גם תוספות  דעתלדעת אבל משאירים, אחריהם  הדורות  וכל בנים 
הראשונה . בריכה  ושל  הראשון זוג של הראשונה בריכה אלא להשאיר צורך שאין הרשב"ם
הערה ועיין  בסוגיין , כדמוכח האם  רק ולא ההורים לשני הכוונה  אמם , עם  לצוותא להיות  הרע "ב שכתב (מה 

ואין יב ..בסמוך) היא טמאה בהמה הרי מוכר, אני מניקה חמור  לו אמר  ענין לאיזה  הכי  לאו  דאי
לשתייה . ראויה  מניקה .יג.החלב פרה שהיא אמר  החלב ולצורך לשתייה, ראוי פרה שחלב 
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הספינה  את בתרא המוכר בבא ה סג פרק

מכר זבלּה . מכר אׁש ּפ ה, מכר
מכר  כּ וּ רת , מכר  מימיו. מכר  בּ וֹ ר ,
יוֹ נים. מכר ,ׁש וֹ ב מכר דּ בוֹ רים.
מפריח  מחברוֹ , ׁש וֹ ב ּפ ר וֹ ת  הלּ וֹ קח
נ וֹ טל  כּ וּ רת , ּפ רוֹ ת  רא ׁש וֹ נה . בּ רכה 
דּ ב ׁש , חלּ וֹ ת  וּ מסרס. נחילין  ׁש לׁש ה
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

א  טפחים ׁש ּפ ה.מכר ׁש לׁש ה גּ ב וֹ ּה  מקוֹ ם ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌
אוֹ  טפחים ׁש ל ׁש ה מק אוֹ  י וֹ תר , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְֹ◌ָ◌ֵאוֹ 
בּ המ וֹ תיו: זבל  ׁש ם להניח  ׁש רגיל ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵיוֹ תר ,

מימיו. מכר בּ וֹ ר  יחידאה מכר  מתניתין ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
מכר  ואמרי ל ּה  ר בּ נן וּ פליגי ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִהיא,
כּ חכמים: והלכה מימיו. מכר  לא ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָֹבּ וֹ ר 

.ׁש וֹ ב ּפ ר וֹ ת כּ ל הלּ וֹ קח היּ וֹ נים יּ לדוּ  מה ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌
רא הלּ וֹ קח:מפריח.הנה: ׁש וֹ נה.בּ רכה ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌

קר וּ יין  ולד וֹ ת ׁש ני  וכל  ל ּמ וֹ כר . ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְוינּ יחנּ ה
להי וֹ ת  כּ די אּמ ם ם וּ מ נּ יחן ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְבּ רכה.

יברח וּ : ׁש א לאּמ ם כּ וּ רת.לצוּת א ּפ רוֹ ת ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌

הנה. זאת הכּ וּ רת מן הנּ וֹ לדים ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְדּ ב וֹ רים
ׁש ל ׁש ה  נחילים, ׁש לׁש ה הלּ וֹ קח  ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵנוֹ טל
הראׁש וֹ נים  הדּ ב וֹ רים מוּ לד וֹ ת ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲחב וּ ר וֹ ת
 ֹלתו וּ מכניסן הכּ וּ רת, מן ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהיּ וֹ צאים
חׁש וּ בים, הם ׁש הראׁש וֹ נים ׁש לּ וֹ . ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַהכּ וּ רת
 ואיל וּ מ ם . ּגּ ר ו אחר וֹ ן ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְואחר וֹ ן
אחת  וּ מנּ יח אחת נוֹ טל כּ לוֹ מר  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְמסרס,
ם  ויתחבּ ר וּ  ׁש יּ גדּ לוּ  כּ די  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַל ּמ וֹ כר ,
וכן  הכּ וּ רת. ׁש ּת תיב  כּ די  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָהאב וֹ ת

דּ בׁש .לע וֹ לם: הוה חלּ וֹ ת ם הדּ ב ׁש  ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
ח לּ וֹ ת: ח לּ וֹ ת שׂ וּ י מערבים ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ַיחד 

ואם יד. לאב  כולל  שם הוא  כ )אמהות  ס "ק  ר"כ סימן  מלשוןטו..(פרישה  עיי"ש . ברע "ב , כמבואר
וכן  הכוורת  לבעל משייר  והחמישי  הלוקח  נוטל הרביעי  נחיל שגם לכאורה משמע הרע"ב 
לשון  ופשטות  הרביעי, נחיל נוטל שהמוכר  כתב בנימוק"י  אבל הרשב"ם, לשון משמע
הרשב "ם  דברי  גם לפרש  ניתן ואולי כדבריו , מורה לכאורה  נחילין  שלשה  שנוטל המשנה 

כוותיה. פירותטז.ורע"ב העושים הדבורים אלא בכלל, החלות אין כוורת פירות .(תוי"ט )שהלוקח

 י י ח ר ו ק מ

סה



הספינה  את בתרא המוכר בבא ה פרק סד

מנּ יח  לקץ, זיתים חלּ וֹ ת . ׁש ּת י  מנּ יח
גר וֹ פיּ וֹ ת : ׁש ּת י

חברוֹ , שׂ דה   ֹבּ ת ו אילנ וֹ ת  ׁש ני  הקּ וֹ נה 
מאיר  רבּ י  קרקע . קנה לא  זה  הרי 
יׁש ּפ ה. לא  הג דּ ילוּ , קרקע . קנה א וֹ מר,

ד

      
    יז

      
          

 

    
      

    יח
     

      יט כ   
             כא 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

חלּ וֹ ת. ׁש ּת י  הדּ ב וֹ רים מנּ יח ׁש ּמ תּפ רנסים ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌
הגּ ׁש מים: ימוֹ ת כּ ל  גּ ר וֹ פיּ וֹ ת.מהם ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

וצוֹ מח:נ  וחוֹ זר  ׁש ני דפים. הּק וֹ נה ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌
כּ לל אילנ וֹ ת. קרקע  קנה לא  סתמא, ְ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

הנפים:הג דּ יל וּ .סביב וֹ תיו: לא הרחיב וּ  ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

הּק רקע י ׁש ּפ ה. בּ ל אוֹ תם יכרת לא ִֹ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌
לּק רקע  מ זּ יק ׁש לּ הם ׁש הצּ ל  ּפ י  ל ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַאף
לב ל  קרקע  ל וֹ  דּ אין דּ כיון ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש לּ וֹ ,
לוֹ  ׁש בּ ד הּק רקע  בּ ל  הרי  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָהאילנוֹ ת
קיּ מים: ׁש הם זמן כּ ל  צר כּ ן לכל  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַקרקע וֹ 

הפירותיז. אלא  עצמה הכוורת לו מכר  לא שהוא כוורתו, תחרב  שלא  .(רשב"ם)כדי 
במקומיח. לנטוע  בקרקעלא  להשתמש רשות  לו  יש  מיהו ביניהן, לזרוע ולא  מתו  אם  ן

הפירות  ללקט  כדי  תחתיהם שכן וכל  להם חוצה וסלו  אורה רט "ז)כמלוא  סימן .(טור 
הפירות.יט. בו שנותן הסל הוא  וסלו, הפירות , מלקט  היינו האילן כ.אורה  יבש  ואם

אבל ירצה , אם לזרעו  הלוקח  מותר  שביניהן  ומה במקומו, אחר  ליטע יכול נקצץ  או
חבירו  דעת בלא  לזרוע רשאי  מהם  אחד  אין  וסלו אורה  כמלא  להם שחוצה (טור מה 

ולכן שם) אילנות  שדה ונקרא להם טפילה  הקרקע  אילנות שני  הקונה מאיר  רבי  לדעת .
טפלה ונעשית  אילנות  שדה נקראת אילנות בשלשה רק ולת "ק  האילנות, עם נקנית

הגדילו כא..(רשב"א)להם  לר "מ אבל לת "ק אלא  אינו  זה  ודין  הטעם . רע"ב עיין 
לת "ק  אילנות  שלשה  כדין שלו השרשים  מן והעולה  בסמוך )ישפה שנים (המבואר כי  ,

לת"ק כשלשה מאיר  .(רשב"א)לרבי

 י י ח ר ו ק מ

הספינה  את בתרא המוכר בבא ה סה פרק

הּׁשרׁש ים, וּ מן  ׁש לּ וֹ . הגּ זע , מן  והע וֹ לה 
אין מתוּ , ואם הקּ רקע. בּ על ׁש ל
קרקע . קנה  ׁש לׁש ה , קנה  קרקע . לוֹ 
הגּ זע מן והעוֹ לה יׁש ּפ ה. הגדּ ילוּ ,
יׁש  מת וּ , ואם ׁש לּ וֹ . ה ּׁשר ׁש ין , וּ מן 

קרקע : לוֹ 

      
     

   
     

     
      

     
    

      
          

           
       כב     

            
  

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש ר וֹ אה גּ זע. הארץ מן למלה ׁש הוּ א כּ ל ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌
ח ּמ ה: מן ׁש ר ׁש ין .ּפ ני למ ּט ה ׁש הן כּ ל ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌

ולא ׁש לּ וֹ .הארץ: האילן. בּ ל ׁש ל ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֹ
ׁש ּמ א  דּ חיׁש ינן ויגדּ ל, ׁש ם ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶׁש יּ נּ יח נּ וּ 
האילן  ׁש יּ תכּ ּס ה ד הּק רקע  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַּת ג בּ י ּה 
ויראוּ  בּ ּק רקע  מקצתוֹ  הגּ זע  מן ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַהיּ וֹ צא
הלּ וֹ קח ל וֹ  ויאמר  אילנוֹ ת, ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ִכּ ׁש ל ׁש ה
לי וי ׁש  לי  מכר ּת  אילנוֹ ת ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ְׁש לׁש ה

וי שׂ רפנּ וּ : אוֹ תוֹ  יקץ אלּ א ואם קרקע , ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌
האילן:מתוּ . קרקע.ׁש יּ ב ׁש  ל וֹ  אין  ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌

בּ מקוֹ מ וֹ : אחר  לּט ע  קרקע.ׁש יּ וּ כל קנה ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌

בּ ּק רקע  וקנה האילן, שׂ דה ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַדּ ח ׁש יבי
וח וּ צה  ותחּת יהן לאילן, אילן בּ ין ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש יּ ׁש 
ׁש יּ כ וֹ ל  כּ די וסלּ וֹ , אוֹ רה כּ מלא ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָלהן
ׁש לּ וֹ . הּס ל  ם הּפ ר וֹ ת מלּק ט  ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַל מד 
לא  לאילן אילן בּ ין כּ ׁש יּ ׁש  מ לּ י , ֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְוהני
ל  יוֹ תר  ולא אּמ וֹ ת מאר בּ ע  ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָּפ חוֹ ת
בּ ּק רקע  קנה אז אּמ ה, שׂ רה ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵׁש ׁש 
וח וּ צה  ותחּת יהן לאילן אילן ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש בּ ין
אילן  בּ ין יׁש  אם אבל  כּ דאמרן. ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָלהן
י וֹ תר  אוֹ  אּמ וֹ ת מאר בּ ע  ּפ חוֹ ת ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְלאילן
קרקע : קנה לא אּמ ה, שׂ רה ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִמׁש 

שלו,כב. קרקע לו שעבד  לא והמוכר  לוקח, של בקרקע  אם  כי מוכר  בשל נטועין  שאין כיון 
לו שמזיקין  מאחר  בשלו ליכנס  מניחן  בתוי"ט )אינו הובא  .(רשב"ם ,

 י י ח ר ו ק מ

סו



הספינה  את בתרא המוכר בבא ה פרק סד

מנּ יח  לקץ, זיתים חלּ וֹ ת . ׁש ּת י  מנּ יח
גר וֹ פיּ וֹ ת : ׁש ּת י

חברוֹ , שׂ דה   ֹבּ ת ו אילנ וֹ ת  ׁש ני  הקּ וֹ נה 
מאיר  רבּ י  קרקע . קנה לא  זה  הרי 
יׁש ּפ ה. לא  הג דּ ילוּ , קרקע . קנה א וֹ מר,

ד

      
    יז

      
          

 

    
      

    יח
     

      יט כ   
             כא 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

חלּ וֹ ת. ׁש ּת י  הדּ ב וֹ רים מנּ יח ׁש ּמ תּפ רנסים ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌
הגּ ׁש מים: ימוֹ ת כּ ל  גּ ר וֹ פיּ וֹ ת.מהם ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

וצוֹ מח:נ  וחוֹ זר  ׁש ני דפים. הּק וֹ נה ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌
כּ לל אילנ וֹ ת. קרקע  קנה לא  סתמא, ְ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

הנפים:הג דּ יל וּ .סביב וֹ תיו: לא הרחיב וּ  ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

הּק רקע י ׁש ּפ ה. בּ ל אוֹ תם יכרת לא ִֹ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌
לּק רקע  מ זּ יק ׁש לּ הם ׁש הצּ ל  ּפ י  ל ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַאף
לב ל  קרקע  ל וֹ  דּ אין דּ כיון ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש לּ וֹ ,
לוֹ  ׁש בּ ד הּק רקע  בּ ל  הרי  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָהאילנוֹ ת
קיּ מים: ׁש הם זמן כּ ל  צר כּ ן לכל  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַקרקע וֹ 

הפירותיז. אלא  עצמה הכוורת לו מכר  לא שהוא כוורתו, תחרב  שלא  .(רשב"ם)כדי 
במקומיח. לנטוע  בקרקעלא  להשתמש רשות  לו  יש  מיהו ביניהן, לזרוע ולא  מתו  אם  ן

הפירות  ללקט  כדי  תחתיהם שכן וכל  להם חוצה וסלו  אורה רט "ז)כמלוא  סימן .(טור 
הפירות.יט. בו שנותן הסל הוא  וסלו, הפירות , מלקט  היינו האילן כ.אורה  יבש  ואם

אבל ירצה , אם לזרעו  הלוקח  מותר  שביניהן  ומה במקומו, אחר  ליטע יכול נקצץ  או
חבירו  דעת בלא  לזרוע רשאי  מהם  אחד  אין  וסלו אורה  כמלא  להם שחוצה (טור מה 

ולכן שם) אילנות  שדה ונקרא להם טפילה  הקרקע  אילנות שני  הקונה מאיר  רבי  לדעת .
טפלה ונעשית  אילנות  שדה נקראת אילנות בשלשה רק ולת "ק  האילנות, עם נקנית

הגדילו כא..(רשב"א)להם  לר "מ אבל לת "ק אלא  אינו  זה  ודין  הטעם . רע"ב עיין 
לת "ק  אילנות  שלשה  כדין שלו השרשים  מן והעולה  בסמוך )ישפה שנים (המבואר כי  ,

לת"ק כשלשה מאיר  .(רשב"א)לרבי

 י י ח ר ו ק מ

הספינה  את בתרא המוכר בבא ה סה פרק

הּׁשרׁש ים, וּ מן  ׁש לּ וֹ . הגּ זע , מן  והע וֹ לה 
אין מתוּ , ואם הקּ רקע. בּ על ׁש ל
קרקע . קנה  ׁש לׁש ה , קנה  קרקע . לוֹ 
הגּ זע מן והעוֹ לה יׁש ּפ ה. הגדּ ילוּ ,
יׁש  מת וּ , ואם ׁש לּ וֹ . ה ּׁשר ׁש ין , וּ מן 

קרקע : לוֹ 

      
     

   
     

     
      

     
    

      
          

           
       כב     

            
  

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש ר וֹ אה גּ זע. הארץ מן למלה ׁש הוּ א כּ ל ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌
ח ּמ ה: מן ׁש ר ׁש ין .ּפ ני למ ּט ה ׁש הן כּ ל ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌

ולא ׁש לּ וֹ .הארץ: האילן. בּ ל ׁש ל ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֹ
ׁש ּמ א  דּ חיׁש ינן ויגדּ ל, ׁש ם ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶׁש יּ נּ יח נּ וּ 
האילן  ׁש יּ תכּ ּס ה ד הּק רקע  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַּת ג בּ י ּה 
ויראוּ  בּ ּק רקע  מקצתוֹ  הגּ זע  מן ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַהיּ וֹ צא
הלּ וֹ קח ל וֹ  ויאמר  אילנוֹ ת, ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ִכּ ׁש ל ׁש ה
לי וי ׁש  לי  מכר ּת  אילנוֹ ת ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ְׁש לׁש ה

וי שׂ רפנּ וּ : אוֹ תוֹ  יקץ אלּ א ואם קרקע , ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌
האילן:מתוּ . קרקע.ׁש יּ ב ׁש  ל וֹ  אין  ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌

בּ מקוֹ מ וֹ : אחר  לּט ע  קרקע.ׁש יּ וּ כל קנה ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌

בּ ּק רקע  וקנה האילן, שׂ דה ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַדּ ח ׁש יבי
וח וּ צה  ותחּת יהן לאילן, אילן בּ ין ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש יּ ׁש 
ׁש יּ כ וֹ ל  כּ די וסלּ וֹ , אוֹ רה כּ מלא ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָלהן
ׁש לּ וֹ . הּס ל  ם הּפ ר וֹ ת מלּק ט  ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַל מד 
לא  לאילן אילן בּ ין כּ ׁש יּ ׁש  מ לּ י , ֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְוהני
ל  יוֹ תר  ולא אּמ וֹ ת מאר בּ ע  ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָּפ חוֹ ת
בּ ּק רקע  קנה אז אּמ ה, שׂ רה ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵׁש ׁש 
וח וּ צה  ותחּת יהן לאילן אילן ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש בּ ין
אילן  בּ ין יׁש  אם אבל  כּ דאמרן. ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָלהן
י וֹ תר  אוֹ  אּמ וֹ ת מאר בּ ע  ּפ חוֹ ת ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְלאילן
קרקע : קנה לא אּמ ה, שׂ רה ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִמׁש 

שלו,כב. קרקע לו שעבד  לא והמוכר  לוקח, של בקרקע  אם  כי מוכר  בשל נטועין  שאין כיון 
לו שמזיקין  מאחר  בשלו ליכנס  מניחן  בתוי"ט )אינו הובא  .(רשב"ם ,
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הספינה  את בתרא המוכר בבא ה פרק סו 

מכר  לא  ג ּס ה, בּ המה  רא ׁש  הּמ וֹ כר
לא הרגלים, את  מכר  הרגלים. את 
לא הקּ נה , את  מכר הרא ׁש . את  מכר 
לא הכּ בד , את  מכר  הכּ בד . את  מכר 
את  מכר  בּ ד קּ ה, אבל ה קּ נה. את  מכר 
את  מכר  הרגלים. את  מכר הרא ׁש ,
מכר  הרא ׁש . את  מכר  לא  הרגלים,
את  מכר  ה כּ בד. את  מכר  הקּ נה , את 

ה קּ נה: את  מכר  לא  ה כּ בד,

חּט ים  לוֹ  מכר בּ ּמ וֹ כרין . מדּ וֹ ת  ארבּ ע 
יכוֹ ל ה לּ וֹ קח רע וֹ ת , ונמצא וּ  לחזר יפוֹ ת  

ה 

ו

     
    
     
     

       
     

  כג   
      

     
    

      
     

   כד         
           

    
    
     
            

         

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הרגלים.ה את מכר בּ ּת וֹ ספּת א לא  ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
בּ מקוֹ ם  אמ וּ רים, דּ ברים בּ ּמ ה ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַּת ניא,
הכּ ל  ׁש נּ הג וּ  בּ מקוֹ ם אבל נהג וּ , ֹ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֲ◌ָ◌ֶׁש א

הּמ דינה: הּק נה.כּ מנהג את מכר  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
הּק נה  ׁש ם ל ונקראת הראה. ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶאת

מדּ וֹ ת.וׁש לּ ּה : חל וּ קים ארבּ ע דּ ינים ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌

מזּ ה: יפוֹ ת.זה חּט ים  לוֹ  מכר ֶ◌ִ◌ֶ◌
יפוֹ ת  חּט ין לוֹ  ׁש יּ ּת ן ּמ וֹ  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִהתנה
 וּ לכ כּ אוֹ נאה, הוי  רע וֹ ת, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְונמצאוּ 
בּ לבד , ׁש נּ תאנּ ה מי בּ וֹ , לחזר  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ָיכוֹ ל 
יכ וֹ ל  אינוֹ  מ וֹ כר  אבל ל וֹ קח , ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְדּ הוּ א
הר בּ ה: החּט ין הוּ קר וּ  ואפלּ וּ  בּ וֹ  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ַלחזר 

נימוק "י .כג . בשם שם .כד.תוי"ט 
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הספינה  את בתרא המוכר בבא ה סז פרק

יכוֹ ל  מוֹ כר יפ וֹ ת , ונמצא וּ  רע וֹ ת  בּ וֹ .
יפ וֹ ת  רע וֹ ת , ונמצא וּ  רע וֹ ת  בּ וֹ . לחזר
יכוֹ ל  מהם אחד אין  יפוֹ ת , ונמצא וּ 
לבנה, ונמצאת  ׁש חמּת ית  בּ וֹ . לחזר
זית  ׁש ל עצים ׁש חמּת ית, ונמצאת  לבנה 
ונמצאוּ  ׁש קמה ׁש ל ׁש קמה, ׁש ל  ונמצאוּ 

     

   כה
    
    
     

  כו    
 כז  

   
         

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ וֹ . לחזר  יכוֹ ל  מהן  אחד ואפלּ וּ אין  ַ◌ֲ◌ִ◌
ל וֹ קח מצי ולא הוּ זל וּ . אוֹ  ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ְהוּ קר וּ 
והאי נתכּ וּ נּת י  ליפוֹ ת אני  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְלמימר 
יאמר  רע  דּ רע  מ וּ ם רע וֹ ת ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַדּ אמינא
מוֹ כר  מצי  לא אּפ כא וכן ◌ֵ◌ֵ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַהּק וֹ נה.
והאי נתכּ וּ נּת י לרע וֹ ת אני  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְלמימר 
ל וֹ מר  הּמ וֹ כר   דּ דר יפוֹ ת ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַדּ אמינא

ט וֹ ב : ח וּ ם ׁש חמּת ית.לרע  וכל  אדּמ ה. ָ◌ַ◌ֲ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌
ל) ׁש ח וּ ם:(בּ ראׁש ית  ונמצאת מתר גּ מינן ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌

ואיכּ א לבנה. בּ האי לי ּה  דּ ניחא ואיכּ א ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
גּ ונא  כּ האי  וכל  בּ האי . לי ּה  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְדּ ניחא
וּ ׁש ניהם  לׁש ניהם טע וּ ת מ ּק ח ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָהוי
ונמצאוּ  בּ יפוֹ ת דּ אלּ וּ  לחזר . ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְיכוֹ לים
בּ יפוֹ ת: להוּ  ניחא למא כּ לּ י ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌◌ָרע וֹ ת

מציעאכה. מ"ד )בבבא  יכול(פ"ד רצה אם  העליונה, על  ידו בשתות שנתאנה שמי שנינו
נתאנה שלא  אע"ג  נמי  והכא  שאוניתני . מה  לי תן לומר  יכול רצה ואם  המקח לבטל
משום  כנתאנה הוי  מ "מ מוזל, במחיר  לו שנתן או  חיטים  יותר  לו  שנתן  כגון כלל, בדמים 

בזול אפילו  ברעות  ליה ניחא  כאןשלא  שאין אונאה , כתב ולא  כאונאה  וכתב  הרע "ב דייק  (ולזה 

תוי"ט ) כלל, דמים עלאונאת וידו  ההיא  כמשנה הלכה אי  נחלקו שתות  שבנתאנה ואע"ג .
מקום  מכל אונאה , ומחזיר  וקנה  שם  כברייתא אלא  משנה  כההיא  הלכה  אין  או  העליונה,
מכירת אלא  טעות  שום  וליכא לקנות שרצה מה  קנה שם  כי  העליונה על ידו לכו"ע  כאן 

אלו חיטים רצה  לא  כלל כאן  אבל תוי"ט )היוקר , בזהכו ..(רשב "ם , החידוש ביאר  הרע"ב
משום  הם יפות ואמרתי רעות אלא היפות למכור  רציתי לא  לומר  יכול המוכר  שאין
ואמרתי  יפות לקנות רצה  שבאמת לומר  יכול אין  הלוקח  וכן  המוכר , יאמר  יפה שיפה 

הרשב "ם  כתב  וכן  הלוקח . יאמר  רע  שרע  המוכר רעות אמר שאם  הוא שהחידוש כתב, (ונימוק "י 

שביפות יפות ונמצאו  הן  יפות אמר  אם וכן בו , לחזור יכול הקונה אין שברעות רעות ונמצאו  הן רעות 

בו  לחזור  יכול המוכר  שמאדימתןכז..)(תוי "ט)אין חמה שם על  אדומה - .(רשב"ם)שחמתית
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הספינה  את בתרא המוכר בבא ה פרק סו 

מכר  לא  ג ּס ה, בּ המה  רא ׁש  הּמ וֹ כר
לא הרגלים, את  מכר  הרגלים. את 
לא הקּ נה , את  מכר הרא ׁש . את  מכר 
לא הכּ בד , את  מכר  הכּ בד . את  מכר 
את  מכר  בּ ד קּ ה, אבל ה קּ נה. את  מכר 
את  מכר  הרגלים. את  מכר הרא ׁש ,
מכר  הרא ׁש . את  מכר  לא  הרגלים,
את  מכר  ה כּ בד. את  מכר  הקּ נה , את 

ה קּ נה: את  מכר  לא  ה כּ בד,

חּט ים  לוֹ  מכר בּ ּמ וֹ כרין . מדּ וֹ ת  ארבּ ע 
יכוֹ ל ה לּ וֹ קח רע וֹ ת , ונמצא וּ  לחזר יפוֹ ת  

ה 

ו

     
    
     
     

       
     

  כג   
      

     
    

      
     

   כד         
           

    
    
     
            

         

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הרגלים.ה את מכר בּ ּת וֹ ספּת א לא  ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
בּ מקוֹ ם  אמ וּ רים, דּ ברים בּ ּמ ה ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַּת ניא,
הכּ ל  ׁש נּ הג וּ  בּ מקוֹ ם אבל נהג וּ , ֹ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֲ◌ָ◌ֶׁש א

הּמ דינה: הּק נה.כּ מנהג את מכר  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
הּק נה  ׁש ם ל ונקראת הראה. ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶאת

מדּ וֹ ת.וׁש לּ ּה : חל וּ קים ארבּ ע דּ ינים ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌

מזּ ה: יפוֹ ת.זה חּט ים  לוֹ  מכר ֶ◌ִ◌ֶ◌
יפוֹ ת  חּט ין לוֹ  ׁש יּ ּת ן ּמ וֹ  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִהתנה
 וּ לכ כּ אוֹ נאה, הוי  רע וֹ ת, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְונמצאוּ 
בּ לבד , ׁש נּ תאנּ ה מי בּ וֹ , לחזר  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ָיכוֹ ל 
יכ וֹ ל  אינוֹ  מ וֹ כר  אבל ל וֹ קח , ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְדּ הוּ א
הר בּ ה: החּט ין הוּ קר וּ  ואפלּ וּ  בּ וֹ  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ַלחזר 

נימוק "י .כג . בשם שם .כד.תוי"ט 

 י י ח ר ו ק מ

הספינה  את בתרא המוכר בבא ה סז פרק

יכוֹ ל  מוֹ כר יפ וֹ ת , ונמצא וּ  רע וֹ ת  בּ וֹ .
יפ וֹ ת  רע וֹ ת , ונמצא וּ  רע וֹ ת  בּ וֹ . לחזר
יכוֹ ל  מהם אחד אין  יפוֹ ת , ונמצא וּ 
לבנה, ונמצאת  ׁש חמּת ית  בּ וֹ . לחזר
זית  ׁש ל עצים ׁש חמּת ית, ונמצאת  לבנה 
ונמצאוּ  ׁש קמה ׁש ל ׁש קמה, ׁש ל  ונמצאוּ 

     

   כה
    
    
     

  כו    
 כז  

   
         

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ וֹ . לחזר  יכוֹ ל  מהן  אחד ואפלּ וּ אין  ַ◌ֲ◌ִ◌
ל וֹ קח מצי ולא הוּ זל וּ . אוֹ  ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ְהוּ קר וּ 
והאי נתכּ וּ נּת י  ליפוֹ ת אני  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְלמימר 
יאמר  רע  דּ רע  מ וּ ם רע וֹ ת ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַדּ אמינא
מוֹ כר  מצי  לא אּפ כא וכן ◌ֵ◌ֵ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַהּק וֹ נה.
והאי נתכּ וּ נּת י לרע וֹ ת אני  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְלמימר 
ל וֹ מר  הּמ וֹ כר   דּ דר יפוֹ ת ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַדּ אמינא

ט וֹ ב : ח וּ ם ׁש חמּת ית.לרע  וכל  אדּמ ה. ָ◌ַ◌ֲ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌
ל) ׁש ח וּ ם:(בּ ראׁש ית  ונמצאת מתר גּ מינן ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌

ואיכּ א לבנה. בּ האי לי ּה  דּ ניחא ואיכּ א ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
גּ ונא  כּ האי  וכל  בּ האי . לי ּה  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְדּ ניחא
וּ ׁש ניהם  לׁש ניהם טע וּ ת מ ּק ח ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָהוי
ונמצאוּ  בּ יפוֹ ת דּ אלּ וּ  לחזר . ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְיכוֹ לים
בּ יפוֹ ת: להוּ  ניחא למא כּ לּ י ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌◌ָרע וֹ ת

מציעאכה. מ"ד )בבבא  יכול(פ"ד רצה אם  העליונה, על  ידו בשתות שנתאנה שמי שנינו
נתאנה שלא  אע"ג  נמי  והכא  שאוניתני . מה  לי תן לומר  יכול רצה ואם  המקח לבטל
משום  כנתאנה הוי  מ "מ מוזל, במחיר  לו שנתן או  חיטים  יותר  לו  שנתן  כגון כלל, בדמים 

בזול אפילו  ברעות  ליה ניחא  כאןשלא  שאין אונאה , כתב ולא  כאונאה  וכתב  הרע "ב דייק  (ולזה 

תוי"ט ) כלל, דמים עלאונאת וידו  ההיא  כמשנה הלכה אי  נחלקו שתות  שבנתאנה ואע"ג .
מקום  מכל אונאה , ומחזיר  וקנה  שם  כברייתא אלא  משנה  כההיא  הלכה  אין  או  העליונה,
מכירת אלא  טעות  שום  וליכא לקנות שרצה מה  קנה שם  כי  העליונה על ידו לכו"ע  כאן 

אלו חיטים רצה  לא  כלל כאן  אבל תוי"ט )היוקר , בזהכו ..(רשב "ם , החידוש ביאר  הרע"ב
משום  הם יפות ואמרתי רעות אלא היפות למכור  רציתי לא  לומר  יכול המוכר  שאין
ואמרתי  יפות לקנות רצה  שבאמת לומר  יכול אין  הלוקח  וכן  המוכר , יאמר  יפה שיפה 

הרשב "ם  כתב  וכן  הלוקח . יאמר  רע  שרע  המוכר רעות אמר שאם  הוא שהחידוש כתב, (ונימוק "י 

שביפות יפות ונמצאו  הן  יפות אמר  אם וכן בו , לחזור יכול הקונה אין שברעות רעות ונמצאו  הן רעות 

בו  לחזור  יכול המוכר  שמאדימתןכז..)(תוי "ט)אין חמה שם על  אדומה - .(רשב"ם)שחמתית
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הספינה  את בתרא המוכר בבא ה פרק סח

ונמצא חמץ חמץ, ונמצא  יין  זית , ׁש ל
ׁש נ בּ הן :יין , לחזר יכ וֹ לין  יהם 

מדד, ולא   מׁש לחבר וֹ , ּפ רוֹ ת  הּמ וֹ כר
קנה. לא , מׁש ולא מדד קנה.
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

חמץ. ונמצא  לי ּה יין  דּ ניחא איכּ א ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
בּ ח לּ א: לי ּה  דּ ניחא ואי כּ א ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ חמרא

אוֹ מ ׁש .ז בּ סמטא הר בּ ים מר ׁש וּ ת ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
מׁש יכה  אבל קנה. ׁש ניהם, ׁש ל  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְבּ חצר 

מהניא: לא הר בּ ים ּפ י בּ ר ׁש וּ ת על אף ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ְ◌ָ◌
מדד. מ ּת חלּ ה ׁש א  ל וֹ  ׁש ּפ סק וּ כגוֹ ן ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

הּמ דּ ה. לוֹ  יּת ן  וכ בּ כ ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהדּ מים
מדד  אפלּ וּ  הדּ מים, ל וֹ  ּפ סק לא ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ֲאבל 

דּ ּת יהוּ , סמכא דּ לא קנה, לא  ָוּ מׁש◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌
כּ מ וֹ  הדּ מים להלוֹ ת יכ וֹ ל ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶׁש הּמ וֹ כר 
אלּ א  קוֹ נה איני  אוֹ מר  והּק וֹ נה ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש ר וֹ צה,

בּ ר ׁש וּ ת מדד.בּ זוֹ ל: ללּ וֹ קח  הּמ וֹ כר  ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌
לא  לוֹ קח, ׁש ל  בּ כליו אפלּ וּ  ֹ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָהר בּ ים,
לוֹ  קוֹ נים אדם ׁש ל  כּ ליו ׁש אין ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָקנה,
מדד , צמוֹ  ל וֹ קח  ואם הר בּ ים. ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִבּ ר ׁש וּ ת
בּ הג בּ הה: קנה הר בּ ים בּ ר ׁש וּ ת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 

בב"מכח. מ"ד )הרע "ב ובקידושין (פ "א יחיד, של שביל  היינו שסימטא  מ"ד )כתב כתב(פ "א
הרשב "ם  וביאר  הרבים . רשות של  זוית ויש(כאן)שהיא הרבים מרשות בולטת כניסה  שהיא

הרבים . רשות בני להילוך עשוי שאינו  שלהם חפצים  שם להעמיד אדם לבני  רשות 
הרבים כט. מרשות  כתב או ב הרע "ב מחמתב סימטא  שזה התוי "ט וכתב שניהם , של  חצר 

במשך איירי  לא  הוא  אבל  בסימטא , משך  כתב  הרשב "ם  כי  לשונות . משתי  פירושו שהרכיב 
כתב הרבים  מרשות  שמשך שאיירי  והרמב"ם הרבים , מאי ל מרשות בגמרא  הוא  וכן סימטא.
לסימטא. מרה "ר  דקתני , משך
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עד  קנה  לא  זה הרי  מחבר וֹ , ּפ ׁש ּת ן 
היה  ואם למק וֹ ם . מּמ קוֹ ם ׁש יּ טלטלנּ וּ 
קנה : ׁש ה וּ א, כּ ל ותלׁש  לקּ רקע במחבּ ר 
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פ ּק ח. היה את הלּ וֹ קח:אם  שׂ וֹ כר ַ◌ֵ◌ַ◌
וּ מקוֹ מ וֹ מקוֹ מ וֹ . בּ לים. בּ ר ׁש וּ ת הוּ א אם ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌

דּ אין  אירי, גּ ד וֹ לוֹ ת וּ במאוֹ ת לוֹ . ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶקוֹ נה
במ ׁש יכה: קני  לכ להגבּ יּה , ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַדּ ר כּ ן

ׁש יּ טלטלנּ וּ . ואוֹ רחא עד  הגבּ הה. הינוּ  ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌
לטלטל  מגבּ יּה   דּ דר נקט, ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ מ לּ תא

למקוֹ ם: ל ּק רקע.מּמ קוֹ ם מחבּ ר  היה ואם ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌

מוֹ כר  לוֹ  ׁש אמר  כּ ג וֹ ן ל ּה  מוֹ קי  ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַבּ גּ מרא
וּ קני ׁש הוּ א כּ ל  קרקע  לי וי ּפ ה  ל ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַל לּ וֹ קח
ל שׂ וֹ ת  ׁש כר וֹ  דּ כיון ליה, מה ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָכּ ל
מלאכה  בּ וֹ  ושׂ ה ׁש לּ וֹ  בּ ּק רקע  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְמלאכה
אוֹ תוֹ  נּמ י וקנה שׂ כיר וּ תוֹ , קנה ׁש הוּ א, ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָכּ ל
הכיר וּ ת, ם ל וֹ  להקנוֹ ת ׁש ר וֹ צה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָדּ בר 
קנה: ׁש הוּ א כּ ל ּת ל ׁש  אם  ְלפיכ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

הגבהה,ל. צריכים  ואין  קונה  משיכה  פירות  בשאר  לעיל ולכן  גדולות  במשאות  איירי  משנתנו
להגביהן  טורח  שאין  וכיון גדולות  משאות מהן  לעשות אפשר  ואי  משתמיט פשתן אבל

במשיכה נקנין  בתוי"ט )אינן  הובא  פו : דף  דוקא,לא..(רשב"ם  לאו למקום ממקום ויטלטלנו
י  על  לקנותו שייך גם  ברע "ב. אלאכדאיתא התנא  כוונת  ואין וכנ "ל, מקומו לו שיקנה  די

במשיכה. נקנה אינו טירחא  בלא  להגביה  שאפשר  כל  כי  משיכה, פז.)הגמרא לב.לאפוקי (דף 

דאמר  עסקינן במאי הכא ששת  רב  אמר  הפשתן , כל  קנה שהוא  כל שתלש  משום וכי  מקשה 
ובשכר  קרקע , לו  ליפות ששכרו כלומר , שעליה. מה  כל  וקנה  שהו כל קרקע לי ויפה  לך  ליה

הקרקע מן  משהו לו נותן גמור )זה בקנין או  הפשתן,(בשכירות  כל לו  מקנה הקרקע ואגב ,
קרקע  אגב נקנים שמטלטלין  קי"ל מ"ה)כי פ"א בקידושין דעת.(כדאיתא המגיד הרב  מפרש (כן

שכן מפרש תוי"ט  דמי. כתלוש  ולשיטתו  לקרקע , צריך  שאין בפשתן ואיירי ששת , רב  דברי בביאור הרמב"ם 

עם לו  להקנות  שרוצה דבר אותו  נמי וקנה שכירותו  קנה  מלאכתו  שעשה  שכיון שכתב  ומה הרע"ב , כוונת גם

להקנות שרצה הפשתן  נמי קנה זה ואגב  עבודתו , בשכר לו  שהבטיח הקרקע  שקנה לומר רצונו  השכירות ,

הקרקע ) עם כתלוש.לו  לתלוש שהעומד ס"ל כן  ואם  כהרמב "ם מפרש  שהרע "ב משמע שכאן אע"פ (אבל

לקמן מ"ז)דמי, כמחובר (פ"ח ודינו  דמי כתלוש  לאו  לתלוש שהעומד הרשב"ם כלשון הרע"ב  .)(תוי "ט)כתב 
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הספינה  את בתרא המוכר בבא ה פרק סח

ונמצא חמץ חמץ, ונמצא  יין  זית , ׁש ל
ׁש נ בּ הן :יין , לחזר יכ וֹ לין  יהם 

מדד, ולא   מׁש לחבר וֹ , ּפ רוֹ ת  הּמ וֹ כר
קנה. לא , מׁש ולא מדד קנה.
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

חמץ. ונמצא  לי ּה יין  דּ ניחא איכּ א ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
בּ ח לּ א: לי ּה  דּ ניחא ואי כּ א ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ חמרא

אוֹ מ ׁש .ז בּ סמטא הר בּ ים מר ׁש וּ ת ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
מׁש יכה  אבל קנה. ׁש ניהם, ׁש ל  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְבּ חצר 

מהניא: לא הר בּ ים ּפ י בּ ר ׁש וּ ת על אף ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ְ◌ָ◌
מדד. מ ּת חלּ ה ׁש א  ל וֹ  ׁש ּפ סק וּ כגוֹ ן ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

הּמ דּ ה. לוֹ  יּת ן  וכ בּ כ ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהדּ מים
מדד  אפלּ וּ  הדּ מים, ל וֹ  ּפ סק לא ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ֲאבל 

דּ ּת יהוּ , סמכא דּ לא קנה, לא  ָוּ מׁש◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌
כּ מ וֹ  הדּ מים להלוֹ ת יכ וֹ ל ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶׁש הּמ וֹ כר 
אלּ א  קוֹ נה איני  אוֹ מר  והּק וֹ נה ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש ר וֹ צה,

בּ ר ׁש וּ ת מדד.בּ זוֹ ל: ללּ וֹ קח  הּמ וֹ כר  ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌
לא  לוֹ קח, ׁש ל  בּ כליו אפלּ וּ  ֹ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָהר בּ ים,
לוֹ  קוֹ נים אדם ׁש ל  כּ ליו ׁש אין ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָקנה,
מדד , צמוֹ  ל וֹ קח  ואם הר בּ ים. ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִבּ ר ׁש וּ ת
בּ הג בּ הה: קנה הר בּ ים בּ ר ׁש וּ ת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 

בב"מכח. מ"ד )הרע "ב ובקידושין (פ "א יחיד, של שביל  היינו שסימטא  מ"ד )כתב כתב(פ "א
הרשב "ם  וביאר  הרבים . רשות של  זוית ויש(כאן)שהיא הרבים מרשות בולטת כניסה  שהיא

הרבים . רשות בני להילוך עשוי שאינו  שלהם חפצים  שם להעמיד אדם לבני  רשות 
הרבים כט. מרשות  כתב או ב הרע "ב מחמתב סימטא  שזה התוי "ט וכתב שניהם , של  חצר 

במשך איירי  לא  הוא  אבל  בסימטא , משך  כתב  הרשב "ם  כי  לשונות . משתי  פירושו שהרכיב 
כתב הרבים  מרשות  שמשך שאיירי  והרמב"ם הרבים , מאי ל מרשות בגמרא  הוא  וכן סימטא.
לסימטא. מרה "ר  דקתני , משך
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הספינה  את בתרא המוכר בבא ה סט פרק

ה לּ וֹ קח  מקוֹ מן. את  שׂ וֹ כר פ קּ ח, היה  אם 
עד  קנה  לא  זה הרי  מחבר וֹ , ּפ ׁש ּת ן 
היה  ואם למק וֹ ם . מּמ קוֹ ם ׁש יּ טלטלנּ וּ 
קנה : ׁש ה וּ א, כּ ל ותלׁש  לקּ רקע במחבּ ר 

       
    

     
   

      
    

     ל     לא 
             

    לב 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

פ ּק ח. היה את הלּ וֹ קח:אם  שׂ וֹ כר ַ◌ֵ◌ַ◌
וּ מקוֹ מ וֹ מקוֹ מ וֹ . בּ לים. בּ ר ׁש וּ ת הוּ א אם ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌

דּ אין  אירי, גּ ד וֹ לוֹ ת וּ במאוֹ ת לוֹ . ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶקוֹ נה
במ ׁש יכה: קני  לכ להגבּ יּה , ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַדּ ר כּ ן

ׁש יּ טלטלנּ וּ . ואוֹ רחא עד  הגבּ הה. הינוּ  ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌
לטלטל  מגבּ יּה   דּ דר נקט, ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ מ לּ תא

למקוֹ ם: ל ּק רקע.מּמ קוֹ ם מחבּ ר  היה ואם ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌

מוֹ כר  לוֹ  ׁש אמר  כּ ג וֹ ן ל ּה  מוֹ קי  ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַבּ גּ מרא
וּ קני ׁש הוּ א כּ ל  קרקע  לי וי ּפ ה  ל ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַל לּ וֹ קח
ל שׂ וֹ ת  ׁש כר וֹ  דּ כיון ליה, מה ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָכּ ל
מלאכה  בּ וֹ  ושׂ ה ׁש לּ וֹ  בּ ּק רקע  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְמלאכה
אוֹ תוֹ  נּמ י וקנה שׂ כיר וּ תוֹ , קנה ׁש הוּ א, ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָכּ ל
הכיר וּ ת, ם ל וֹ  להקנוֹ ת ׁש ר וֹ צה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָדּ בר 
קנה: ׁש הוּ א כּ ל ּת ל ׁש  אם  ְלפיכ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

הגבהה,ל. צריכים  ואין  קונה  משיכה  פירות  בשאר  לעיל ולכן  גדולות  במשאות  איירי  משנתנו
להגביהן  טורח  שאין  וכיון גדולות  משאות מהן  לעשות אפשר  ואי  משתמיט פשתן אבל

במשיכה נקנין  בתוי"ט )אינן  הובא  פו : דף  דוקא,לא..(רשב"ם  לאו למקום ממקום ויטלטלנו
י  על  לקנותו שייך גם  ברע "ב. אלאכדאיתא התנא  כוונת  ואין וכנ "ל, מקומו לו שיקנה  די

במשיכה. נקנה אינו טירחא  בלא  להגביה  שאפשר  כל  כי  משיכה, פז.)הגמרא לב.לאפוקי (דף 

דאמר  עסקינן במאי הכא ששת  רב  אמר  הפשתן , כל  קנה שהוא  כל שתלש  משום וכי  מקשה 
ובשכר  קרקע , לו  ליפות ששכרו כלומר , שעליה. מה  כל  וקנה  שהו כל קרקע לי ויפה  לך  ליה

הקרקע מן  משהו לו נותן גמור )זה בקנין או  הפשתן,(בשכירות  כל לו  מקנה הקרקע ואגב ,
קרקע  אגב נקנים שמטלטלין  קי"ל מ"ה)כי פ"א בקידושין דעת.(כדאיתא המגיד הרב  מפרש (כן

שכן מפרש תוי"ט  דמי. כתלוש  ולשיטתו  לקרקע , צריך  שאין בפשתן ואיירי ששת , רב  דברי בביאור הרמב"ם 

עם לו  להקנות  שרוצה דבר אותו  נמי וקנה שכירותו  קנה  מלאכתו  שעשה  שכיון שכתב  ומה הרע"ב , כוונת גם

להקנות שרצה הפשתן  נמי קנה זה ואגב  עבודתו , בשכר לו  שהבטיח הקרקע  שקנה לומר רצונו  השכירות ,

הקרקע ) עם כתלוש.לו  לתלוש שהעומד ס"ל כן  ואם  כהרמב "ם מפרש  שהרע "ב משמע שכאן אע"פ (אבל

לקמן מ"ז)דמי, כמחובר (פ"ח ודינו  דמי כתלוש  לאו  לתלוש שהעומד הרשב"ם כלשון הרע"ב  .)(תוי "ט)כתב 
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הספינה  את בתרא המוכר בבא ה פרק ע

א וֹ  וה וּ קרוּ  לחברוֹ  וׁש מן  יין  הּמ וֹ כר
נתמלּ אה ׁש א עד אם ׁש הוּ זלוּ ,
הּמ דּ ה, מּׁשנּ תמלּ אה  לּמ וֹ כר. הּמ דּ ה,
בּ יניהן, סרסוּ ר היה ואם ללּ וֹ קח.
לּס רסוּ ר. נׁש בּ רה החבית, נׁש בּ רה

להּט י טּפ ין.וחיּ ב ׁש לׁש  לוֹ  ף 
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    לו          

           

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ל ּמ וֹ כר.ח הּמ דּ ה נתמ לּ אה ׁש א  עד 
והּמ ׁש איל מירי, ׁש ניהם ׁש ל  ׁש אינּה  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְבּ מדּ ה

ׁש אוּ לה הׁש איל  היא והרי לׁש ניהם, ּה  ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌
היא   ואיל וּ מם ׁש יּ מלּ אנּ ה, ד  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַל ּמ וֹ כר 
נתמ לּ אה  ׁש א ד לפיכ ללּ וֹ קח . ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְׁש אוּ לה 
קנה  לא לּמ וֹ כר , ׁש אוּ ל  ׁש הכּ לי ◌ָ◌ָֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַהּמ דּ ה,
ׁש אוּ ל ׁש הכּ לי הּמ דּ ה, וּ מנּ תמלּ אה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵלוֹ קח,

וּ בסמטא כּ ליו. ל וֹ  ׁש ּק נוּ  לוֹ קח, קנה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַללּ וֹ קח ,
ה לּ וֹ קח: בּ רׁש וּ ת א וֹ  בּ יניהםמירי  סרסוּ ר היה  ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌

החבית. ׁש לּ וֹ :ונ ׁש בּ רה החבית והיתה ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌
ל ּס רסוּ ר. ׁש ל נׁש בּ רה ׁש ל וּ ח וֹ  אמרינן ולא ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌

ללּ וֹ קח : ונׁש בּ רה הוּ א להּט י ל וֹ קח  ף וחיּ ב ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌
טּפ ין . ׁש ל ׁש  הנּ דבּ ק ל וֹ  מן ללּ וֹ קח , הּמ וֹ כר  ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

והמן: היּ ין ׁש רה לאחר  הּמ דּ ה ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְבּ דפני 

סרסור .לג . של במדה כגון  שניהם, של שאינה  במדה דוקא שאיירי ברע "ב  בכליכדאיתא  (כי

בתוכה  שנשפך ולוג לוג כל קונה המדה נתמלאה  שלא אף  לוקח כלשל  שמציינים סימנים - שנתות  יש  (אם

מוכר,לוג ) של בכליו  ואי שנתות. בו  שיש בכלי אפילו  משמע תנן שסתמא וכיון לא, המדה בנתמלאה אף

של  כליו  הדין הוא המוכר ברשות  קונות אין לוקח של שכליו  כמו  כי לוקח, ברשות  ואפילו  לוקח קנה 

לוקח ברשות  קונות אין לחזור לד..)(תוי "ט)מוכר דרך שאין אלא הוזלו, או  שהוקרו דוקא  לאו 
תוספות)בחינם בשם לאלה..(תוי"ט  אבל  הרע"ב, כמש "כ לוקח  ברשות או בסימטא  ואיירי

רשות לו שאין ברה "ר , לא  וכן  מוכר  ברשות קונין  אין לוקח של  כליו קי"ל כי מוכר , ברשות
שם מ"ז)להניחם  הרמב "ם ללוקח.לו ..(פירוש מוכר  כך ואחר  המוכר  מן  קונה הוא אלא 
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הספינה  את בתרא המוכר בבא ה עאפרק

מוֹ כר. ׁש ל ה וּ א  הרי  וּ מצּ ה, הר כּ ינ ּה 
לה ּט י חיּ ב אינ וֹ  טּפ ין .והחנוני ׁש לׁש  ף 

עם  ׁש בּ ת  ערב א וֹ מר, יהוּ דה רבּ י 
ּפ טוּ ר: חׁש כה,

בּ יד וֹ , וּ פנ דּ י וֹ ן חנוני  אצל בּ נוֹ  את  ה ּׁשוֹ לח
הא ּס ר , את  לוֹ  ונתן  ׁש מן  בּ אּס ר לוֹ  וּ מדד
הא ּס ר, את  וא בּ ד ה צּ לוֹ חית  את  ׁש בר
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וּ מ צּ ה. צדּ ּה הרכּ ינ ּה  ל  הּמ דּ ה את הּט ה ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌
ׁש ל ׁש  והּט יף והיּ ין המן ׁש רה ֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְלאחר 
הכּ לי ל ׁש וּ לי  הּמ דּ ה מצּ ת ונתאּס ף ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִט ּפ ין,

אחד : מקוֹ ם מוֹ כר.אל ׁש ל  הוּ א  ׁש הריהרי  ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌
מּמ נּ וּ : הלּ וֹ קח  חיּ ב נתיאׁש  אינוֹ  והחנוני  ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌

טּפ ין.להּט י ׁש לׁש  ׁש ּמ וֹ כר ף  טרוּ ד , ׁש הוּ א לפי  ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
ׁש ה: א וֹ מר.כּ ל יהוּ דה אמר וּ ר בּ י  לא ָ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌

אלּ א  ט ּפ ין, ׁש ל ׁש  מלּ הּט יף ּפ טוּ ר  ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש חנוני ◌ִֹ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
כּ ר בּ י הלכה ואין חׁש כה. ם ׁש בּ ת ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶרב 

בּ נ וֹ .טיהוּ דה: החנוניהּׁשוֹ לח אצל  קטן ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌
להביא  אּס רין, ׁש ני ׁש הם ּפ נדּ יוֹ ן ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ְוּ בידוֹ 
וכן  לוֹ , י ּת ן אחד  ואּס ר  ׁש מן בּ אּס ר  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְל וֹ 
 ונׁש ּפ ה צּ לוֹ חית את ה ּת ינ וֹ ק וׁש בר  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָשׂ ה ,
החנוני: לוֹ  ׁש נּ תן האּס ר  את ואבּ ד ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַהמן

גרסינן לז. לא גם  שבגמרא ובמשנה הצלוחית, גם ששלח  במשנה להדיא מבואר  לא 
התינוק . ביד הצלוחית וגם  המעות  גם  ששלח  איירי  שבהכי  פשוט מקום  ומכל בידו , ופונדיון
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הספינה  את בתרא המוכר בבא ה פרק ע

א וֹ  וה וּ קרוּ  לחברוֹ  וׁש מן  יין  הּמ וֹ כר
נתמלּ אה ׁש א עד אם ׁש הוּ זלוּ ,
הּמ דּ ה, מּׁשנּ תמלּ אה  לּמ וֹ כר. הּמ דּ ה,
בּ יניהן, סרסוּ ר היה ואם ללּ וֹ קח.
לּס רסוּ ר. נׁש בּ רה החבית, נׁש בּ רה

להּט י טּפ ין.וחיּ ב ׁש לׁש  לוֹ  ף 

ח       
    

 לג   
      לד
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ל ּמ וֹ כר.ח הּמ דּ ה נתמ לּ אה ׁש א  עד 
והּמ ׁש איל מירי, ׁש ניהם ׁש ל  ׁש אינּה  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְבּ מדּ ה

ׁש אוּ לה הׁש איל  היא והרי לׁש ניהם, ּה  ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌
היא   ואיל וּ מם ׁש יּ מלּ אנּ ה, ד  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַל ּמ וֹ כר 
נתמ לּ אה  ׁש א ד לפיכ ללּ וֹ קח . ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְׁש אוּ לה 
קנה  לא לּמ וֹ כר , ׁש אוּ ל  ׁש הכּ לי ◌ָ◌ָֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַהּמ דּ ה,
ׁש אוּ ל ׁש הכּ לי הּמ דּ ה, וּ מנּ תמלּ אה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵלוֹ קח,

וּ בסמטא כּ ליו. ל וֹ  ׁש ּק נוּ  לוֹ קח, קנה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַללּ וֹ קח ,
ה לּ וֹ קח: בּ רׁש וּ ת א וֹ  בּ יניהםמירי  סרסוּ ר היה  ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌

החבית. ׁש לּ וֹ :ונ ׁש בּ רה החבית והיתה ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌
ל ּס רסוּ ר. ׁש ל נׁש בּ רה ׁש ל וּ ח וֹ  אמרינן ולא ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌

ללּ וֹ קח : ונׁש בּ רה הוּ א להּט י ל וֹ קח  ף וחיּ ב ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌
טּפ ין . ׁש ל ׁש  הנּ דבּ ק ל וֹ  מן ללּ וֹ קח , הּמ וֹ כר  ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

והמן: היּ ין ׁש רה לאחר  הּמ דּ ה ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְבּ דפני 

סרסור .לג . של במדה כגון  שניהם, של שאינה  במדה דוקא שאיירי ברע "ב  בכליכדאיתא  (כי

בתוכה  שנשפך ולוג לוג כל קונה המדה נתמלאה  שלא אף  לוקח כלשל  שמציינים סימנים - שנתות  יש  (אם

מוכר,לוג ) של בכליו  ואי שנתות. בו  שיש בכלי אפילו  משמע תנן שסתמא וכיון לא, המדה בנתמלאה אף

של  כליו  הדין הוא המוכר ברשות  קונות אין לוקח של שכליו  כמו  כי לוקח, ברשות  ואפילו  לוקח קנה 

לוקח ברשות  קונות אין לחזור לד..)(תוי "ט)מוכר דרך שאין אלא הוזלו, או  שהוקרו דוקא  לאו 
תוספות)בחינם בשם לאלה..(תוי"ט  אבל  הרע"ב, כמש "כ לוקח  ברשות או בסימטא  ואיירי

רשות לו שאין ברה "ר , לא  וכן  מוכר  ברשות קונין  אין לוקח של  כליו קי"ל כי מוכר , ברשות
שם מ"ז)להניחם  הרמב "ם ללוקח.לו ..(פירוש מוכר  כך ואחר  המוכר  מן  קונה הוא אלא 
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הספינה  את בתרא המוכר בבא ה עאפרק

מוֹ כר. ׁש ל ה וּ א  הרי  וּ מצּ ה, הר כּ ינ ּה 
לה ּט י חיּ ב אינ וֹ  טּפ ין .והחנוני ׁש לׁש  ף 

עם  ׁש בּ ת  ערב א וֹ מר, יהוּ דה רבּ י 
ּפ טוּ ר: חׁש כה,

בּ יד וֹ , וּ פנ דּ י וֹ ן חנוני  אצל בּ נוֹ  את  ה ּׁשוֹ לח
הא ּס ר , את  לוֹ  ונתן  ׁש מן  בּ אּס ר לוֹ  וּ מדד
הא ּס ר, את  וא בּ ד ה צּ לוֹ חית  את  ׁש בר
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וּ מ צּ ה. צדּ ּה הרכּ ינ ּה  ל  הּמ דּ ה את הּט ה ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌
ׁש ל ׁש  והּט יף והיּ ין המן ׁש רה ֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְלאחר 
הכּ לי ל ׁש וּ לי  הּמ דּ ה מצּ ת ונתאּס ף ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִט ּפ ין,

אחד : מקוֹ ם מוֹ כר.אל ׁש ל  הוּ א  ׁש הריהרי  ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌
מּמ נּ וּ : הלּ וֹ קח  חיּ ב נתיאׁש  אינוֹ  והחנוני  ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌

טּפ ין.להּט י ׁש לׁש  ׁש ּמ וֹ כר ף  טרוּ ד , ׁש הוּ א לפי  ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
ׁש ה: א וֹ מר.כּ ל יהוּ דה אמר וּ ר בּ י  לא ָ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌

אלּ א  ט ּפ ין, ׁש ל ׁש  מלּ הּט יף ּפ טוּ ר  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש חנוני
כּ ר בּ י הלכה ואין חׁש כה. ם ׁש בּ ת ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶרב 

בּ נ וֹ .טיהוּ דה: החנוניהּׁשוֹ לח אצל  קטן ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌
להביא  אּס רין, ׁש ני ׁש הם ּפ נדּ יוֹ ן ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ְוּ בידוֹ 
וכן  לוֹ , י ּת ן אחד  ואּס ר  ׁש מן בּ אּס ר  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְל וֹ 
 ונׁש ּפ ה צּ לוֹ חית את ה ּת ינ וֹ ק וׁש בר  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָשׂ ה ,
החנוני: לוֹ  ׁש נּ תן האּס ר  את ואבּ ד ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַהמן

גרסינן לז. לא גם  שבגמרא ובמשנה הצלוחית, גם ששלח  במשנה להדיא מבואר  לא 
התינוק . ביד הצלוחית וגם  המעות  גם  ששלח  איירי  שבהכי  פשוט מקום  ומכל בידו , ופונדיון
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עג



הספינה  את בתרא המוכר בבא ה פרק עב

ׁש על  ּפ וֹ טר, יה וּ דה  ר בּ י חיּ ב . חנוני 
לרבּ י חכמים וּ מוֹ דים ׁש לחוֹ . כּ ן  מנת 
הּת ינ וֹ ק  בּ יד  ׁש ה צּ לוֹ חית  בּ זמן  יה וּ דה 

פטוּ ר: חנוני  לת וֹ כ ּה , חנוני וּ מדד 
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חיּ ב.חנ  דּ לא וני  וּ באּס ר . וּ ב צּ ל וֹ חית בּ מן ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֹ
החנוני אל הּק טן בּ נוֹ  את האב  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָׁש לח
ל מן, צרי ׁש הוּ א ליּה  לאוֹ דוּ י ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א
וּ ב גּ מרא  יד וֹ . ל המן ׁש יּ ׁש לח  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹלא
הצּ ל וֹ חית, ל החנוני ח יּ ב  אּמ אי ,ָּפ רי◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌
צמ וֹ  הוּ א ׁש הרי  היא. מדּ ת ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲאבדה
ׁש נּ טלּה  כּ ג וֹ ן וּ מ ׁש ני , בּ נוֹ . בּ יד  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְׁש לחּה 

 ּהלכ לאחרים, ׁש מן בּ ּה  למד ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶחנוני 
בּ ר ׁש וּ תי ּה  ליּה  וקמה לי ּה  גּ זלן ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַנשׂ ה
גּ ב ל ואף למר ּה , לּה  דּ מהדּ ר  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַד 

מ נּ ּה : מפטר  לא לּת ינוֹ ק רבּ י דּ אהדר ּה  ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌
ׁש לחוֹ . כּ ן  מנת ׁש על  ּפ וֹ טר  היכייהוּ דה כּ י ִ◌ֵ◌ִ◌

בּ נוֹ : בּ יד חנוני  לי ּה  פט וּ ר.דּ לׁש דר  ׁש הוּ א  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
יהוּ דה: כּ ר בּ י הלכה ואין צל וֹ חית. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִמדּ מי 

חייב,לח. יהא למה הגמרא פריך הצלוחית על אבל  קטן . ביד נתנו  שהוא  על  חייב השמן על
התינוק  מיד החנוני  שנטלה  גב על ואף  מדעת  אבידה  והוה  בנו  ביד הצלוחית  שלח  האב  הלא
שכאן  מתרצת  הגמרא  בעלים. מדעת  אבידה על שמירה  חיוב אין  כי  בשמירתה , חייב  אינו
שלא שואל ולת"ק  מדעת  שלא שואל  עליה  ונעשה לאחרים, בה למוד  החנוני שלקחו מיירי 

והכא הבעלים , לידי  כשמשיבו אלא  מגזילתו נפטר  אינו  וגזלן הוה, גזלן  שהחזיר מדעת 
לתינוק  עצמו  הפונדיון משיב  היה אם  נמי, ופונדיון עליה . חייב  ולכן  השבה שמה  לא  לתינוק
לפטור  יכול  ואינו  חליפיו , לתת  נתחייב  לעצמו הפונדיון החנוני  שעכב כיון אבל פטור , היה

דעת  בן שאינו  למי חליפיו בנתינת  מספיק לט..(תוי"ט )עצמו  שלחו, כן  מנת  שעל טענת
על לי  שלח  בהדיא  הבית  בעל ליה  אמר  כאילו הוה לדעתו  כי  האיסר , ועל השמן על לפטור 
בלקחו  איירי שהרי פטור  למה  קשה  הצלוחית על אבל פטור . וכה"ג דעת , בן שאינו  מי ידי 
והוא בזה , נמי  הת "ק  על  חולק יהודה  שרבי  אלא מדעת. שלא שואל  והוה לעצמו בה  למוד 
שממנו  למקום שהחזיר  ושואל כשואל , דינו  אלא גזלן , הוה לא  מדעת  שלא  ששואל סובר 

פטור  פח.)לקח , דף הגמרא ע"פ  ישמ..(תוי"ט  הצלוחית שעל קודמת  הערה לעיל כמבואר 
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הספינה  את בתרא המוכר בבא ה עג פרק

לׁש לׁש ים  אחת  מדּ וֹ תיו מקנּ ח הּס יטוֹ ן 
עשׂ ר  לׁש נים אחת  הבּ ית  וּ בעל י וֹ ם,
א וֹ מר, גּ מליאל בּ ן  ׁש מע וֹ ן  רבּ ן  חדׁש .
מדּ וֹ תיו  מקנּ ח חנוני  הדּ ברים. חלּ וּ ף
מׁש קלוֹ תיו וּ ממחה בּ ּׁשבּ ת, ּפ עמים
על  מאזנים וּ מקנּ ח בּ ּׁשבּ ת , אחת  ּפ עם

וּ מׁש קל: מׁש קל כּ ל

בּ ּמ ה  גּ מליאל, בּ ן  ׁש מע וֹ ן  ר בּ ן  אמר
בּ יּ ב ׁש , אבל בּ לּ ח. אמוּ רים, דברים
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וחוֹ זר הּס יט וֹ ן.י בּ יחד הר בּ ה  ׁש ּק וֹ נה סוֹ חר  ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
מט: מ ט לחנונים מ דּ וֹ תיו.וּ מוֹ כר  מקנּ ח ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌

והּמ דּ ה בּ תוֹ כם ׁש נּ קרׁש  והמן היּ ין ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש ביל 
ה בּ ית.מתמטת : ּת דיר וּ בעל מוֹ כר ׁש אינ וֹ  ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

בּ ׁש נה: אחת ּפ ם מקנּ ח ּפ עמים כּ ּס יטוֹ ן, ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ׁש ל ׁש בּ ּׁשבּ ת. להּט יף חיּ ב  אינוֹ  ׁש החנוני ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֹ
הבּ ית, וּ ב ל הּס יטוֹ ן ׁש ח יּ ב  כּ מוֹ  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִט ּפ ין

בּ וֹ : ונד בּ ק בּ כּ לי  מקנּ חוּ ממחה.וּ מ ׁש ּת יּ ר  ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌
לח: דּ בר בּ הן ׁש וֹ קל  מׁש קל וֹ תיו עלאבני ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌

וּ מׁש קל . מׁש קל  מקנּ ח:כּ ל  ׁש וֹ קל  ּפ ם כּ ל ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌

וחייב גזלן עליה  נעשה  עצמו לצורך  בה השתמש  אם ורק מדעת , אבידה  שהוה  משום  לפטרו
לבעלים . הביתמא.להחזירה  בעל אבל בתוכו, נקרש  המשקה  אין תדיר  מוכר  שסיטון  שכיון 

בתוכו המשקה  ומתייבש נקרש  תדיר  מוכר  שחנוני (מ"ח)לעיל מב..(רשב"ם)שאינו  שנינו 
לזה מודה  רשב"ג  וגם בו , ונדבק בכלי  משתייר  ולכן טיפין שלש  להטיף חייב .(רשב"ם)אינו 

ומכבידמג . מהלכלוך  בו שנדבק מפני  מליח , דג או ודבש  ושמן כבשר  לח  דבר  בהם ששוקל
קיבול מד..(נימוק "י)המשקל  בית  להן  שיש  לפי  המשקולות מן  יותר  בהן  .(רשב"ם)שנדבק 
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עד



הספינה  את בתרא המוכר בבא ה פרק עב

ׁש על  ּפ וֹ טר, יה וּ דה  ר בּ י חיּ ב . חנוני 
לרבּ י חכמים וּ מוֹ דים ׁש לחוֹ . כּ ן  מנת 
הּת ינ וֹ ק  בּ יד  ׁש ה צּ לוֹ חית  בּ זמן  יה וּ דה 

פטוּ ר: חנוני  לת וֹ כ ּה , חנוני וּ מדד 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

חיּ ב.חנ  דּ לא וני  וּ באּס ר . וּ ב צּ ל וֹ חית בּ מן ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֹ
החנוני אל הּק טן בּ נוֹ  את האב  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָׁש לח
ל מן, צרי ׁש הוּ א ליּה  לאוֹ דוּ י ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א
וּ ב גּ מרא  יד וֹ . ל המן ׁש יּ ׁש לח  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹלא
הצּ ל וֹ חית, ל החנוני ח יּ ב  אּמ אי ,ָּפ רי◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌
צמ וֹ  הוּ א ׁש הרי  היא. מדּ ת ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲאבדה
ׁש נּ טלּה  כּ ג וֹ ן וּ מ ׁש ני , בּ נוֹ . בּ יד  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְׁש לחּה 

 ּהלכ לאחרים, ׁש מן בּ ּה  למד ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶחנוני 
בּ ר ׁש וּ תי ּה  ליּה  וקמה לי ּה  גּ זלן ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַנשׂ ה
גּ ב ל ואף למר ּה , לּה  דּ מהדּ ר  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַד 

מ נּ ּה : מפטר  לא לּת ינוֹ ק רבּ י דּ אהדר ּה  ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌
ׁש לחוֹ . כּ ן  מנת ׁש על  ּפ וֹ טר  היכייהוּ דה כּ י ִ◌ֵ◌ִ◌

בּ נוֹ : בּ יד חנוני  לי ּה  פט וּ ר.דּ לׁש דר  ׁש הוּ א  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
יהוּ דה: כּ ר בּ י הלכה ואין צל וֹ חית. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִמדּ מי 

חייב,לח. יהא למה הגמרא פריך הצלוחית על אבל  קטן . ביד נתנו  שהוא  על  חייב השמן על
התינוק  מיד החנוני  שנטלה  גב על ואף  מדעת  אבידה  והוה  בנו  ביד הצלוחית  שלח  האב  הלא
שכאן  מתרצת  הגמרא  בעלים. מדעת  אבידה על שמירה  חיוב אין  כי  בשמירתה , חייב  אינו
שלא שואל ולת"ק  מדעת  שלא שואל  עליה  ונעשה לאחרים, בה למוד  החנוני שלקחו מיירי 

והכא הבעלים , לידי  כשמשיבו אלא  מגזילתו נפטר  אינו  וגזלן הוה, גזלן  שהחזיר מדעת 
לתינוק  עצמו  הפונדיון משיב  היה אם  נמי, ופונדיון עליה . חייב  ולכן  השבה שמה  לא  לתינוק
לפטור  יכול  ואינו  חליפיו , לתת  נתחייב  לעצמו הפונדיון החנוני  שעכב כיון אבל פטור , היה

דעת  בן שאינו  למי חליפיו בנתינת  מספיק לט..(תוי"ט )עצמו  שלחו, כן  מנת  שעל טענת
על לי  שלח  בהדיא  הבית  בעל ליה  אמר  כאילו הוה לדעתו  כי  האיסר , ועל השמן על לפטור 
בלקחו  איירי שהרי פטור  למה  קשה  הצלוחית על אבל פטור . וכה"ג דעת , בן שאינו  מי ידי 
והוא בזה , נמי  הת "ק  על  חולק יהודה  שרבי  אלא מדעת. שלא שואל  והוה לעצמו בה  למוד 
שממנו  למקום שהחזיר  ושואל כשואל , דינו  אלא גזלן , הוה לא  מדעת  שלא  ששואל סובר 

פטור  פח.)לקח , דף הגמרא ע"פ  ישמ..(תוי"ט  הצלוחית שעל קודמת  הערה לעיל כמבואר 
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הספינה  את בתרא המוכר בבא ה עג פרק

לׁש לׁש ים  אחת  מדּ וֹ תיו מקנּ ח הּס יטוֹ ן 
עשׂ ר  לׁש נים אחת  הבּ ית  וּ בעל י וֹ ם,
א וֹ מר, גּ מליאל בּ ן  ׁש מע וֹ ן  רבּ ן  חדׁש .
מדּ וֹ תיו  מקנּ ח חנוני  הדּ ברים. חלּ וּ ף
מׁש קלוֹ תיו וּ ממחה בּ ּׁשבּ ת, ּפ עמים
על  מאזנים וּ מקנּ ח בּ ּׁשבּ ת , אחת  ּפ עם

וּ מׁש קל: מׁש קל כּ ל

בּ ּמ ה  גּ מליאל, בּ ן  ׁש מע וֹ ן  ר בּ ן  אמר
בּ יּ ב ׁש , אבל בּ לּ ח. אמוּ רים, דברים

י

יא 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וחוֹ זר הּס יט וֹ ן.י בּ יחד הר בּ ה  ׁש ּק וֹ נה סוֹ חר  ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
מט: מ ט לחנונים מ דּ וֹ תיו.וּ מוֹ כר  מקנּ ח ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌

והּמ דּ ה בּ תוֹ כם ׁש נּ קרׁש  והמן היּ ין ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש ביל 
ה בּ ית.מתמטת : ּת דיר וּ בעל מוֹ כר ׁש אינ וֹ  ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

בּ ׁש נה: אחת ּפ ם מקנּ ח ּפ עמים כּ ּס יטוֹ ן, ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ׁש ל ׁש בּ ּׁשבּ ת. להּט יף חיּ ב  אינוֹ  ׁש החנוני ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֹ
הבּ ית, וּ ב ל הּס יטוֹ ן ׁש ח יּ ב  כּ מוֹ  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִט ּפ ין

בּ וֹ : ונד בּ ק בּ כּ לי  מקנּ חוּ ממחה.וּ מ ׁש ּת יּ ר  ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌
לח: דּ בר בּ הן ׁש וֹ קל  מׁש קל וֹ תיו עלאבני ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌

וּ מׁש קל . מׁש קל  מקנּ ח:כּ ל  ׁש וֹ קל  ּפ ם כּ ל ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌

וחייב גזלן עליה  נעשה  עצמו לצורך  בה השתמש  אם ורק מדעת , אבידה  שהוה  משום  לפטרו
לבעלים . הביתמא.להחזירה  בעל אבל בתוכו, נקרש  המשקה  אין תדיר  מוכר  שסיטון  שכיון 

בתוכו המשקה  ומתייבש נקרש  תדיר  מוכר  שחנוני (מ"ח)לעיל מב..(רשב"ם)שאינו  שנינו 
לזה מודה  רשב"ג  וגם בו , ונדבק בכלי  משתייר  ולכן טיפין שלש  להטיף חייב .(רשב"ם)אינו 

ומכבידמג . מהלכלוך  בו שנדבק מפני  מליח , דג או ודבש  ושמן כבשר  לח  דבר  בהם ששוקל
קיבול מד..(נימוק "י)המשקל  בית  להן  שיש  לפי  המשקולות מן  יותר  בהן  .(רשב"ם)שנדבק 
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הספינה  את בתרא המוכר בבא ה פרק עד

צרי היה אינ וֹ  טפח. לוֹ  להכרי ע וחיּ ב  . 
אחד  גר וּ מיו , לוֹ  נוֹ תן  בּ עין, עין ל וֹ  ׁש וֹ קל 
בּ יּ ב ׁש . לעשׂ רים ואחד בּ לּ ח לעשׂ רה

      
  מה 

     
    
    

   מו           
   מז        

          
       מח 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

טפח.יא להכרי ע מּמ ׁש קל וחיּ ב ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌
מלּ יטרא  ּפ ח וֹ ת אבל .ואיל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִליטרא

טפח:  הכר צרי ׁש וֹ קל אין היה ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌
בּ עין . נהגוּ עין  ׁש א בּ מקוֹ ם כּ ג וֹ ן ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌

בּ ׁש וה: הּמ אזנים קנה וּ ממיד ְלהכרי◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

גּ ר וּ מיו. את ל וֹ  הכרע וֹ תיו.נ וֹ תן  ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
לוֹ  מ וֹ סיף ליטרא שׂ רה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְלכל 
למאה  אחד  ׁש הוּ א ליטרא, ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲשׂ ירית
[חצי ] מוֹ סיף וּ ב יּ ב ׁש  בּ לּ ח. ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש יּ מ כּ ר 
ליטרא: שׂ רים לכל ליטרא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲשׂ ירית

הדרישהמה. אבל בא. שלחלוק  שס "ל ש"מ כרשב"ג  הלכה שאין  כתב בפירושו הרמב"ם
ח) ס "ק  רל"א ולא(סימן בא שלפרש  משמע אומר , רשב "ג ולא רשב "ג אמר  שמדקתני כתב

על חולק ואינו בא לפרש שרשב "ג הרמ "ה שדעת וכתב לפרש , משמע בד"א כל  וכן לחלוק .
שום  נדבק אין ועליהם מיניה , דסליק ומשקלות  מאזניים על אלא קאי לא ורשב"ג הת "ק .
בהם  נשאר  ולא מאד רחבים הם המאזניים וכף  קיבול, בית  להם אין  שמשקלות  ביבש , דבר 
במדות ולפ"ז  לקנח. וצריך ולכלוך אבק בהם  נשאר  ביבש  גם עמוקות  מדות  אבל  דבר ,

צריך. אין לכו"ע ומאזניים  ומשקלות ביבש  אף  לקנח צריך לכו "ע  התוי"ט עמוקות  (מש "כ

דבריו  אלא  ראה ולא  הדרישה דברי כל לפניו  היה שלא  נראה המדות, על אלא  רשב"ג קאי לא הסמ"ע  שלפי

בא) לפרש שרשב"ג שדעתו  להדיא מבואר  אינו  ושם  י 'מו ..בסמ"ע , בין אחד  ליטרא כששוקל  בין
דהכרע משום  טפח להכריע צריך אין מליטרא  פחות  אבל טפח . של  אחד הכרע נותן  ליטרות

קל. בדבר  מדאי יותר  נפיש  המשקל,מז.טפח  על להוסיף  חייב  התורה שמן  מסיקה הגמרא
שנהגו  מקומות יש  לו . ותן  משלך צדק  לדרוש  הוא  מיותר  וצדק  וצדק , שלמה איפה  דכתיב 

ל שנהגו  ובמקומות טפח, להכריע  צריך  אלו  ובמקומות  המשקל , בשעת בשוהלהוסיף מדוד 
במשנה כמבואר  כך אחר  הכרע להוסיף פח:)חייב דף  רשב"ם לעשרהמח..(ע "פ  אחד מדתנן 

והוי  בפנים, שפירשנו וכמו כו' לעשרה  מעשרה  אחד שה "ק  הגמרא מדייק  מעשרה  אחד ולא

 י י ח ר ו ק מ

הספינה  את בתרא המוכר בבא ה עה פרק

ימד מק  לא  בּ דּ קּ ה , למד ׁש נּ הגוּ  וֹ ם 
למחק, בּ דּ קּ ה . ימד לא  בּ גּ ּס ה , בּ גּ ּס ה .

ימחק: לא  לגדּ ׁש , יג דּ ׁש . לא 

צּמ חוּ , ולא לחברוֹ  ּפ רוֹ ת הּמ וֹ כר א 
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פירות  המוכר  ו  פרק
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בּ דּ ּק ה. קטנּ ה:למד בּ גּ ּס ה.בּ מדּ ה ימד  לא ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌
ׁש אין דּ לוֹ קח , ּפ סדא דּ הוי גּ דוֹ לה. ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְבּ מדּ ה
לּת ן צרי והיה אחד הכר אלּ א ל וֹ  ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵנוֹ תן 

רבּ וֹ ת: הכרעוֹ ת  מה למחק.לוֹ  להסיר ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌

הּמ דּ ה: שׂ פת ל  ׁש .עוֹ לה יג דּ  ללא  ואף  ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌
בּ דּ מים : לוֹ  ׁש ּמ וֹ סיף  ימחק.ּפ י ללא ואף ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌

ה דּ מים: מן ל וֹ  ׁש ּפ וֹ חת ּפ רוֹ ת .אּפ י הּמ וֹ כר  ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌
לזריה: אוֹ  לאכילה ּפ רׁש  ולא ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ְסתם ,

מעשרה אחד הכוונה  אי  איפשטא דלא איבעיא ליבש  מעשרים  ואחד וה "ק. מיחסרא  כחיסורי
לקולא הפוסקים נקטו  איפשטא  מדלא  ביבש , לעשרים מעשרים  אחד או  ביבש לעשרים
מוסיף וביבש  איתא ברע"ב ישן בדפוס  מאות. מארבע אחד  אלא להוסיף  צריך ואין  למוכר 
הפוסקים , כל  וכדעת חצי, תיבת הוסיפו האחרים הדפוסים  ברוב אבל ליטרא , עשירית 
ואינו  בכלי נדבק שהלח  משום  יותר  מוסיף  שבלח  וטעם לעשרים. מעשרים אחד  שהיינו 

הכל  לו ללוקח,מט..(רשב"ם)מטיף  הפסד היא בדקה למדוד  שנהגו במקום בגסה המדידה 
פסידא היא  גסה  במקום  בדקה וכשמודד קב . כל על  הכרע מקבל בדקה  שכשמודדין 

קב כל  על הכרע לתת  שצריך במדידתדמוכר , שיש ההפסד פירש  ולא  מדסתם  הרע "ב דעת  נ' (כן

גסה) במקום דילפינן דקה משום המנהג, מן לשנות אסור  לזה  זה שמוחלים פי  על ואף .
וחיישינן  ורמאות, טעות  לידי ידו על  לבא שיכולין  דבר  בכל  ליזהר  דצריכין  מקרא בגמרא

העיר  מנהג שכן יסבור  יד )שהרואה  ס "ק רל"א  סי' פוחתנ..(סמ"ע  אם אף  אסורים אלו וכל 
עיי "ש . קודמת, בהערה וכמבואר  לזה , זה  מוחלים אם  אף וכן בהתאם, דמים מוסיף או

 י י ח ר ו ק מ

עו



הספינה  את בתרא המוכר בבא ה פרק עד

צרי היה אינ וֹ  טפח. לוֹ  להכרי ע וחיּ ב  . 
אחד  גר וּ מיו , לוֹ  נוֹ תן  בּ עין, עין ל וֹ  ׁש וֹ קל 
בּ יּ ב ׁש . לעשׂ רים ואחד בּ לּ ח לעשׂ רה

      
  מה 

     
    
    

   מו           
   מז        

          
       מח 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

טפח.יא להכרי ע מּמ ׁש קל וחיּ ב ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌
מלּ יטרא  ּפ ח וֹ ת אבל .ואיל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִליטרא

טפח:  הכר צרי ׁש וֹ קל אין היה ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌
בּ עין . נהגוּ עין  ׁש א בּ מקוֹ ם כּ ג וֹ ן ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌

בּ ׁש וה: הּמ אזנים קנה וּ ממיד ְלהכרי◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

גּ ר וּ מיו. את ל וֹ  הכרע וֹ תיו.נ וֹ תן  ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
לוֹ  מ וֹ סיף ליטרא שׂ רה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְלכל 
למאה  אחד  ׁש הוּ א ליטרא, ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲשׂ ירית
[חצי ] מוֹ סיף וּ ב יּ ב ׁש  בּ לּ ח. ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש יּ מ כּ ר 
ליטרא: שׂ רים לכל ליטרא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲשׂ ירית

הדרישהמה. אבל בא. שלחלוק  שס "ל ש"מ כרשב"ג  הלכה שאין  כתב בפירושו הרמב"ם
ח) ס "ק  רל"א ולא(סימן בא שלפרש  משמע אומר , רשב "ג ולא רשב "ג אמר  שמדקתני כתב

על חולק ואינו בא לפרש שרשב "ג הרמ "ה שדעת וכתב לפרש , משמע בד"א כל  וכן לחלוק .
שום  נדבק אין ועליהם מיניה , דסליק ומשקלות  מאזניים על אלא קאי לא ורשב"ג הת "ק .
בהם  נשאר  ולא מאד רחבים הם המאזניים וכף  קיבול, בית  להם אין  שמשקלות  ביבש , דבר 
במדות ולפ"ז  לקנח. וצריך ולכלוך אבק בהם  נשאר  ביבש  גם עמוקות  מדות  אבל  דבר ,

צריך. אין לכו"ע ומאזניים  ומשקלות ביבש  אף  לקנח צריך לכו "ע  התוי"ט עמוקות  (מש "כ

דבריו  אלא  ראה ולא  הדרישה דברי כל לפניו  היה שלא  נראה המדות, על אלא  רשב"ג קאי לא הסמ"ע  שלפי

בא) לפרש שרשב"ג שדעתו  להדיא מבואר  אינו  ושם  י 'מו ..בסמ"ע , בין אחד  ליטרא כששוקל  בין
דהכרע משום  טפח להכריע צריך אין מליטרא  פחות  אבל טפח . של  אחד הכרע נותן  ליטרות

קל. בדבר  מדאי יותר  נפיש  המשקל,מז.טפח  על להוסיף  חייב  התורה שמן  מסיקה הגמרא
שנהגו  מקומות יש  לו . ותן  משלך צדק  לדרוש  הוא  מיותר  וצדק  וצדק , שלמה איפה  דכתיב 

ל שנהגו  ובמקומות טפח, להכריע  צריך  אלו  ובמקומות  המשקל , בשעת בשוהלהוסיף מדוד 
במשנה כמבואר  כך אחר  הכרע להוסיף פח:)חייב דף  רשב"ם לעשרהמח..(ע "פ  אחד מדתנן 

והוי  בפנים, שפירשנו וכמו כו' לעשרה  מעשרה  אחד שה "ק  הגמרא מדייק  מעשרה  אחד ולא
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הספינה  את בתרא המוכר בבא ה עה פרק

ימד מק  לא  בּ דּ קּ ה , למד ׁש נּ הגוּ  וֹ ם 
למחק, בּ דּ קּ ה . ימד לא  בּ גּ ּס ה , בּ גּ ּס ה .

ימחק: לא  לגדּ ׁש , יג דּ ׁש . לא 

צּמ חוּ , ולא לחברוֹ  ּפ רוֹ ת הּמ וֹ כר א 

     
     
       

      
     

          מט   
              

           נ 

פירות  המוכר  ו  פרק
     

     
   

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ דּ ּק ה. קטנּ ה:למד בּ גּ ּס ה.בּ מדּ ה ימד  לא ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌
ׁש אין דּ לוֹ קח , ּפ סדא דּ הוי גּ דוֹ לה. ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְבּ מדּ ה
לּת ן צרי והיה אחד הכר אלּ א ל וֹ  ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵנוֹ תן 

רבּ וֹ ת: הכרעוֹ ת  מה למחק.לוֹ  להסיר ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌

הּמ דּ ה: שׂ פת ל  ׁש .עוֹ לה יג דּ  ללא  ואף  ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌
בּ דּ מים : לוֹ  ׁש ּמ וֹ סיף  ימחק.ּפ י ללא ואף ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌

ה דּ מים: מן ל וֹ  ׁש ּפ וֹ חת ּפ רוֹ ת .אּפ י הּמ וֹ כר  ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌
לזריה: אוֹ  לאכילה ּפ רׁש  ולא ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ְסתם ,

מעשרה אחד הכוונה  אי  איפשטא דלא איבעיא ליבש  מעשרים  ואחד וה "ק. מיחסרא  כחיסורי
לקולא הפוסקים נקטו  איפשטא  מדלא  ביבש , לעשרים מעשרים  אחד או  ביבש לעשרים
מוסיף וביבש  איתא ברע"ב ישן בדפוס  מאות. מארבע אחד  אלא להוסיף  צריך ואין  למוכר 
הפוסקים , כל  וכדעת חצי, תיבת הוסיפו האחרים הדפוסים  ברוב אבל ליטרא , עשירית 
ואינו  בכלי נדבק שהלח  משום  יותר  מוסיף  שבלח  וטעם לעשרים. מעשרים אחד  שהיינו 

הכל  לו ללוקח,מט..(רשב"ם)מטיף  הפסד היא בדקה למדוד  שנהגו במקום בגסה המדידה 
פסידא היא  גסה  במקום  בדקה וכשמודד קב . כל על  הכרע מקבל בדקה  שכשמודדין 

קב כל  על הכרע לתת  שצריך במדידתדמוכר , שיש ההפסד פירש  ולא  מדסתם  הרע "ב דעת  נ' (כן

גסה) במקום דילפינן דקה משום המנהג, מן לשנות אסור  לזה  זה שמוחלים פי  על ואף .
וחיישינן  ורמאות, טעות  לידי ידו על  לבא שיכולין  דבר  בכל  ליזהר  דצריכין  מקרא בגמרא

העיר  מנהג שכן יסבור  יד )שהרואה  ס "ק רל"א  סי' פוחתנ..(סמ"ע  אם אף  אסורים אלו וכל 
עיי "ש . קודמת, בהערה וכמבואר  לזה , זה  מוחלים אם  אף וכן בהתאם, דמים מוסיף או
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פירות בתרא המוכר בבא ו פרק  עו 

חיּ ב אינוֹ  ּפ ׁש ּת ן, זרע ואפלּ וּ 
גּ מליאל  בּ ן  ׁש מע וֹ ן  רבּ ן  בּ אחרי וּ תן .
נאכלין, ׁש אינן גנּ ה זרעוֹ ני אוֹ מר,

בּ אחריוּ תן : חיּ ב

מקבּ ל  זה  הרי לחבר וֹ , ּפ ר וֹ ת  הּמ וֹ כר
ּת אנים, לסאה. טנּ פת רבע עליו

ב

      
    

   
   א

   
    

          

     ב 
     

     
   ג

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ּפ ׁש ּת ן . זרע אוֹ תוֹ אפ לּ וּ  קוֹ נים דּ ר בּ א ְ◌◌ָ◌ִ◌
לאכילה  אני למימר  מצי  ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִלזרי ה,
אחר  בּ ממ וֹ ן הוֹ לכין דּ אין ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמכר ּת יו.

א וֹ מר הרב : גּ מליאל  בּ ן  ׁש מעוֹ ן  רבּ ן  ָ◌ֹ
מתניתין וכוּ '. כּ לּ ּה  מ וֹ קי בּ גּ מרא ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌

גּ מליאל . בּ ן ׁש מע וֹ ן דּ ר בּ ן ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַאלּ י בּ א
זרע  אפלּ וּ  קתני , והכי  מחּס רא ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַוחסוּ רי 
זרע וֹ ני הא בּ אחריוּ תן, ח יּ ב  אינוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִּפ ׁש ּת ן

בּ אחריוּ תן, חיּ ב  נאכלין ׁש אינן ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִגּ נּ ה
ׁש ר בּ ן  גּ מליאל . בּ ן ׁש מע וֹ ן ר בּ ן ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִדּ ברי 
גּ נּ ה  זרע וֹ ני אוֹ מר , גּ מליאל בּ ן ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִׁש מע וֹ ן
דּ הוי בּ אחרי וּ תן, ח יּ ב  נאכלין ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אינן
זבּ נינהוּ : לזרי ה דּ ודּ אי  טע וּ ת, ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִמּק ח 

ּפ ר וֹ ת.ב מחבר וֹ .המקבּ ל  ּת ב וּ אה ׁש ּק נה ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌
לכל  טנּ פת רבע  ליו מקבּ ל ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַהלּ וֹ קח 
יוֹ תר : ולא . בּ כ ּת ב וּ אה  דּ דר ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְסאה,

עיי "ש .א. ברע"ב  כדאיתא וה"ק , מיחסרא כחסורי הוא המודגש  הזרעיםכל  הם  גינה  (זרעוני

אדם. מאכל הוא זרע  אותו  של והפרי אדם למאכל  ראויים וזרע שאינם  והשומין, הבצלים  זרע  כגון

לפת וזרע והקצח, כלאים )החציר דהלכות פ"א  סוף  כדמוכח.)(רמב"ם למאכל קצת  שראוי אע"פ  פשתן (וזרע

בהמשך ) שם הרמב"ם  שכתב  כמו  גינה  זרעוני בכלל  נכלל מ"מ וכן ב..במשנתנו , הרע "ב  כתב כן 
בברייתא  המפורשים ועדשים ושעורין חיטין  ור "ל  ברשב "ם, צד.)הוא דין.(דף אין (ולדבריהם

פירות  בשאר מיירי דהמשנה  סובר הרמב"ם  אבל בברייתא , ולא במשנה לא מפורש פירות  סימןשאר  (ב"י 

סאה .ג ..)רכ"ט) לכל  טינופת קב  רבע בה  מעורבת להיות התבואה דרך  חטיםשכן  של (טינופת 

נישובת היינו  שעורים ושל קטנית , מכריע (קש)היינו  הש"ס אין  ועדשים בחטים  עפרורית. עדשים, ושל ,

עפרורית) כך כל שכיח אין בהם  אולי כי מרובע, פחות רק או  עפרורית רבע לקבל צריך בהם גם .אי
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פירות בתרא המוכר בבא ו עז פרק 

למאה. מת לּ ע וֹ ת  עשׂ ר עליו מקבּ ל
עשׂ ר עליו מקבּ ל יין, ׁש ל מרּת ף
בּ ּׁשרוֹ ן, קנקנּ ים למאה. קוֹ ססוֹ ת

     
     

  ד     
       ה
     

              ו 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מתלּ עוֹ ת. לכל עשׂ ר  מ ּת וֹ ל ים. אכוּ ל וֹ ת ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
משׂ ר : אחד דּ הינוּ  יין קוֹ ססוֹ ת.מאה, ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌

גּ ד וֹ לוֹ ת  חב יּ וֹ ת ׁש ל הּמ ר ּת ף אם ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַרע .
ואם  גּ ד וֹ לוֹ ת. חב יּ וֹ ת שׂ ר  ליו ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְמקבּ ל
שׂ ר  ליו מקבּ ל  כּ דּ וֹ ת, ׁש ל ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַהּמ ר ּת ף
אני זה מר ּת ף כּ ׁש אמר  ודוקא ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַכּ דּ וֹ ת.
 ֹבּ תו לשׂ ים כּ לוֹ מר  וּ למקּפ ה, , ל ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵמוֹ כר 
יין  ׁש ל  מר ּת ף אמר  אם אבל ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַהּת ב ׁש יל .

יין  ל וֹ  לּת ן צרי למקּפ ה,  ל מוֹ כר  ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲאני
ׁש יּ היה   צרי מקּפ ה ׁש ל  ׁש יּ ין יפה. ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌◌ֶׁש כּ לּ וֹ 
אלּ א  מּמ נּ וּ  מסּת ּפ קים ׁש אין וּ מתקיּ ם, ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָיפה
מוֹ כר  אני  יין סתם אמר  ואם מ ט . ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְמט
בּ ינוֹ ני יין ל וֹ  נוֹ תן למקּפ ה, זכר  ולא  ְל◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌
אני זה מר ּת ף אמר  ואם בּ חנוּ ת. ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהנּ מכּ ר 
חמץ, כּ לּ וֹ  אפלּ וּ  יין, הזכּ יר  ולא  ל ◌ֶֹ◌◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ְ◌ֵמוֹ כר 

בּ ּׁשר וֹ ן .הגּ יע וֹ : הּמ י ׁש וֹ ר :קנקנּ ים  בּ ארץ ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌

עליו ד. מקבל עשר  בלוקח  הדין  שהוא לומר  רצונו מעשר , אחד  היינו  הרע "ב שכתב מה
טובים כולם שיהיו  ורוצה מקפיד קטן  שבמספר  אמרינן ולא אחת , יין ה..(תוי"ט )מתולע 

הרבה, המתקיים  טוב  יין צריכים  ולזה  להטעימו, לתבשיל שנותנים  יין  היינו למקפה 
מעט  מעט רק  ממנו  צה:)שמסתפקין  דף  למקפה(רשב "ם  יין  של מרתף אמר  אם  ולכן  .

עשר  עליו מקבל  למקפה, יין של זה  מרתף אמר  אם אבל  טוב , יין הכל לו  לתת חייב 
שהוא . כמות משמע  דזה למאה, הסוגיא:קוססות כולו א )(למסקנת  נותן למקפה , יין של  מרתף

קוססות .ב)יפה . עשר מקבל למקפה, יין של זה  בינוניג)מרתף יין כולו  נותן יין, של זה מרתף

בחנות  קוססות )הנמכר שהיינו ס "ל הרשב"ם  אבל בינוני, יין היינו בחנות הנמכר שיין הרע"ב, דעת  מרתףד).(כן

קוססות. עשר מקבל או  יפה , כולו  נותן אי ורבינא , אחא רב  נחלקו  יין, הזכיר ה )של  ולא  זה, מרתף 

הגיעו . חומץ  כולו  אפילו  שר"ליין, כוונתו ע"כ בינוני, יין לו נותן לך, מוכר אני  יין סתם אמר ואם הרע"ב (ומש "כ 

אריה)) משנת (תוי"ט, יין של זה מרתף משנה ו ..)שאמר  הי"ד )הכסף  פי"ח הוא(מכירה  ששרון  כתב
כתב והמאירי בזה. מנהג שם  שאין  לפי  שרון  אמרו שלפיכך ס "ל  ושהרמב"ם  מקום שם
הרמב "ם  כתב וכן מישור  ארץ  שהיינו כתב הרע "ב חביות. הרבה  שם למכור  רגילים שהיו

וצ" בזה .בפירושו , כוונתם בסוטהב כמבואר לבנייה יפה אינו  השרון שארץ שמה סברי (ואולי

מ"ג ) לקנקנין(פ"ח יפה אינו  נמי טעמא  שמהאי וסברי המישור, ארץ שהיא מחמת ראשל"צ )הוא הג ' .)(ע"פ
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פירות בתרא המוכר בבא ו פרק  עו 

חיּ ב אינוֹ  ּפ ׁש ּת ן, זרע ואפלּ וּ 
גּ מליאל  בּ ן  ׁש מע וֹ ן  רבּ ן  בּ אחרי וּ תן .
נאכלין, ׁש אינן גנּ ה זרעוֹ ני אוֹ מר,

בּ אחריוּ תן : חיּ ב

מקבּ ל  זה  הרי לחבר וֹ , ּפ ר וֹ ת  הּמ וֹ כר
ּת אנים, לסאה. טנּ פת רבע עליו

ב

      
    

   
   א

   
    

          

     ב 
     

     
   ג

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ּפ ׁש ּת ן . זרע אוֹ תוֹ אפ לּ וּ  קוֹ נים דּ ר בּ א ְ◌◌ָ◌ִ◌
לאכילה  אני למימר  מצי  ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִלזרי ה,
אחר  בּ ממ וֹ ן הוֹ לכין דּ אין ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמכר ּת יו.

א וֹ מר הרב : גּ מליאל  בּ ן  ׁש מעוֹ ן  רבּ ן  ָ◌ֹ
מתניתין וכוּ '. כּ לּ ּה  מ וֹ קי בּ גּ מרא ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌

גּ מליאל . בּ ן ׁש מע וֹ ן דּ ר בּ ן ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַאלּ י בּ א
זרע  אפלּ וּ  קתני , והכי  מחּס רא ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַוחסוּ רי 
זרע וֹ ני הא בּ אחריוּ תן, ח יּ ב  אינוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִּפ ׁש ּת ן

בּ אחריוּ תן, חיּ ב  נאכלין ׁש אינן ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִגּ נּ ה
ׁש ר בּ ן  גּ מליאל . בּ ן ׁש מע וֹ ן ר בּ ן ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִדּ ברי 
גּ נּ ה  זרע וֹ ני אוֹ מר , גּ מליאל בּ ן ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִׁש מע וֹ ן
דּ הוי בּ אחרי וּ תן, ח יּ ב  נאכלין ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אינן
זבּ נינהוּ : לזרי ה דּ ודּ אי  טע וּ ת, ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִמּק ח 

ּפ ר וֹ ת.ב מחבר וֹ .המקבּ ל  ּת ב וּ אה ׁש ּק נה ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌
לכל  טנּ פת רבע  ליו מקבּ ל ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַהלּ וֹ קח 
יוֹ תר : ולא . בּ כ ּת ב וּ אה  דּ דר ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְסאה,

עיי "ש .א. ברע"ב  כדאיתא וה"ק , מיחסרא כחסורי הוא המודגש  הזרעיםכל  הם  גינה  (זרעוני

אדם. מאכל הוא זרע  אותו  של והפרי אדם למאכל  ראויים וזרע שאינם  והשומין, הבצלים  זרע  כגון

לפת וזרע והקצח, כלאים )החציר דהלכות פ"א  סוף  כדמוכח.)(רמב"ם למאכל קצת  שראוי אע"פ  פשתן (וזרע

בהמשך ) שם הרמב"ם  שכתב  כמו  גינה  זרעוני בכלל  נכלל מ"מ וכן ב..במשנתנו , הרע "ב  כתב כן 
בברייתא  המפורשים ועדשים ושעורין חיטין  ור "ל  ברשב "ם, צד.)הוא דין.(דף אין (ולדבריהם

פירות  בשאר מיירי דהמשנה  סובר הרמב"ם  אבל בברייתא , ולא במשנה לא מפורש פירות  סימןשאר  (ב"י 

סאה .ג ..)רכ"ט) לכל  טינופת קב  רבע בה  מעורבת להיות התבואה דרך  חטיםשכן  של (טינופת 

נישובת היינו  שעורים ושל קטנית , מכריע (קש)היינו  הש"ס אין  ועדשים בחטים  עפרורית. עדשים, ושל ,

עפרורית) כך כל שכיח אין בהם  אולי כי מרובע, פחות רק או  עפרורית רבע לקבל צריך בהם גם .אי
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פירות בתרא המוכר בבא ו עז פרק 

למאה. מת לּ ע וֹ ת  עשׂ ר עליו מקבּ ל
עשׂ ר עליו מקבּ ל יין, ׁש ל מרּת ף
בּ ּׁשרוֹ ן, קנקנּ ים למאה. קוֹ ססוֹ ת

     
     

  ד     
       ה
     

              ו 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מתלּ עוֹ ת. לכל עשׂ ר  מ ּת וֹ ל ים. אכוּ ל וֹ ת ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
משׂ ר : אחד דּ הינוּ  יין קוֹ ססוֹ ת.מאה, ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌

גּ ד וֹ לוֹ ת  חב יּ וֹ ת ׁש ל הּמ ר ּת ף אם ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַרע .
ואם  גּ ד וֹ לוֹ ת. חב יּ וֹ ת שׂ ר  ליו ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְמקבּ ל
שׂ ר  ליו מקבּ ל  כּ דּ וֹ ת, ׁש ל ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַהּמ ר ּת ף
אני זה מר ּת ף כּ ׁש אמר  ודוקא ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַכּ דּ וֹ ת.
 ֹבּ תו לשׂ ים כּ לוֹ מר  וּ למקּפ ה, , ל ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵמוֹ כר 
יין  ׁש ל  מר ּת ף אמר  אם אבל ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַהּת ב ׁש יל .

יין  ל וֹ  לּת ן צרי למקּפ ה,  ל מוֹ כר  ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲאני
ׁש יּ היה   צרי מקּפ ה ׁש ל  ׁש יּ ין יפה. ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌◌ֶׁש כּ לּ וֹ 
אלּ א  מּמ נּ וּ  מסּת ּפ קים ׁש אין וּ מתקיּ ם, ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָיפה
מוֹ כר  אני  יין סתם אמר  ואם מ ט . ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְמט
בּ ינוֹ ני יין ל וֹ  נוֹ תן למקּפ ה, זכר  ולא  ְל◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌
אני זה מר ּת ף אמר  ואם בּ חנוּ ת. ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהנּ מכּ ר 
חמץ, כּ לּ וֹ  אפלּ וּ  יין, הזכּ יר  ולא  ל ◌ֶֹ◌◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ְ◌ֵמוֹ כר 

בּ ּׁשר וֹ ן .הגּ יע וֹ : הּמ י ׁש וֹ ר :קנקנּ ים  בּ ארץ ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌

עליו ד. מקבל עשר  בלוקח  הדין  שהוא לומר  רצונו מעשר , אחד  היינו  הרע "ב שכתב מה
טובים כולם שיהיו  ורוצה מקפיד קטן  שבמספר  אמרינן ולא אחת , יין ה..(תוי"ט )מתולע 

הרבה, המתקיים  טוב  יין צריכים  ולזה  להטעימו, לתבשיל שנותנים  יין  היינו למקפה 
מעט  מעט רק  ממנו  צה:)שמסתפקין  דף  למקפה(רשב "ם  יין  של מרתף אמר  אם  ולכן  .

עשר  עליו מקבל  למקפה, יין של זה  מרתף אמר  אם אבל  טוב , יין הכל לו  לתת חייב 
שהוא . כמות משמע  דזה למאה, הסוגיא:קוססות כולו א )(למסקנת  נותן למקפה , יין של  מרתף

קוססות .ב)יפה . עשר מקבל למקפה, יין של זה  בינוניג)מרתף יין כולו  נותן יין, של זה מרתף

בחנות  קוססות )הנמכר שהיינו ס "ל הרשב"ם  אבל בינוני, יין היינו בחנות הנמכר שיין הרע"ב, דעת  מרתףד).(כן

קוססות. עשר מקבל או  יפה , כולו  נותן אי ורבינא , אחא רב  נחלקו  יין, הזכיר ה )של  ולא  זה, מרתף 

הגיעו . חומץ  כולו  אפילו  שר"ליין, כוונתו ע"כ בינוני, יין לו נותן לך, מוכר אני  יין סתם אמר ואם הרע"ב (ומש "כ 

אריה) משנת  (תוי "ט, יין של  זה מרתף משנהו ..)שאמר הי"ד )הכסף פי"ח הוא(מכירה  ששרון כתב
כתב והמאירי בזה. מנהג שם  שאין  לפי  שרון  אמרו שלפיכך ס "ל  ושהרמב"ם  מקום שם
הרמב "ם  כתב וכן מישור  ארץ  שהיינו כתב הרע "ב חביות. הרבה  שם למכור  רגילים שהיו

וצ" בזה .בפירושו , כוונתם בסוטהב כמבואר לבנייה יפה אינו  השרון שארץ שמה סברי (ואולי

מ"ג ) לקנקנין(פ"ח יפה אינו  נמי טעמא  שמהאי וסברי המישור, ארץ שהיא מחמת ראשל"צ )הוא הג ' .)(ע"פ

 י י ח ר ו ק מ
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פירות בתרא המוכר בבא ו פרק  עח

למאה: ּפ יטסיא וֹ ת  עשׂ ר  עליו מקבּ ל

אינוֹ  והחמיץ, לחברוֹ  יין הּמ וֹ כר
ׁש יּ ינוֹ  ידוּ ע ואם בּ אחריוּ תוֹ . חיּ ב
ואם  טע וּ ת . מקּ ח זה הרי  מחמיץ,
מוֹ כר אני מבּׂשם יין לוֹ  אמר
העצרת . עד  לוֹ  לה עמיד  חיּ ב ,ל
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            ח 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ּפ יטסיאוֹ ת. עשׂ ר  עליו  מבל וֹ ת מקבּ ל  ׁש אינן ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌
אוֹ ת וֹ : וּ מ זּ יעוֹ ת היּ ין ׁש וֹ אבוֹ ת והן  צר כּ ן. ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָכּ ל 

חיּ ב.ג  דּ ב ׁש ת אינ וֹ  בּ אחריוּ תוֹ . הּמ וֹ כר  ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌
בּ כליו חמץ  ׁש נּ שׂ ה ודוקא הוה . יין ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְמכירה

אמר דּ  מצי  מ וֹ כר , ׁש ל בּ כליו דּ אי לוֹ קח, ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
מוֹ כר  מצי ולא  , ּקנקנ והא   חמר הא  ◌ֵ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵליּה 
בּ ּק נקנּ ים  אוֹ תוֹ  הׁש הית לּמ ה לי ּה  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָאמר 
היא דּ מצי דּ אפסד ּת , הוּ א אּת  , ּכ ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָכּ ל

היה  ׁש א  ּת יה וֹ ד מּק רא  הא  ליּה  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָאמר 
מט: מט אלּ א היּ ין  מן להס ּת ּפ ק ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְבּ דּת י

מחמיץ. ׁש יּ ינוֹ  יד וּ ע מתקיּ ם.ואם ׁש אינוֹ  ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
אלּ א  ל יּ ין בּ י דּ לא ליּה  אמר  ְואיד◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
מ ט : מט מ ּמ נּ וּ  ל ּק ח  ולׁש הוֹ תוֹ  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַל ּמ קּפ ה

טעוּ ת. מ ּק ח זה לאוֹ ד וּ יהרי  לי ּה  דּ הוה ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
מתקיּ ם: יינוֹ  להתקיּ ם מבּׂשם.ׁש אין דּ ר כּ וֹ  ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

מקלקל וֹ : החם  ואיל וּ מם צרת. ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַד 

שמזיעותז. לפי היין  ששואבות  שר "ל  התוי "ט  פירש  אותו , ומזיעות הרע "ב שכתב מה
כך כל ראויין  אינן ולכן  הדפנות  דרך לחוץ  יוצא  שהיין  כלומר  דפנותיהן. דרך אותו

יין. יין ח.להחזקת  לו  לתת המוכר  על ולכן העצרת , עד להתקיים  מבושם  יין דרך 
לוקח, בקנקני איירי  שמשנתנו כיון אמנם העצרת . עד להתקיים שדרכו יודע שהוא 

גרמו קנקנך לטעון המוכר  יכול  העצרת לפני חומץ נעשה  מבושם)אם  ד"ה  צח. .(דף 

 י י ח ר ו ק מ

פירות בתרא המוכר בבא ו עט פרק 

מּׁשל וּ מיּׁשן, אׁש ּת קד. מּׁשל ויׁש ן,
ׁש נים: ׁש לׁש 

בית , לוֹ  לבנ וֹ ת  לחבר וֹ  מק וֹ ם הּמ וֹ כר
בית  לוֹ  לבנ וֹ ת  מחברוֹ  המקבּ ל וכן 
לבּת וֹ , אלמנוּ ת וּ בית לבנוֹ  חתנוּ ת
רבּ י דּ ברי  ׁש ׁש , על א ּמ וֹ ת  אר בּ ע  בּ וֹ נה 
בּ קר  רפת  א וֹ מר, יׁש מעאל ר בּ י עקיבא .
בּ קר  רפת  לעשׂ וֹ ת  הר וֹ צה זה. הוּ א 

בּ ית  ׁש ׁש . על א ּמ וֹ ת  ארבּ ע  קטן ,בּ וֹ נה  
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש הוּ א וי ׁש ן . מנת ל יין לוֹ  מכר  אם ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
הנה  מן אׁש ּת קד , מ ל ל וֹ  נוֹ תן ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָיׁש ן,

לזוֹ : הּק וֹ דמת חתנ וּ ת דׁש ברה בּ ית ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
בּ ית לבנ וֹ . לבנוֹ  לשׂ וֹ ת אדם  ׁש דּ ר ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌

אה: לבּת וֹ .כּ ׁש נּ וֹ שׂ א אלמנוּ ת בּ ית ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
אבל  אביה. בּ ית אל  וׁש בה בּ ל ּה  ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְכּ ׁש ּמ ת

 דּ ר ׁש אין בּ לּה , אצל היא בּ ל ּה  ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְבּ חיּ י
חמיו: ם לד וּ ר  זה.חתן הוּ א  בּ קר רפת ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌

י וֹ תר : גּ דוֹ ל  ל שׂ וֹ תוֹ   קטן .וצרי בּ ית ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌
ׁש מנה. ל ׁש ׁש  הוּ א ׁש בּ בּ ּת ים ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַהּפ חוּ ת
ל שׂ וֹ ת  סתם לחבר וֹ  מקוֹ ם ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְוהּמ וֹ כר 
ׁש מנה: ל ׁש ׁש  ׁש יּ היה צרי בּ ית ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַל וֹ 

הגירסאט. וכן חתנות . בית  ולא דירה  בית בניית  על קאי  שרישא  גירסתנו , לפי משמע כן 
ורמב"ם. ורא"ש ורי "ף  דירושלמי מסתמאבמשנה  לביתו  סמוך כלל  בדרך עושה  חתנות דבית (ומשום

תנא סתמא  בית  לו  בלבנות  דאיירי וברישא חתנות, בית לבנות  תנן חתנות  בית גבי ולכן קרקע  כבר  ליה  אית 

מקום) לו  מקום המוכר המקבל וכן לחבירו מקום המוכר  היא  בגמרא  במשנה  הגירסא  אבל  .
הסיפא עד סתמא בית מדין  איירי לא זו  ולגירסא  כו'. חתנות  בית  לעשות .(תוי"ט )מחברו 
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פירות בתרא המוכר בבא ו פרק  עח

למאה: ּפ יטסיא וֹ ת  עשׂ ר  עליו מקבּ ל

אינוֹ  והחמיץ, לחברוֹ  יין הּמ וֹ כר
ׁש יּ ינוֹ  ידוּ ע ואם בּ אחריוּ תוֹ . חיּ ב
ואם  טע וּ ת . מקּ ח זה הרי  מחמיץ,
מוֹ כר אני מבּׂשם יין לוֹ  אמר
העצרת . עד  לוֹ  לה עמיד  חיּ ב ,ל
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            ח 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ּפ יטסיאוֹ ת. עשׂ ר  עליו  מבל וֹ ת מקבּ ל  ׁש אינן ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌
אוֹ ת וֹ : וּ מ זּ יעוֹ ת היּ ין ׁש וֹ אבוֹ ת והן  צר כּ ן. ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָכּ ל 

חיּ ב.ג  דּ ב ׁש ת אינ וֹ  בּ אחריוּ תוֹ . הּמ וֹ כר  ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌
בּ כליו חמץ  ׁש נּ שׂ ה ודוקא הוה . יין ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְמכירה

אמר דּ  מצי  מ וֹ כר , ׁש ל בּ כליו דּ אי לוֹ קח, ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
מוֹ כר  מצי ולא  , ּקנקנ והא   חמר הא  ◌ֵ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵליּה 
בּ ּק נקנּ ים  אוֹ תוֹ  הׁש הית לּמ ה לי ּה  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָאמר 
היא דּ מצי דּ אפסד ּת , הוּ א אּת  , ּכ ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָכּ ל

היה  ׁש א  ּת יה וֹ ד מּק רא  הא  ליּה  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָאמר 
מט: מט אלּ א היּ ין  מן להס ּת ּפ ק ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְבּ דּת י

מחמיץ. ׁש יּ ינוֹ  יד וּ ע מתקיּ ם.ואם ׁש אינוֹ  ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
אלּ א  ל יּ ין בּ י דּ לא ליּה  אמר  ְואיד◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
מ ט : מט מ ּמ נּ וּ  ל ּק ח  ולׁש הוֹ תוֹ  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַל ּמ קּפ ה

טעוּ ת. מ ּק ח זה לאוֹ ד וּ יהרי  לי ּה  דּ הוה ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
מתקיּ ם: יינוֹ  להתקיּ ם מבּׂשם.ׁש אין דּ ר כּ וֹ  ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

מקלקל וֹ : החם  ואיל וּ מם צרת. ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַד 

שמזיעותז. לפי היין  ששואבות  שר "ל  התוי "ט  פירש  אותו , ומזיעות הרע "ב שכתב מה
כך כל ראויין  אינן ולכן  הדפנות  דרך לחוץ  יוצא  שהיין  כלומר  דפנותיהן. דרך אותו

יין. יין ח.להחזקת  לו  לתת המוכר  על ולכן העצרת , עד להתקיים  מבושם  יין דרך 
לוקח, בקנקני איירי  שמשנתנו כיון אמנם העצרת . עד להתקיים שדרכו יודע שהוא 

גרמו קנקנך לטעון המוכר  יכול  העצרת לפני חומץ נעשה  מבושם)אם  ד"ה  צח. .(דף 

 י י ח ר ו ק מ

פירות בתרא המוכר בבא ו עט פרק 

מּׁשל וּ מיּׁשן, אׁש ּת קד. מּׁשל ויׁש ן,
ׁש נים: ׁש לׁש 

בית , לוֹ  לבנ וֹ ת  לחבר וֹ  מק וֹ ם הּמ וֹ כר
בית  לוֹ  לבנ וֹ ת  מחברוֹ  המקבּ ל וכן 
לבּת וֹ , אלמנוּ ת וּ בית לבנוֹ  חתנוּ ת
רבּ י דּ ברי  ׁש ׁש , על א ּמ וֹ ת  אר בּ ע  בּ וֹ נה 
בּ קר  רפת  א וֹ מר, יׁש מעאל ר בּ י עקיבא .
בּ קר  רפת  לעשׂ וֹ ת  הר וֹ צה זה. הוּ א 

בּ ית  ׁש ׁש . על א ּמ וֹ ת  ארבּ ע  קטן ,בּ וֹ נה  

ד
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש הוּ א וי ׁש ן . מנת ל יין לוֹ  מכר  אם ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
הנה  מן אׁש ּת קד , מ ל ל וֹ  נוֹ תן ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָיׁש ן,

לזוֹ : הּק וֹ דמת חתנ וּ ת דׁש ברה בּ ית ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
בּ ית לבנ וֹ . לבנוֹ  לשׂ וֹ ת אדם  ׁש דּ ר ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌

אה: לבּת וֹ .כּ ׁש נּ וֹ שׂ א אלמנוּ ת בּ ית ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
אבל  אביה. בּ ית אל  וׁש בה בּ ל ּה  ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְכּ ׁש ּמ ת

 דּ ר ׁש אין בּ לּה , אצל היא בּ ל ּה  ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְבּ חיּ י
חמיו: ם לד וּ ר  זה.חתן הוּ א  בּ קר רפת ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌

י וֹ תר : גּ דוֹ ל  ל שׂ וֹ תוֹ   קטן .וצרי בּ ית ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌
ׁש מנה. ל ׁש ׁש  הוּ א ׁש בּ בּ ּת ים ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַהּפ חוּ ת
ל שׂ וֹ ת  סתם לחבר וֹ  מקוֹ ם ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְוהּמ וֹ כר 
ׁש מנה: ל ׁש ׁש  ׁש יּ היה צרי בּ ית ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַל וֹ 

הגירסאט. וכן חתנות . בית  ולא דירה  בית בניית  על קאי  שרישא  גירסתנו , לפי משמע כן 
ורמב"ם. ורא"ש ורי "ף  דירושלמי מסתמאבמשנה  לביתו  סמוך כלל  בדרך עושה  חתנות דבית (ומשום

תנא סתמא  בית  לו  בלבנות  דאיירי וברישא חתנות, בית לבנות  תנן חתנות  בית גבי ולכן קרקע  כבר  ליה  אית 

מקום) לו  מקום המוכר המקבל וכן לחבירו מקום המוכר  היא  בגמרא  במשנה  הגירסא  אבל  .
הסיפא עד סתמא בית מדין  איירי לא זו  ולגירסא  כו'. חתנות  בית  לעשות .(תוי"ט )מחברו 
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פי



פירות בתרא המוכר בבא ו פרק  פ 

עשׂ ר. על ׁש מנה גד וֹ ל, ׁש מנה . על ׁש ׁש 
כּ חצי רוּ מוֹ  עשׂ ר . על עשׂ ר  טרקלין ,
לדּ בר, ראיה רחבּ וֹ . וכחצי ארכּ וֹ 
א וֹ מר, גּ מליאל בּ ן  ׁש מע וֹ ן  ר בּ ן  היכל.

היכל: כּ בנין  הכּ ל
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    יב

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

גּ דוֹ ל :גּ דוֹ ל. בּ ית לוֹ  לשׂ וֹ ת ּפ ר ׁש  ואם ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌
שׂ רים:טרקלין . למוֹ ׁש ב  ר וּ מ וֹ שׂ וּ י  ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌

רחבּ וֹ . וכחצי  ארכּ וֹ  קאי,כּ חצי  אכּ לּ הוּ  ַ◌◌ְ◌ָ◌ֵ◌
וּ בבית  ׁש ב ה, ר וּ מוֹ  קטן בּ בית ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְדּ הינוּ 

שׂ ר : וּ טרקלין ּת ׁש ה, ראיה גּ ד וֹ ל ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
היכל. ורח בּ וֹ ל דּ בר  אר בּ ים אר כּ וֹ  ׁש היה ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌

אר כּ וֹ  חצי ׁש הם ׁש ל ׁש ים, ור וּ מ וֹ  ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶשׂ רים
היכל.ורח בּ וֹ : כּ בנין  דּ אמריהכּ ל איכּ א ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

אר כּ וֹ  כּ חצי  ר וּ מוֹ  ליל דּ תנן ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָהא
ר בּ ן  היכל , ל דּ בר  ראיה רח בּ וֹ , ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְוכחצי
ׁש ר בּ ן  לּה , קתני  גּ מליאל בּ ן ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִׁש מע וֹ ן
כּ בנין  הכּ ל אוֹ מר  גּ מליאל בּ ן ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִׁש מע וֹ ן
בּ ן  ׁש מע וֹ ן ר בּ ן דּ אמרי ואיכּ א ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵהיכל .
קא  ואּת מ וֹ הי קּמ א אּת נּ א ּפ ליג ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַגּ מליאל 
היכל , כּ בנין בּ וֹ נים הכּ ל  וכי  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִמּת ּמ ּה ,
הּמ דינה: בּ מנהג אלּ א ּת לוּ י הדּ בר  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵאין

בי. סתמא  בית בין  בקר  רפת  בין עקיבא  והאלרבי  שש , על ארבע  שיעורם חתנות בית ין 
וטרקלין  גדול בית בשיעור  אבל  הוא. ישמעאל  רבי  דברי  שמנה  על שש קטן בית  דקתני 

ככו"ע ואתיא נחלקו  לא  המשנה  רי"ד )שבהמשך  סימן סוף יוסף לישנא.(בית  לפי (ביארנו 

בסוגיין צח:)בתרא  צריכים(דף קמא ללישנא גם המשנה, בריש גירסתנו  שלפי כתב שם  בב"י אמנם 

האומר  הוא ר"ע  לישנא שלההיא משמע הסוגיא  שפשטות אע "פ  הוא , ישמעאל רבי דברי שהכל לומר

שש') על אמות ארבע  בונה  בקר רפת  לעשות עיי "ש .יא..'הרוצה  ברע"ב, פירושיב.כדאיתא
מתמה שרשב "ג מפרשים  שיש ועיי"ש  לה . קתני  רשב "ג הכל  זה  ולפירוש  שברע "ב . ראשון 

עליו. ופליג  הת"ק  דברי על

 י י ח ר ו ק מ

פירות בתרא המוכר בבא ו פאפרק 

ׁש ל  מבּ ית וֹ  לפנים ב וֹ ר לוֹ  ׁש יּ ׁש  מי 
אדם  בּ ני  ׁש דּ ר בּ ׁש עה  נכנס חבר וֹ ,
אדם  בּ ני  ׁש דּ ר בּ ׁש עה וי וֹ צא  נכנסין 
וּ מׁש קּה  בּ המּת וֹ  מכניס ואינ וֹ  י וֹ צאין ,
מבּ חוּ ץ, וּ מׁש קּה  ממלּ א  א לּ א  מבּ וֹ ר וֹ ,
עוֹ שׂ ה וזה פוֹ תחת לוֹ  עוֹ שׂ ה וזה

פוֹ תחת : לוֹ 

מגּ נּ תוֹ  לפנים גנּ ה לוֹ  ׁש יּ ׁש  מי
בּ ני  ׁש דּ ר בּ ׁש עה נכנס חברוֹ , ׁש ל
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

נכנסים .ה  אדם  ׁש בּ ני ולא בּ ׁש עה בּ יּ וֹ ם . ַ◌ְ◌ֹ
בּ לּ ילה : למד ל וֹ ׁש יּ טריחהוּ  ע וֹ שׂ ה זה ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌

בּ וֹ רוֹ .פ וֹ תחת. מּמ י ה בּ ית  בּ ל יגנב ׁש א ֶ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌
אחרת  ּפ וֹ תחת  לוֹ  עוֹ שׂ ה הבּ ית  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַוּ ב ל
לבא  יוּ כל ׁש א  לבּ וֹ ר , ה ּפ ת וּ ח ּפ תח  ֹ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְבּ א וֹ ת וֹ 

יבא  ולא  ה בּ ית, בּ ל דּ ת  בּ לא  ֹ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ְֹ◌ְ◌ִלׁש אב 
כּ ן  אם  א לּ א  ה בּ ית  בּ ל ׁש ל בּ בית וֹ  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְלעוֹ לם 
חׁש ד  וּ מ וּ ם  בּ בית וֹ . ה בּ ית  לב ל ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶיׁש נוֹ 

כּ ן : ּת ּק נ וּ  ג נּ ה.ואׁש ּת וֹ  לוֹ  ׁש יּ ׁש  ונתר צּ ה מי ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌
בּ אמצע   דּ ר לּפ נימי לתת  שׂ דה וּ :חיצוֹ ן ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌

כר "עיג . מ"ד )וקי "ל רשות(פ "ב לו יש ולכן לבור , דרך  גם  ומוכר  מוכר , יפה בעין  שהמוכר 
על זה  דרך להם  אין שחלקו אחין אבל  שחלקו, באחין איירי  א "נ מימיו. ליקח  לבור  ליכנס 

הדרך  ממנו שקנה  לאוקים  וצריך  הדרךיד..(תוי"ט )זה, לו  לתת  לו נתרצה לא מסתמא  כי
לו ולפתוח ממטתו  לקום  מנת הסמ"עעל ב )(לשון ס "ק קס "ט ורע "ב.(סימן ברשב "ם זה (אמנם וכעין

גם  שקאי משמע יוצאין אדם שבני  בשעה ד"ה  על  זה  ביאור הרשב"ם  מדכתב אבל ביום, לצאת גם שצריך להדיא  מבואר  אינו

וג  יציאה, שעת  אחריו)על לנעול גם  צריך  והרי טעמא, בתר  זיל אשתו טו ..)ם  חשד  צט :)משום כלומר ,(דף .
לחשדה  ויבואו אשתו  על  לעז  יוציאו  אפשר  תמיד רשות  בלא נכנס  אותו .(נימוק "י)שהרואים 
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פי



פירות בתרא המוכר בבא ו פרק  פ 

עשׂ ר. על ׁש מנה גד וֹ ל, ׁש מנה . על ׁש ׁש 
כּ חצי רוּ מוֹ  עשׂ ר . על עשׂ ר  טרקלין ,
לדּ בר, ראיה רחבּ וֹ . וכחצי ארכּ וֹ 
א וֹ מר, גּ מליאל בּ ן  ׁש מע וֹ ן  ר בּ ן  היכל.

היכל: כּ בנין  הכּ ל
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    יב

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

גּ דוֹ ל :גּ דוֹ ל. בּ ית לוֹ  לשׂ וֹ ת ּפ ר ׁש  ואם ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌
שׂ רים:טרקלין . למוֹ ׁש ב  ר וּ מ וֹ שׂ וּ י  ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌

רחבּ וֹ . וכחצי  ארכּ וֹ  קאי,כּ חצי  אכּ לּ הוּ  ַ◌◌ְ◌ָ◌ֵ◌
וּ בבית  ׁש ב ה, ר וּ מוֹ  קטן בּ בית ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְדּ הינוּ 

שׂ ר : וּ טרקלין ּת ׁש ה, ראיה גּ ד וֹ ל ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
היכל. ורח בּ וֹ ל דּ בר  אר בּ ים אר כּ וֹ  ׁש היה ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌

אר כּ וֹ  חצי ׁש הם ׁש ל ׁש ים, ור וּ מ וֹ  ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶשׂ רים
היכל.ורח בּ וֹ : כּ בנין  דּ אמריהכּ ל איכּ א ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

אר כּ וֹ  כּ חצי  ר וּ מוֹ  ליל דּ תנן ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָהא
ר בּ ן  היכל , ל דּ בר  ראיה רח בּ וֹ , ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְוכחצי
ׁש ר בּ ן  לּה , קתני  גּ מליאל בּ ן ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִׁש מע וֹ ן
כּ בנין  הכּ ל אוֹ מר  גּ מליאל בּ ן ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִׁש מע וֹ ן
בּ ן  ׁש מע וֹ ן ר בּ ן דּ אמרי ואיכּ א ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵהיכל .
קא  ואּת מ וֹ הי קּמ א אּת נּ א ּפ ליג ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַגּ מליאל 
היכל , כּ בנין בּ וֹ נים הכּ ל  וכי  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִמּת ּמ ּה ,
הּמ דינה: בּ מנהג אלּ א ּת לוּ י הדּ בר  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵאין

בי. סתמא  בית בין  בקר  רפת  בין עקיבא  והאלרבי  שש , על ארבע  שיעורם חתנות בית ין 
וטרקלין  גדול בית בשיעור  אבל  הוא. ישמעאל  רבי  דברי  שמנה  על שש קטן בית  דקתני 

ככו"ע ואתיא נחלקו  לא  המשנה  רי"ד )שבהמשך  סימן סוף יוסף לישנא.(בית  לפי (ביארנו 

בסוגיין צח:)בתרא  צריכים(דף קמא ללישנא גם המשנה, בריש גירסתנו  שלפי כתב שם  בב"י אמנם 

האומר  הוא ר"ע  לישנא שלההיא משמע הסוגיא  שפשטות אע "פ  הוא , ישמעאל רבי דברי שהכל לומר

שש') על אמות ארבע  בונה  בקר רפת  לעשות עיי "ש .יא..'הרוצה  ברע"ב, פירושיב.כדאיתא
מתמה שרשב "ג מפרשים  שיש ועיי"ש  לה . קתני  רשב "ג הכל  זה  ולפירוש  שברע "ב . ראשון 

עליו. ופליג  הת"ק  דברי על

 י י ח ר ו ק מ

פירות בתרא המוכר בבא ו פאפרק 

ׁש ל  מבּ ית וֹ  לפנים ב וֹ ר לוֹ  ׁש יּ ׁש  מי 
אדם  בּ ני  ׁש דּ ר בּ ׁש עה  נכנס חבר וֹ ,
אדם  בּ ני  ׁש דּ ר בּ ׁש עה וי וֹ צא  נכנסין 
וּ מׁש קּה  בּ המּת וֹ  מכניס ואינ וֹ  י וֹ צאין ,
מבּ חוּ ץ, וּ מׁש קּה  ממלּ א  א לּ א  מבּ וֹ ר וֹ ,
עוֹ שׂ ה וזה פוֹ תחת לוֹ  עוֹ שׂ ה וזה

פוֹ תחת : לוֹ 

מגּ נּ תוֹ  לפנים גנּ ה לוֹ  ׁש יּ ׁש  מי
בּ ני  ׁש דּ ר בּ ׁש עה נכנס חברוֹ , ׁש ל
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

נכנסים .ה  אדם  ׁש בּ ני ולא בּ ׁש עה בּ יּ וֹ ם . ַ◌ְ◌ֹ
בּ לּ ילה : למד ל וֹ ׁש יּ טריחהוּ  ע וֹ שׂ ה זה ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌

בּ וֹ רוֹ .פ וֹ תחת. מּמ י ה בּ ית  בּ ל יגנב ׁש א ֶ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌
אחרת  ּפ וֹ תחת  לוֹ  עוֹ שׂ ה הבּ ית  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַוּ ב ל
לבא  יוּ כל ׁש א  לבּ וֹ ר , ה ּפ ת וּ ח ּפ תח  ֹ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְבּ א וֹ ת וֹ 

יבא  ולא  ה בּ ית, בּ ל דּ ת  בּ לא  ֹ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ְֹ◌ְ◌ִלׁש אב 
כּ ן  אם  א לּ א  ה בּ ית  בּ ל ׁש ל בּ בית וֹ  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְלעוֹ לם 
חׁש ד  וּ מ וּ ם  בּ בית וֹ . ה בּ ית  לב ל ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶיׁש נוֹ 

כּ ן : ּת ּק נ וּ  ג נּ ה.ואׁש ּת וֹ  לוֹ  ׁש יּ ׁש  ונתר צּ ה מי ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌
בּ אמצע   דּ ר לּפ נימי לתת  שׂ דה וּ :חיצוֹ ן ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌

כר "עיג . מ"ד )וקי "ל רשות(פ "ב לו יש ולכן לבור , דרך  גם  ומוכר  מוכר , יפה בעין  שהמוכר 
על זה  דרך להם  אין שחלקו אחין אבל  שחלקו, באחין איירי  א "נ מימיו. ליקח  לבור  ליכנס 

הדרך  ממנו שקנה  לאוקים  וצריך  הדרךיד..(תוי"ט )זה, לו  לתת  לו נתרצה לא מסתמא  כי
לו ולפתוח ממטתו  לקום  מנת הסמ"עעל ב )(לשון ס "ק קס "ט ורע "ב.(סימן ברשב "ם זה (אמנם וכעין

גם  שקאי משמע יוצאין אדם שבני  בשעה ד"ה  על  זה  ביאור הרשב"ם  מדכתב אבל ביום, לצאת גם שצריך להדיא  מבואר  אינו

וג  יציאה, שעת  אחריו)על לנעול גם  צריך  והרי טעמא, בתר  זיל אשתו טו ..)ם  חשד  צט :)משום כלומר ,(דף .
לחשדה  ויבואו אשתו  על  לעז  יוציאו  אפשר  תמיד רשות  בלא נכנס  אותו .(נימוק "י)שהרואים 

 י י ח ר ו ק מ
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פירות בתרא המוכר בבא ו פרק  פב

בּ ני ׁש דּ ר בּ ׁש עה ויוֹ צא  נכנסים אדם
ו יוֹ צאין, לתוֹ כּה אדם מכניס אינוֹ  

שׂ דה   ֹלת ו מּת וֹ כּה  יכּ נס ולא  ּת גּ רין ,
נתנ וּ  .הדּ ר את  זוֹ ר ע והחיצוֹ ן  אחרת ,
נכנס  ׁש ניהם, מדּ עת  ה צּ ד מן  דר לוֹ 
בּ ׁש עה ויוֹ צא רוֹ צה ׁש הוּ א בּ ׁש עה
ּת גּ רין , לת וֹ כּה  וּ מכניס ר וֹ צה, ׁש ה וּ א 
אחרת , שׂ דה  ֹלת ו מּת וֹ כּה  יכּ נס ולא 

לזר עּה : רּׁשאים אינם וזה  וזה 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מ ּת וֹ כ ּה . יכּ נס גּ דוֹ ל לא ה זּ ק  דּ מ זּ יק וֹ  דּ כיון ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌

דּ לא  סהדי אנן שׂ דהוּ , בּ אמצע  ֹ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש ע וֹ בר
בּ לב גּ נּ ה  לצר א לּ א  לוֹ  ולא נתר צּ ה  ד , ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֹ

אחר: ּת ׁש מיׁש  לצר זוֹ רע.ׁש יּ כּ נס והחיצוֹ ן ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌

דּ לא  סהדי  אנן  ה וּ א, שׂ דה וּ  דּ באמצע ֹ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְדּ כיון

ה וּ א  י וּ כל ו ׁש א לגמרי  ה דּ ר לוֹ  ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָמחל
לזרעּה .לזר ּה : רּׁשאין אין וזה דּ כיון וזה ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

גּ רידא   ּלה לּ ו ה וּ א, ה צּ ד לוֹ :דּ מן  יחדוּ ה וּ  ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌

אלאטז. בה, להתמיד  לו נתרצה שלא  סהדי אנן הרבה, לו מזקת  שדהו באמצע והילוך הואיל
ולצאת  ליכנס רגילים גינות שבעלי הדבר .יז..(מאירי )בשעה  בטעם הרע "ב  ולאיח.ראה 

עיי"ש . ברע "ב , כמבואר  מלזורעה , עצמו ימנע  שניהםיט.שהוא מדעת הדרך  לו נתנו ב"ד 
דמיא ) לא  הא  ד"ה  פ "ב: דף  לעיל הקרובה .(רשב"ם  הערה ועיין אחדכ ., אין באמצע  דרך לו כשהיה 

עקלתון  דרך שהוא מפני לעכב יכול  הפנימי כי הצד . מן שילך  לשנות  חברו לכוף יכול מהם
תגרין. לתוכה להכניס ויכול לו מיוחד יותר  שהוא  מפני לעכב יכול  והחיצון הדרך, לו ומאריך

שניהם בהסכמת שנעשה  איירי ע"כ פב:)ולכן דף  יונה  הדרךכא ..(רבנו את  עליו מרבה  שהוא לפי
שדהו ) בתוך לדרוס מרבה  גינתו(כלומר לצורך אלא לו נתנו ולא הרמב"ם ), הצדכב ..(ע"פ  דמן כיון

גרידא . להילוך  ייחדוה  שלגמרי סהדי אנן נעשה, שניהם  ובהסכמת  כך  כל נפסד ואינו הוא 

 י י ח ר ו ק מ

פירות בתרא המוכר בבא ו פג פרק 

 ֹבּ ת ו ע וֹ ברת הר בּ ים  דר ׁש היתה מי
מה  הצּ ד , מן  להם ונתן  נטל ּה  שׂ דהוּ ,
ה יּ חיד,  דּ ר הגּ יעוֹ . לא וׁש לּ וֹ  נתן , ּׁשנּ תן 
עשׂ רה  ׁש ׁש  הרבּ ים, דּ ר אּמ וֹ ת. ארבּ ע

לּה  אין ,הּמ ל דּ ר ׁש עוּ ר.אּמ ה. 

ז

ז משנה

לקלקלו אסור  רבי בו שהחזיקו מצר יב .)כל   ד)א ודוקא  .
לפנינו , עתה בו   מוחזקי שרבי כל  מיהו ברשות, בו החזיקו

החזיקו ברשות  בודאי ואמרינ  לה  ב )טועני ס"ק שע"ז  סימ .(סמ"ע
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 כד             

              
    כה          

             כו 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ תוֹ ז  עוֹ ברת הרבּ ים  דר ׁש היתה מי 
לע וֹ לם:שׂ דהוּ . ׁש ם לבר  ר בּ ים ׁש החזיקוּ  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌

הגּ יעוֹ . לא  הדּ רכים.ו ׁש לּ וֹ  ׁש ני לר בּ ים ויׁש  ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
אסוּ ר  ר בּ ים בּ וֹ  ׁש החזיקוּ  מצר  לן ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדּ קימא

היּ חיד.לקלקל וֹ :  לחבר וֹ דּ ר הּמ וֹ כר  ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
אר בּ ע  לוֹ  לּת ן  צרי שׂ דהוּ   ֹּת ו  ֶדּ ר◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌

ׁש עוּ ר.אּמ וֹ ת: ל וֹ  אין  הּמ ל דּ ר ׁש הּמ ל ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
: דּ ר לוֹ  ל שׂ וֹ ת לפניו גּ דר  ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵּפ וֹ רץ

טוענין כג . ברשות, החזיקו  אי  ידעינן שלא אף  ולכן  זמן , מהרבה ור "ל ורשב "ם , רע"ב
החזיקו. ברשות שבודאי  ואומרים דהוי כד.להן הראשון מדרך לסלקם  לו היה אסור  כי

שאותה אפשר  אי אחרת, דרך להם  שנתן ואף  לקלקלו, ואסור  רבים בו שהחזיקו  מצר 
מאריך הצד מן שהיא  דרך כל כי הרבים רשות מבני  לקצת הדרך מאריכה  אינה  דרך 
ואי  נתן שנתן  מה  שגם  ואמרו חכמים  קנסוהו  לרבים היזק  שגרם וכיון  לקצתם, הדרך

בו לחזור  לו ק.)אפשר  דף  אשי רב  של תירוצו  עפ"י שבתכה..(תוי"ט  במסכת לן נפקא כן
צט .) אמה(דף ט"ז  היא הרבים  שדרך  המשכן  שה "ק כו ..(רשב"ם)מעגלות ומשמע מאירי .

עצמו, הדרך לו שמכר  מסתבר  ולא  המלך . כדרך ארצו  דרך לעבור  הרשות  לו  שמכר 
עובר . שמלך  באופן אנשיו כל עם לעבור  הרשות לו  שמכר  אלא  שדהו . כל  לו  מכר  שא "כ 
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פירות בתרא המוכר בבא ו פרק  פב

בּ ני ׁש דּ ר בּ ׁש עה ויוֹ צא  נכנסים אדם
ו יוֹ צאין, לתוֹ כּה אדם מכניס אינוֹ  

שׂ דה   ֹלת ו מּת וֹ כּה  יכּ נס ולא  ּת גּ רין ,
נתנ וּ  .הדּ ר את  זוֹ ר ע והחיצוֹ ן  אחרת ,
נכנס  ׁש ניהם, מדּ עת  ה צּ ד מן  דר לוֹ 
בּ ׁש עה ויוֹ צא רוֹ צה ׁש הוּ א בּ ׁש עה
ּת גּ רין , לת וֹ כּה  וּ מכניס ר וֹ צה, ׁש ה וּ א 
אחרת , שׂ דה  ֹלת ו מּת וֹ כּה  יכּ נס ולא 

לזר עּה : רּׁשאים אינם וזה  וזה 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מ ּת וֹ כ ּה . יכּ נס גּ דוֹ ל לא ה זּ ק  דּ מ זּ יק וֹ  דּ כיון ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌

דּ לא  סהדי אנן שׂ דהוּ , בּ אמצע  ֹ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש ע וֹ בר
בּ לב גּ נּ ה  לצר א לּ א  לוֹ  ולא נתר צּ ה  ד , ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֹ

אחר: ּת ׁש מיׁש  לצר זוֹ רע.ׁש יּ כּ נס והחיצוֹ ן ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌

דּ לא  סהדי  אנן  ה וּ א, שׂ דה וּ  דּ באמצע ֹ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְדּ כיון

ה וּ א  י וּ כל ו ׁש א לגמרי  ה דּ ר לוֹ  ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָמחל
לזרעּה .לזר ּה : רּׁשאין אין וזה דּ כיון וזה ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

גּ רידא   ּלה לּ ו ה וּ א, ה צּ ד לוֹ :דּ מן  יחדוּ ה וּ  ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌

אלאטז. בה, להתמיד  לו נתרצה שלא  סהדי אנן הרבה, לו מזקת  שדהו באמצע והילוך הואיל
ולצאת  ליכנס רגילים גינות שבעלי הדבר .יז..(מאירי )בשעה  בטעם הרע "ב  ולאיח.ראה 

עיי"ש . ברע "ב , כמבואר  מלזורעה , עצמו ימנע  שניהםיט.שהוא מדעת הדרך  לו נתנו ב"ד 
דמיא ) לא  הא  ד"ה  פ "ב: דף  לעיל הקרובה .(רשב"ם  הערה ועיין אחדכ ., אין באמצע  דרך לו כשהיה 

עקלתון  דרך שהוא מפני לעכב יכול  הפנימי כי הצד . מן שילך  לשנות  חברו לכוף יכול מהם
תגרין. לתוכה להכניס ויכול לו מיוחד יותר  שהוא  מפני לעכב יכול  והחיצון הדרך, לו ומאריך

שניהם בהסכמת שנעשה  איירי ע"כ פב:)ולכן דף  יונה  הדרךכא ..(רבנו את  עליו מרבה  שהוא לפי
שדהו ) בתוך לדרוס מרבה  גינתו(כלומר לצורך אלא לו נתנו ולא הרמב"ם ), הצדכב ..(ע"פ  דמן כיון

גרידא . להילוך  ייחדוה  שלגמרי סהדי אנן נעשה, שניהם  ובהסכמת  כך  כל נפסד ואינו הוא 
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פירות בתרא המוכר בבא ו פג פרק 

 ֹבּ ת ו ע וֹ ברת הר בּ ים  דר ׁש היתה מי
מה  הצּ ד , מן  להם ונתן  נטל ּה  שׂ דהוּ ,
ה יּ חיד,  דּ ר הגּ יעוֹ . לא וׁש לּ וֹ  נתן , ּׁשנּ תן 
עשׂ רה  ׁש ׁש  הרבּ ים, דּ ר אּמ וֹ ת. ארבּ ע

לּה  אין ,הּמ ל דּ ר ׁש עוּ ר.אּמ ה. 

ז

ז משנה

לקלקלו אסור  רבי בו שהחזיקו מצר יב .)כל   ד)א ודוקא  .
לפנינו , עתה בו   מוחזקי שרבי כל  מיהו ברשות, בו החזיקו

החזיקו ברשות  בודאי ואמרינ  לה  ב )טועני ס"ק שע"ז  סימ .(סמ"ע

    
     

 כג   
      

      
      

      
            
 כד             

              
    כה          

             כו 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ תוֹ ז  עוֹ ברת הרבּ ים  דר ׁש היתה מי 
לע וֹ לם:שׂ דהוּ . ׁש ם לבר  ר בּ ים ׁש החזיקוּ  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌

הגּ יעוֹ . לא  הדּ רכים.ו ׁש לּ וֹ  ׁש ני לר בּ ים ויׁש  ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
אסוּ ר  ר בּ ים בּ וֹ  ׁש החזיקוּ  מצר  לן ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדּ קימא

היּ חיד.לקלקל וֹ :  לחבר וֹ דּ ר הּמ וֹ כר  ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
אר בּ ע  לוֹ  לּת ן  צרי שׂ דהוּ   ֹּת ו  ֶדּ ר◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌

ׁש עוּ ר.אּמ וֹ ת: ל וֹ  אין  הּמ ל דּ ר ׁש הּמ ל ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
: דּ ר לוֹ  ל שׂ וֹ ת לפניו גּ דר  ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵּפ וֹ רץ

טוענין כג . ברשות, החזיקו  אי  ידעינן שלא אף  ולכן  זמן , מהרבה ור "ל ורשב "ם , רע"ב
החזיקו. ברשות שבודאי  ואומרים דהוי כד.להן הראשון מדרך לסלקם  לו היה אסור  כי

שאותה אפשר  אי אחרת, דרך להם  שנתן ואף  לקלקלו, ואסור  רבים בו שהחזיקו  מצר 
מאריך הצד מן שהיא  דרך כל כי הרבים רשות מבני  לקצת הדרך מאריכה  אינה  דרך 
ואי  נתן שנתן  מה  שגם  ואמרו חכמים  קנסוהו  לרבים היזק  שגרם וכיון  לקצתם, הדרך

בו לחזור  לו ק.)אפשר  דף  אשי רב  של תירוצו  עפ"י שבתכה..(תוי"ט  במסכת לן נפקא כן
צט .) אמה(דף ט"ז  היא הרבים  שדרך  המשכן  שה "ק כו ..(רשב"ם)מעגלות ומשמע מאירי .

עצמו, הדרך לו שמכר  מסתבר  ולא  המלך . כדרך ארצו  דרך לעבור  הרשות  לו  שמכר 
עובר . שמלך  באופן אנשיו כל עם לעבור  הרשות לו  שמכר  אלא  שדהו . כל  לו  מכר  שא "כ 

 י י ח ר ו ק מ

פה



פירות בתרא המוכר בבא ו פרק  פד

ה ּמ עמד, ׁש ע וּ ר. לּה  אין  ה קּ בר,  דּ ר
קבּ ין : ארבּ עת  בּ ית  אמר וּ , צּפ וֹ רי דּ יּ ני 

קבר, לוֹ  לעשׂ וֹ ת  לחברוֹ  מקוֹ ם הּמ וֹ כר ח 

      
    

     
           

          כז 

ח משנה 

חז"ל  בימי קברות  בניית  סדר
אמות, שש על אמות שש מדותיה עמוקה, גומא עושי תחילה
 חופרי היו הגומא של אחד בכותל  הקברות . חצר הנקראת  והיא
ובכותלי  רוחב, אמות  ארבע  על  אור אמות  שש גדולה מערה 
 ותוחבי המת , כמדת  ארוכות   כוכי  חופרי היו  סביב המערה

ע עשו וכ .כוכי  אות תו המת  ע בכותל הארו מערה וד
הראשונה מערה שכנגד .כחהחצר 

      
     

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הּק בר.  אין דּ ר לקבר וֹ , הּמ ת ׁש נּ וֹ שׂ אין ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
מוּ ם  היא, חכמים ּת ּק נת ׁש ע וּ ר . ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִל וֹ 
גּ דר  לפרץ ׁש יּ כ וֹ לים ולא דּ מת. ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְיקרא
המל וּ ין  ׁש יּ כוֹ לים אלּ א ,הּמ ל  ְכּ דר◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌
ואין  זר ים גּ בּ י ל  לבר  הּמ ת ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶאת

וּ לכאן: לכאן לנטוֹ ת בּ ית צריכים ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

קבּ ין . וׁש ל ׁש אר בּ עת [ׁש לׁש ים הוּ א ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֹ
חמ ים   בּ אר רחב  טפחים] וּ ׁש ני  ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶֹ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַאּמ וֹ ת
ׁש הי וּ  הוּ א הּמ מד  וּ מקוֹ ם ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַאּמ ה.
מוֹ ׁש ב וֹ ת  ׁש ב ה מ מדוֹ ת ׁש ב ה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִע וֹ שׂ ים
כּ נגד  הּמ ת, מ לּ קבּ ר  ח וֹ זרין ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש היוּ 

ׁש בּ תח הבלים קהלת:ׁש ב ה ספר  לּ ת ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌

כלומר כז. מושבות , ושבעה מעמדות שבעה עושין שהיו ומש "כ שיעורו. רע"ב  עיין
ולהרבות שמת המת על צער  להרבות או  האבל לנחם  ויושבין מעט  הולכין  שהיו
מעט והולכים  ועומדים  הבל. האדם  חיי כי  בתשובה לשוב לבו אל איש  ולתת בבכי 
הבל. האדם  שחיי  לבם אל לתת כדי פעמים  ז' עושין כן מעט, ויושבין וחוזרין 

קהלת ספר  בראש שכתובין הבלים הבל  ז' כנגד יתן (רשב"ם)והיינו  החי כי  לומר  .
טובים ומעשים  בתורה  שעמלו מי ואשרי הבל עניניו  וכל העולם כי  לבו  (נימוק "י)אל

בתוי"ט ) הקבר .כח..(הובאו  חצר  ד"ה מד. דף  סוטה  וברש"י  זו במשנה המבואר  ע"פ 

 י י ח ר ו ק מ

פירות בתרא המוכר בבא ו פה פרק 

קבר, לוֹ  לעשׂ וֹ ת  מחברוֹ  המקבּ ל וכן 
א ּמ וֹ ת  אר בּ ע  מערה ׁש ל ת וֹ כ ּה  ע וֹ שׂ ה 
כוּ כין , ׁש מנה לת וֹ כּה  וּ פוֹ תח ׁש ׁש , על
וּ ׁש נים  מכּ אן  וּ ׁש לׁש ה  מכּ אן  ׁש לׁש ה
א ּמ וֹ ת  ארבּ ע  אר כּ ן  וכ וּ כין  מכּ נג דּ ן ,
ׁש מע וֹ ן רבּ י  ׁש ּׁשה. ורחבּ ן  ׁש ב עה ורוּ מן 
ׁש ׁש  מערה  ׁש ל ת וֹ כּה  ע וֹ שׂ ה  א וֹ מר,
לתוֹ כּה  וּ פוֹ תח ׁש מנה, על אּמ וֹ ת
מכּ אן ארבּ עה , ּכּ ו עשׂ ר ׁש לׁש ה

     
     

   
    

      
     

    
    

    
    
    

     
  כט       

     ל     לא 
             

          

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מחבר וֹ .ח ׁש יּ ח ּפ ר המקבּ ל  בּ קבּ לת ְ◌ִ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֹ
קבר : א ּמ וֹ ת.ל וֹ  וׁש ׁש ארבּ ע רחב , ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌

: כוּ כין .בּ אר קברים:ׁש מנה ׁש מנה ָ◌ֶֹ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌
מכּ אן . ׁש לׁש ה מכּ אן  לׁש ניׁש ל ׁש ה ִ◌ְ◌ֵ◌

וּ ׁש נים  הּמ רה.  אר ׁש ל ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְצדדין

וקבר  קבר  וכל  ל ּמ רה. הנּ כנס ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נגד 
טפחים  ׁש ה ורחב   אר אּמ וֹ ת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַאר בּ ע 
קבר  כּ ל בּ ין נמצא ׁש ב ה. ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְור וּ ם
וּ מחצה. אּמ ה הצּ דדים ׁש ּמ ן ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָוקבר 
אּמ וֹ ת: ׁש ּת י  ׁש ּמ כּ נגד  הנים ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵוּ בין

שמכנגד,כט. השנים  ובין  ומחצה, אמה הצדדים  שמן  וקבר  קבר  כל בין  נמצא הרע"ב  כתב
הרמב"ם  שיטת והיא אמות. ה "ו )שתי פכ "א  בכותלי (מכירה  זו  שלדעה  המגיד הרב  שם  ופירש .

עוד ועושה ומחצה , אמה ריוח ומניח טפחים, ששה ורחבו הכותל  בתחלת  כוך  עושה  האורך
כלל ריוח מניח  ואינו  אמות, שש  הכל סך  הרי  שלישי , כוך ועושה  ומחצה  אמה  ומרחיק  כוך
ושתי  ראשיו בשני  כוכין שני עושה אמות, ארבע שהוא האמצעי  ובכותל  הכותל. בראשי 

באמצע. ריוח  והקרקעל.אמות הארון בין טפח  אויר  להיות  וגם  בריוח, הארון  להכניס 
המערה  מעל  העוברין לטמא  שלא גביו , יתיבלא..(תוי"ט )שעל באמתא  גברא  דקי "ל אע"ג 

אמה אם  כי  הוי לא הארון עם  אף כך  כל  לבוש  שאינו  מת הארון , גם יש .(תוי"ט )וכאן
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פו



פירות בתרא המוכר בבא ו פרק  פד

ה ּמ עמד, ׁש ע וּ ר. לּה  אין  ה קּ בר,  דּ ר
קבּ ין : ארבּ עת  בּ ית  אמר וּ , צּפ וֹ רי דּ יּ ני 

קבר, לוֹ  לעשׂ וֹ ת  לחברוֹ  מקוֹ ם הּמ וֹ כר ח 

      
    

     
           

          כז 

ח משנה 

חז"ל  בימי קברות  בניית  סדר
אמות, שש על אמות שש מדותיה עמוקה, גומא עושי תחילה
 חופרי היו הגומא של אחד בכותל  הקברות . חצר הנקראת  והיא
ובכותלי  רוחב, אמות  ארבע  על  אור אמות  שש גדולה מערה 
 ותוחבי המת , כמדת  ארוכות   כוכי  חופרי היו  סביב המערה

ע עשו וכ .כוכי  אות תו המת  ע בכותל הארו מערה וד
הראשונה מערה שכנגד .כחהחצר 

      
     

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הּק בר.  אין דּ ר לקבר וֹ , הּמ ת ׁש נּ וֹ שׂ אין ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
מוּ ם  היא, חכמים ּת ּק נת ׁש ע וּ ר . ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִל וֹ 
גּ דר  לפרץ ׁש יּ כ וֹ לים ולא דּ מת. ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְיקרא
המל וּ ין  ׁש יּ כוֹ לים אלּ א ,הּמ ל  ְכּ דר◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌
ואין  זר ים גּ בּ י ל  לבר  הּמ ת ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶאת

וּ לכאן: לכאן לנטוֹ ת בּ ית צריכים ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

קבּ ין . וׁש ל ׁש אר בּ עת [ׁש לׁש ים הוּ א ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֹ
חמ ים   בּ אר רחב  טפחים] וּ ׁש ני  ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶֹ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַאּמ וֹ ת
ׁש הי וּ  הוּ א הּמ מד  וּ מקוֹ ם ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַאּמ ה.
מוֹ ׁש ב וֹ ת  ׁש ב ה מ מדוֹ ת ׁש ב ה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִע וֹ שׂ ים
כּ נגד  הּמ ת, מ לּ קבּ ר  ח וֹ זרין ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש היוּ 

ׁש בּ תח הבלים קהלת:ׁש ב ה ספר  לּ ת ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌

כלומר כז. מושבות , ושבעה מעמדות שבעה עושין שהיו ומש "כ שיעורו. רע"ב  עיין
ולהרבות שמת המת על צער  להרבות או  האבל לנחם  ויושבין מעט  הולכין  שהיו
מעט והולכים  ועומדים  הבל. האדם  חיי כי  בתשובה לשוב לבו אל איש  ולתת בבכי 
הבל. האדם  שחיי  לבם אל לתת כדי פעמים  ז' עושין כן מעט, ויושבין וחוזרין 

קהלת ספר  בראש שכתובין הבלים הבל  ז' כנגד יתן (רשב"ם)והיינו  החי כי  לומר  .
טובים ומעשים  בתורה  שעמלו מי ואשרי הבל עניניו  וכל העולם כי  לבו  (נימוק "י)אל

בתוי"ט ) הקבר .כח..(הובאו  חצר  ד"ה מד. דף  סוטה  וברש"י  זו במשנה המבואר  ע"פ 

 י י ח ר ו ק מ

פירות בתרא המוכר בבא ו פה פרק 

קבר, לוֹ  לעשׂ וֹ ת  מחברוֹ  המקבּ ל וכן 
א ּמ וֹ ת  אר בּ ע  מערה ׁש ל ת וֹ כ ּה  ע וֹ שׂ ה 
כוּ כין , ׁש מנה לת וֹ כּה  וּ פוֹ תח ׁש ׁש , על
וּ ׁש נים  מכּ אן  וּ ׁש לׁש ה  מכּ אן  ׁש לׁש ה
א ּמ וֹ ת  ארבּ ע  אר כּ ן  וכ וּ כין  מכּ נג דּ ן ,
ׁש מע וֹ ן רבּ י  ׁש ּׁשה. ורחבּ ן  ׁש ב עה ורוּ מן 
ׁש ׁש  מערה  ׁש ל ת וֹ כּה  ע וֹ שׂ ה  א וֹ מר,
לתוֹ כּה  וּ פוֹ תח ׁש מנה, על אּמ וֹ ת
מכּ אן ארבּ עה , ּכּ ו עשׂ ר ׁש לׁש ה

     
     

   
    

      
     

    
    

    
    
    

     
  כט       

     ל     לא 
             

          

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מחבר וֹ .ח ׁש יּ ח ּפ ר המקבּ ל  בּ קבּ לת ְ◌ִ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֹ
קבר : א ּמ וֹ ת.ל וֹ  וׁש ׁש ארבּ ע רחב , ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌

: כוּ כין .בּ אר קברים:ׁש מנה ׁש מנה ָ◌ֶֹ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌
מכּ אן . ׁש לׁש ה מכּ אן  לׁש ניׁש ל ׁש ה ִ◌ְ◌ֵ◌

וּ ׁש נים  הּמ רה.  אר ׁש ל ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְצדדין

וקבר  קבר  וכל  ל ּמ רה. הנּ כנס ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נגד 
טפחים  ׁש ה ורחב   אר אּמ וֹ ת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַאר בּ ע 
קבר  כּ ל בּ ין נמצא ׁש ב ה. ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְור וּ ם
וּ מחצה. אּמ ה הצּ דדים ׁש ּמ ן ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָוקבר 
אּמ וֹ ת: ׁש ּת י  ׁש ּמ כּ נגד  הנים ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵוּ בין

שמכנגד,כט. השנים  ובין  ומחצה, אמה הצדדים  שמן  וקבר  קבר  כל בין  נמצא הרע"ב  כתב
הרמב"ם  שיטת והיא אמות. ה "ו )שתי פכ "א  בכותלי (מכירה  זו  שלדעה  המגיד הרב  שם  ופירש .

עוד ועושה ומחצה , אמה ריוח ומניח טפחים, ששה ורחבו הכותל  בתחלת  כוך  עושה  האורך
כלל ריוח מניח  ואינו  אמות, שש  הכל סך  הרי  שלישי , כוך ועושה  ומחצה  אמה  ומרחיק  כוך
ושתי  ראשיו בשני  כוכין שני עושה אמות, ארבע שהוא האמצעי  ובכותל  הכותל. בראשי 

באמצע. ריוח  והקרקעל.אמות הארון בין טפח  אויר  להיות  וגם  בריוח, הארון  להכניס 
המערה  מעל  העוברין לטמא  שלא גביו , יתיבלא..(תוי"ט )שעל באמתא  גברא  דקי "ל אע"ג 

אמה אם  כי  הוי לא הארון עם  אף כך  כל  לבוש  שאינו  מת הארון , גם יש .(תוי"ט )וכאן

 י י ח ר ו ק מ

פז



פירות בתרא המוכר בבא ו פרק  פו 

ואחד  מכּ נג דּ ן  וּ ׁש לׁש ה מכּ אן  וארבּ עה
הּׂשמאל. מן ואחד הּפ תח מימין
על  ׁש ׁש  ה ּמ ערה  ּפ י  על חצר וע וֹ שׂ ה 
וּ פ וֹ תח  וקוֹ בריה , הּמ ּט ה  כּ מלא  ׁש ׁש ,
מכּ אן אחת מערוֹ ת, ׁש ּת י לתוֹ כּה 
אוֹ מר, ׁש מעוֹ ן רבּ י מכּ אן. ואחת
ׁש מע וֹ ן ר בּ ן  ר וּ חוֹ תיה. לאר בּ ע  ארבּ ע ,

הּס לע :בּ ן  לפי ה כּ ל א וֹ מר, גּ מליאל 

אני עפר  כּ וֹ ר בּ ית  לחברוֹ , הא וֹ מר  א 

     
  

    
   

     
     

     
   

    
      

   
            

              
             לב

לחברו  האומר  ז פרק

     

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הּס לע. לפי  אין הכּ ל קׁש ה הּמ קוֹ ם אם ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
אּמ וֹ ת  ׁש ׁש  אלּ א לחּפ ר  חיּ ב  ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַהמקבּ ל
קּמ א. ּת נּ א כּ דברי  בּ רחב  ואר בּ ע   ָבּ אר◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌
המקבּ ל  חיּ ב  ותח וֹ ח  ר הּמ קוֹ ם ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְואם
ׁש מע וֹ ן. ר בּ י  כּ דברי  ׁש מנה ל  ׁש ׁש  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ַלח ּפ ר 

קּמ א: כּ תנּ א ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַוהלכה
עפר.א  כּ וֹ ר בּ ית  לחברוֹ  מ דּ ת האוֹ מר ִ◌ַ◌

א ּמ ה . אלף וׁש בים  חמה ה וּ א  כּ וֹ ר ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵבּ ית 
והיה  סאתים , בּ ית  היה  ה ּמ ׁש כּ ן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶׁש חצר
סאין: ׁש לׁש ים  וכוֹ ר חמים , ל  ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵמאה 

אמר עפר. אם  אבל מ ׁש מע. לזריה  הרא וּ י ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌
אפלּ וּ  קרקע, כּ וֹ ר בּ ית א וֹ  סתם, כּ וֹ ר  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵבּ ית 
לבנוֹ ת  דּ ׁש ּמ א  הגּ יעוֹ , סלים כּ לּ וֹ  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ָהיה 

בּ י ּפ רוֹ ת בּ יּה  למ ׁש טח  א וֹ  ליּה :בּ ית  ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌

מנין לב. על  קאי  ולא הכוכין  מנין על  רק  שקאי  לכאורה ומשמע הרע"ב, פירש  כן
המערות . מנין  על גם  שקאי  כתב  בתפא"י אבל  מיניה , דסליק  הרשב"םהמערות  (גם

שבעפר  מפרש הוא  כי מהרע "ב, היפך מפרש הוא אמנם המערות , על  גם שקאי שנ"ל  כתב

להרבות) יש קשה  ובעפר לכוך, כוך בין יותר  להרחיק  צריך כי כוכין להרבות  אין  .תיחוח

 י י ח ר ו ק מ

לחברו בתרא האומר בבא ז פז פרק 

עמקּ ים  נקעים ׁש ם היוּ  ,ל מוֹ כר 
גּ בוֹ הים  סלעים א וֹ  טפחים עשׂ רה
עּמ ּה . נמדּ דין  אינן  טפחים, עשׂ רה
אמר  ואם עּמ ּה . נמדּ דין  מכּ אן , ּפ חוֹ ת 
ׁש ם  היוּ  אפלּ וּ  עפר , כּ וֹ ר כּ בית  לוֹ 
טפחים  מעשׂ רה  יוֹ תר  עמקּ ים נקעים

      
 א  

   ב 
    
 ג    

      
      

 ד   
           ה  

           

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

גּ ב וֹ הים נקעים. סלים אוֹ  מּק ים בּ קים ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ל  אר בּ ה ׁש רחבים וּ כגוֹ ן ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲשׂ רה.

ח ׁש וּ ב : מקוֹ ם דּ הוי נמדּ דין אר בּ ה, אין  ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
ׁש לם עּמ ּה . כּ וֹ ר  בּ ית לוֹ  ׁש יּ ּת ן וצרי ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

לּת ן  ר וֹ צה אדם ׁש אין חלק. ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִמּק רקע 
כּ ׁש נים  ל וֹ  ויראוּ  אחד בּ מקוֹ ם ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְמע וֹ תיו

מקוֹ מ וֹ ת:וּ  כּ וֹ ר.ׁש ל ׁש ה מ ׁש מע כּ בית ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌
פר : בּ ין סלים בּ ין ׁש היא, ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 

מרובעות,א. אמות 2,500 והיינו  אמה, 50 על 50 הוא  סאה  בית  סאה . שלשים הוא כור 
מרובעות. אמות  75,000 בו שיש  שטח  הוא כור  בית שאינם ב.ונמצא  אף  ואיירי

לזריעה וראויין  מים  קג.)מלאים  הרע"ב,ג ..(דף כתב  כן  ד', על ד ' שרחבים וכגון
דשבת  היחיד רשות לענין  אפילו  עצמו  בפני חשוב מקום  שהוא  טפחים , .(תוי"ט )ור "ל

הרמב "םד. ה"א)לדעת פכ"ח בלא(מכירה  כור  הבית בכלל וסלעים הבקעים אלו  לוקח  ,
למ ששייכים  וסובר  חולק  שהר "א המגיד  הרב  וכתב  הלוקחדמים , שכופין אלא  וכר 

המוכר  אל  אבודים  שהם  כיון  דמיהם בית(רע "א)ליתן  לו ליתן  שצריך הרע "ב  מש "כ .
אבל כור , בית  חלק  קרקע הכל  סך  להיות  שצריך  לומר  רוצה  חלק, מקרקע שלם  כור 
בקעים  שום בלי חלק קרקע  רצוף  להיות  צריך  לו שמוכר  הקרקע שכל  הכוונה  אין 
ושלשה כשנים לו  ויראה  אחד במקום  מעותיו ליתן רוצה אדם שאין  ומש "כ וסלעים.
ואח "כ ולחרוש למטה לירד שצריך  נמצא  כור  בבית נכללים הנקעים שאם  כוונתו  מקומות ,

מקומות ושלשה כשנים  והוי  ולחרוש , למעלה  מלאים ה..(תוי"ט )לעלות  הנקעים אם  ואף 
נמדדין  מקום  מכל לזריעה ראויים  שאינם  דסלעים  דומיא לזריעה, ראויים  ואינם  מים 
מד' יותר  יהו שלא ובלבד להו , ובטלי פורתא , ונקעים  טרשים בלא שדה  דאין עמה,

כור  לבית  .(תוי"ט )קבין 

 י י ח ר ו ק מ

פח



פירות בתרא המוכר בבא ו פרק  פו 

ואחד  מכּ נג דּ ן  וּ ׁש לׁש ה מכּ אן  וארבּ עה
הּׂשמאל. מן ואחד הּפ תח מימין
על  ׁש ׁש  ה ּמ ערה  ּפ י  על חצר וע וֹ שׂ ה 
וּ פ וֹ תח  וקוֹ בריה , הּמ ּט ה  כּ מלא  ׁש ׁש ,
מכּ אן אחת מערוֹ ת, ׁש ּת י לתוֹ כּה 
אוֹ מר, ׁש מעוֹ ן רבּ י מכּ אן. ואחת
ׁש מע וֹ ן ר בּ ן  ר וּ חוֹ תיה. לאר בּ ע  ארבּ ע ,

הּס לע :בּ ן  לפי ה כּ ל א וֹ מר, גּ מליאל 

אני עפר  כּ וֹ ר בּ ית  לחברוֹ , הא וֹ מר  א 

     
  

    
   

     
     

     
   

    
      

   
            

              
             לב

לחברו  האומר  ז פרק

     

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הּס לע. לפי  אין הכּ ל קׁש ה הּמ קוֹ ם אם ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
אּמ וֹ ת  ׁש ׁש  אלּ א לחּפ ר  חיּ ב  ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַהמקבּ ל
קּמ א. ּת נּ א כּ דברי  בּ רחב  ואר בּ ע   ָבּ אר◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌
המקבּ ל  חיּ ב  ותח וֹ ח  ר הּמ קוֹ ם ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְואם
ׁש מע וֹ ן. ר בּ י  כּ דברי  ׁש מנה ל  ׁש ׁש  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ַלח ּפ ר 

קּמ א: כּ תנּ א ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַוהלכה
עפר.א  כּ וֹ ר בּ ית  לחברוֹ  מ דּ ת האוֹ מר ִ◌ַ◌

א ּמ ה . אלף וׁש בים  חמה ה וּ א  כּ וֹ ר ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵבּ ית 
והיה  סאתים , בּ ית  היה  ה ּמ ׁש כּ ן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶׁש חצר
סאין: ׁש לׁש ים  וכוֹ ר חמים , ל  ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵמאה 

אמר עפר. אם  אבל מ ׁש מע. לזריה  הרא וּ י ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌
אפלּ וּ  קרקע, כּ וֹ ר בּ ית א וֹ  סתם, כּ וֹ ר  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵבּ ית 
לבנוֹ ת  דּ ׁש ּמ א  הגּ יעוֹ , סלים כּ לּ וֹ  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ָהיה 

בּ י ּפ רוֹ ת בּ יּה  למ ׁש טח  א וֹ  ליּה :בּ ית  ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌

מנין לב. על  קאי  ולא הכוכין  מנין על  רק  שקאי  לכאורה ומשמע הרע"ב, פירש  כן
המערות . מנין  על גם  שקאי  כתב  בתפא"י אבל  מיניה , דסליק  הרשב"םהמערות  (גם

שבעפר  מפרש הוא  כי מהרע "ב, היפך מפרש הוא אמנם המערות , על  גם שקאי שנ"ל  כתב

להרבות) יש קשה  ובעפר לכוך, כוך בין יותר  להרחיק  צריך כי כוכין להרבות  אין  .תיחוח

 י י ח ר ו ק מ

לחברו בתרא האומר בבא ז פז פרק 

עמקּ ים  נקעים ׁש ם היוּ  ,ל מוֹ כר 
גּ בוֹ הים  סלעים א וֹ  טפחים עשׂ רה
עּמ ּה . נמדּ דין  אינן  טפחים, עשׂ רה
אמר  ואם עּמ ּה . נמדּ דין  מכּ אן , ּפ חוֹ ת 
ׁש ם  היוּ  אפלּ וּ  עפר , כּ וֹ ר כּ בית  לוֹ 
טפחים  מעשׂ רה  יוֹ תר  עמקּ ים נקעים

      
 א  

   ב 
    
 ג    

      
      

 ד   
           ה  

           

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

גּ ב וֹ הים נקעים. סלים אוֹ  מּק ים בּ קים ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ל  אר בּ ה ׁש רחבים וּ כגוֹ ן ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲשׂ רה.

ח ׁש וּ ב : מקוֹ ם דּ הוי נמדּ דין אר בּ ה, אין  ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
ׁש לם עּמ ּה . כּ וֹ ר  בּ ית לוֹ  ׁש יּ ּת ן וצרי ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

לּת ן  ר וֹ צה אדם ׁש אין חלק. ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִמּק רקע 
כּ ׁש נים  ל וֹ  ויראוּ  אחד בּ מקוֹ ם ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְמע וֹ תיו

מקוֹ מ וֹ ת:וּ  כּ וֹ ר.ׁש ל ׁש ה מ ׁש מע כּ בית ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌
פר : בּ ין סלים בּ ין ׁש היא, ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 

מרובעות,א. אמות 2,500 והיינו  אמה, 50 על 50 הוא  סאה  בית  סאה . שלשים הוא כור 
מרובעות. אמות  75,000 בו שיש  שטח  הוא כור  בית שאינם ב.ונמצא  אף  ואיירי

לזריעה וראויין  מים  קג.)מלאים  הרע"ב,ג ..(דף כתב  כן  ד', על ד ' שרחבים וכגון
דשבת  היחיד רשות לענין  אפילו  עצמו  בפני חשוב מקום  שהוא  טפחים , .(תוי"ט )ור "ל

הרמב "םד. ה"א)לדעת פכ"ח בלא(מכירה  כור  הבית בכלל וסלעים הבקעים אלו  לוקח  ,
למ ששייכים  וסובר  חולק  שהר "א המגיד  הרב  וכתב  הלוקחדמים , שכופין אלא  וכר 

המוכר  אל  אבודים  שהם  כיון  דמיהם בית(רע "א)ליתן  לו ליתן  שצריך הרע "ב  מש "כ .
אבל כור , בית  חלק  קרקע הכל  סך  להיות  שצריך  לומר  רוצה  חלק, מקרקע שלם  כור 
בקעים  שום בלי חלק קרקע  רצוף  להיות  צריך  לו שמוכר  הקרקע שכל  הכוונה  אין 
ושלשה כשנים לו  ויראה  אחד במקום  מעותיו ליתן רוצה אדם שאין  ומש "כ וסלעים.
ואח "כ ולחרוש למטה לירד שצריך  נמצא  כור  בבית נכללים הנקעים שאם  כוונתו  מקומות ,

מקומות ושלשה כשנים  והוי  ולחרוש , למעלה  מלאים ה..(תוי"ט )לעלות  הנקעים אם  ואף 
נמדדין  מקום  מכל לזריעה ראויים  שאינם  דסלעים  דומיא לזריעה, ראויים  ואינם  מים 
מד' יותר  יהו שלא ובלבד להו , ובטלי פורתא , ונקעים  טרשים בלא שדה  דאין עמה,

כור  לבית  .(תוי"ט )קבין 

 י י ח ר ו ק מ

פט



לחברו בתרא האומר בבא ז פרק  פח

מעשׂ רה יוֹ תר גּ בוֹ הין סלעים אוֹ 
עּמ ּה : נמדּ דין  א לּ וּ  הרי טפחים,

מדּ ה  ל מוֹ כר  אני עפר  כּ וֹ ר  בּ ית 
ה וֹ תיר  ינ כּ ה. ׁש ה וּ א , כּ ל ּפ חת  בחבל,
הן אמר, אם יחזיר. ׁש הוּ א, כּ ל
רבע פחת אפלּ וּ  יתר, הן חסר
ה גּ יע וֹ . לּס אה, רבע  ה וֹ תיר א וֹ  לּס אה

ב

    
      

     
  

      
        

     
     

      
     

     
             

                  
               

              ו   
              ז

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בחבל.ב מוֹ כר מ דּ ה אני בּ צמצוּ ם כּ ל וֹ מר  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌
כּ מ וֹ  פר , כּ וֹ ר  בּ ית בּ ּה  ׁש יּ ׁש  זוֹ  שׂ דה  ְל◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌
ולא  ּפ ח וֹ ת לא החבל, בּ מדּ ת ֹ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶׁש ּמ וֹ דדים

ׁש הוּ א .יוֹ תר : כּ ל בּ אוֹ תוֹ ּפ חת היה ׁש א ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌
וינכּ ה  קיּ ם, הּמ ּק ח ׁש לם, כּ וֹ ר  בּ ית ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָשׂ דה

הּפ חת: כּ פי  כּ ל ׁש הוּ הוֹ תיר.הּמ וֹ כר  קרקע  ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌
הּק רקע  לּמ וֹ כר  יחזיר  כּ וֹ ר , בּ ית ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַל 

כּ דמפר ׁש  הּק רקע , דּ מי  אוֹ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הוֹ תיר 
ל וֹ .ואזיל: אמר  בּ ית אם  ל לּ וֹ קח, מוֹ כר  ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌

יתר , הן חסר  הן ל מ וֹ כר  אני פר  ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָכּ וֹ ר 
מדּ ה  ל וֹ  אמר  ולא דּ מים,  וכ  ְבּ כ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌

קב.בּ חבל : רבע הוֹ תיר א וֹ  פחת אפלּ וּ  ַ◌ֶ◌ֶ◌
לבית  רבייּ וֹ ת ׁש ל ׁש ים דּ הינוּ  סאה, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלכל 
רבע  ּפ חת אפלּ וּ  ּת נּ א וּ מדּ תני הגּ יע וֹ . ◌ַֹ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִכּ וֹ ר ,

או ו . ומחצה, קבין שבעה  והיינו קב רבעי שלשים  פיחת אם  אף  ולכן סאה, שלשים  ובכור 
הטעם  רע "ב  ועיין  דמים . להוסיף או להחזיר  צורך בלי  המקח נתקיים  זה , כשיעור  הוסיף

לכור . קבין ומחצה  שבעה  אמר  ולא סאה , לכל רבע  בית  התנא כור ז.שנקט  בית  אמר  ואם 
דמי יתר  והן חסר  כהן  בתוך(רע "ב)סתם, עומד כשאינו  אבל השדה . בתוך בעומד  דוקא  אבל .

 י י ח ר ו ק מ

לחברו בתרא האומר בבא ז פט פרק 

מה חׁש בּ וֹ ן. יעשׂ ה מכּ אן, יוֹ תר
רצה, ואם מע וֹ ת . לוֹ , מחזיר הוּ א 
מחזיר  אמר וּ  ולּמ ה קרקע . ל וֹ  מחזיר 
מוֹ כר, ׁש ל כּ חוֹ  ליּפ וֹ ת מעוֹ ת, לוֹ 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש ב ה  ּפ חת אפלּ וּ  ּת ני ולא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַל ּס אה,
דּ אפלּ וּ  מ נּ ּה  ׁש מינן לכוֹ ר , וּ מחצה ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ַקבּ ין
אני סאה בּ ית כּ גוֹ ן מטת, ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ִבּ מכירה
ּפ חת  אם יתר , הן חסר  הן ל ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵמוֹ כר 
אמר  ואם הגּ יע וֹ . רבע , הוֹ סיף אוֹ  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ַֹרבע 
הן  חסר  כּ הן נּמ י  סתמא סתם, כּ וֹ ר  ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵבּ ית

דּ מי: מכּ אן .יתר  לכל י וֹ תר  מרבע  יוֹ תר  ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌
יחׁש ב ח ׁש בּ וֹ ן, ישׂ ה הוֹ תיר , אם ֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְסאה

ׁש וין  וכּמ ה כּ וֹ ר  בּ ית ל הוֹ תיר  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַכּ ּמ ה
כּ וֹ ר : בּ ית את ׁש ּמ כר  חׁש בּ וֹ ן ול ּמ ה לפי ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌

מעוֹ ת. ל וֹ  יחזיר אין אמרוּ  הדּ ין ׁש ּמ ן ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌
קנה  לא ׁש הרי קרקע  אלּ א ל וֹ  ◌ָ◌ָֹ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְלהחזיר 
ּת ּק נוּ  ולא בּ לבד . כּ וֹ ר  בּ ית אלּ א ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַהלּ וֹ קח 
היּ תר , זה כּ נגד מע וֹ ת ל וֹ  ׁש יּ ּת ן ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲחכמים
יפסיד  ׁש א מוֹ כר , ׁש ל  כּ חוֹ  לי ּפ וֹ ת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א
למידי: ליּה  חזי דּ לא מ ט  קרקע  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲֹ◌ְ◌ָ◌◌ַ◌ְ◌ַאוֹ תוֹ 

אלא חסר  אינו  ואפילו שלם , כור  בית  לו ליתן צריך סתם  כור  בית לו  אמר  אפילו  השדה 
להשלימו  צריך ס"ח)קב רי"ח סימן השד(טור בתוך  עומד באינו איירי א ' משנה  יש. ולכן ה,

עמה, נמדדין  שאין וסלעים מנכהנקעים אינו  הכור מבית  חסר אם אפילו  השדה  בתוך בעומד (אבל

תוי"ט ) וסלעים. נקעים  קצת שיש  אלא כלום  חסר  כשאינו  שכן כל בקרקעות,ח..לו  אונאה  דין  אין
ואע "ג  הדמים. מן לנכות צריך במידה טעות שיש היכא  אבל ביוקר . כשמוכר  מילי הני  אבל

רבא צ.)דאמר  והוי (דף  חוזר , משתות  פחות  אפילו  ושבמנין ושבמשקל  שבמדה  דבר  כל
לקנות ללוקח  ליה  שניחא  לרבנן להו קים בקרקע  אבל במטלטלין , מילי הני  טעות , מקח
אנכה יחסר  ואם לך מוכר  אני  עפר  כור  בית קא "ל הכי  נמי  ומוכר  המדה, לפי שימצא  מה 

לי תחזיר  יותר  שהו )ואם כל  פיחת  ד"ה קג: דף קנהט..(רשב"ם  לא הדין  מן  הרי  כלומר ,
המקח. את בטל  או  מעות  לי הוסף לומר  הרשות  למוכר  יש ולמה לבד, כור  בית אלא

 י י ח ר ו ק מ
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לחברו בתרא האומר בבא ז פרק  פח

מעשׂ רה יוֹ תר גּ בוֹ הין סלעים אוֹ 
עּמ ּה : נמדּ דין  א לּ וּ  הרי טפחים,

מדּ ה  ל מוֹ כר  אני עפר  כּ וֹ ר  בּ ית 
ה וֹ תיר  ינ כּ ה. ׁש ה וּ א , כּ ל ּפ חת  בחבל,
הן אמר, אם יחזיר. ׁש הוּ א, כּ ל
רבע פחת אפלּ וּ  יתר, הן חסר
ה גּ יע וֹ . לּס אה, רבע  ה וֹ תיר א וֹ  לּס אה

ב

    
      

     
  

      
        

     
     

      
     

     
             

                  
               

              ו   
              ז

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בחבל.ב מוֹ כר מ דּ ה אני בּ צמצוּ ם כּ ל וֹ מר  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌
כּ מ וֹ  פר , כּ וֹ ר  בּ ית בּ ּה  ׁש יּ ׁש  זוֹ  שׂ דה  ְל◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌
ולא  ּפ ח וֹ ת לא החבל, בּ מדּ ת ֹ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶׁש ּמ וֹ דדים

ׁש הוּ א .יוֹ תר : כּ ל בּ אוֹ תוֹ ּפ חת היה ׁש א ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌
וינכּ ה  קיּ ם, הּמ ּק ח ׁש לם, כּ וֹ ר  בּ ית ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָשׂ דה

הּפ חת: כּ פי  כּ ל ׁש הוּ הוֹ תיר.הּמ וֹ כר  קרקע  ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌
הּק רקע  לּמ וֹ כר  יחזיר  כּ וֹ ר , בּ ית ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַל 

כּ דמפר ׁש  הּק רקע , דּ מי  אוֹ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הוֹ תיר 
ל וֹ .ואזיל: אמר  בּ ית אם  ל לּ וֹ קח, מוֹ כר  ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌

יתר , הן חסר  הן ל מ וֹ כר  אני פר  ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָכּ וֹ ר 
מדּ ה  ל וֹ  אמר  ולא דּ מים,  וכ  ְבּ כ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌

קב.בּ חבל : רבע הוֹ תיר א וֹ  פחת אפלּ וּ  ַ◌ֶ◌ֶ◌
לבית  רבייּ וֹ ת ׁש ל ׁש ים דּ הינוּ  סאה, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלכל 
רבע  ּפ חת אפלּ וּ  ּת נּ א וּ מדּ תני הגּ יע וֹ . ◌ַֹ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִכּ וֹ ר ,

או ו . ומחצה, קבין שבעה  והיינו קב רבעי שלשים  פיחת אם  אף  ולכן סאה, שלשים  ובכור 
הטעם  רע "ב  ועיין  דמים . להוסיף או להחזיר  צורך בלי  המקח נתקיים  זה , כשיעור  הוסיף

לכור . קבין ומחצה  שבעה  אמר  ולא סאה , לכל רבע  בית  התנא כור ז.שנקט  בית  אמר  ואם 
דמי יתר  והן חסר  כהן  בתוך(רע "ב)סתם, עומד כשאינו  אבל השדה . בתוך בעומד  דוקא  אבל .

 י י ח ר ו ק מ

לחברו בתרא האומר בבא ז פט פרק 

מה חׁש בּ וֹ ן. יעשׂ ה מכּ אן, יוֹ תר
רצה, ואם מע וֹ ת . לוֹ , מחזיר הוּ א 
מחזיר  אמר וּ  ולּמ ה קרקע . ל וֹ  מחזיר 
מוֹ כר, ׁש ל כּ חוֹ  ליּפ וֹ ת מעוֹ ת, לוֹ 
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ׁש ב ה  ּפ חת אפלּ וּ  ּת ני ולא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַל ּס אה,
דּ אפלּ וּ  מ נּ ּה  ׁש מינן לכוֹ ר , וּ מחצה ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ַקבּ ין
אני סאה בּ ית כּ גוֹ ן מטת, ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ִבּ מכירה
ּפ חת  אם יתר , הן חסר  הן ל ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵמוֹ כר 
אמר  ואם הגּ יע וֹ . רבע , הוֹ סיף אוֹ  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ַֹרבע 
הן  חסר  כּ הן נּמ י  סתמא סתם, כּ וֹ ר  ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵבּ ית

דּ מי: מכּ אן .יתר  לכל י וֹ תר  מרבע  יוֹ תר  ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌
יחׁש ב ח ׁש בּ וֹ ן, ישׂ ה הוֹ תיר , אם ֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְסאה

ׁש וין  וכּמ ה כּ וֹ ר  בּ ית ל הוֹ תיר  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַכּ ּמ ה
כּ וֹ ר : בּ ית את ׁש ּמ כר  חׁש בּ וֹ ן ול ּמ ה לפי ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌

מעוֹ ת. ל וֹ  יחזיר אין אמרוּ  הדּ ין ׁש ּמ ן ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌
קנה  לא ׁש הרי קרקע  אלּ א ל וֹ  ◌ָ◌ָֹ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְלהחזיר 
ּת ּק נוּ  ולא בּ לבד . כּ וֹ ר  בּ ית אלּ א ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַהלּ וֹ קח 
היּ תר , זה כּ נגד מע וֹ ת ל וֹ  ׁש יּ ּת ן ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲחכמים
יפסיד  ׁש א מוֹ כר , ׁש ל  כּ חוֹ  לי ּפ וֹ ת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א
למידי: ליּה  חזי דּ לא מ ט  קרקע  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲֹ◌ְ◌ָ◌◌ַ◌ְ◌ַאוֹ תוֹ 

אלא חסר  אינו  ואפילו שלם , כור  בית  לו ליתן צריך סתם  כור  בית לו  אמר  אפילו  השדה 
להשלימו  צריך ס"ח)קב רי"ח סימן השד(טור בתוך  עומד באינו איירי א ' משנה  יש. ולכן ה,

עמה, נמדדין  שאין וסלעים מנכהנקעים אינו  הכור מבית  חסר אם אפילו  השדה  בתוך בעומד (אבל

תוי"ט ) וסלעים. נקעים  קצת שיש  אלא כלום  חסר  כשאינו  שכן כל בקרקעות,ח..לו  אונאה  דין  אין
ואע "ג  הדמים. מן לנכות צריך במידה טעות שיש היכא  אבל ביוקר . כשמוכר  מילי הני  אבל

רבא צ.)דאמר  והוי (דף  חוזר , משתות  פחות  אפילו  ושבמנין ושבמשקל  שבמדה  דבר  כל
לקנות ללוקח  ליה  שניחא  לרבנן להו קים בקרקע  אבל במטלטלין , מילי הני  טעות , מקח
אנכה יחסר  ואם לך מוכר  אני  עפר  כור  בית קא "ל הכי  נמי  ומוכר  המדה, לפי שימצא  מה 

לי תחזיר  יותר  שהו )ואם כל  פיחת  ד"ה קג: דף קנהט..(רשב"ם  לא הדין  מן  הרי  כלומר ,
המקח. את בטל  או  מעות  לי הוסף לומר  הרשות  למוכר  יש ולמה לבד, כור  בית אלא
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לחברו בתרא האומר בבא ז פרק  צ 

קבּ ין ּת ׁש עה  בּ ית  בּ ּׂשדה  ׁש יּ ר  ׁש אם
רבּ י וּ כדברי קב, חצי בּ ית וּ בגּ נּ ה
את לוֹ  מחזיר רבע, בּ ית עקיבא
הוּ א בּ לבד הרבע  את  ולא  הקּ רקע .

הּמ וֹ תר: כּ ל את  א לּ א  מחזיר,

חסר  הן  ל מוֹ כר  אני בחבל מדּ ה  ג 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש יּ ר. ּת ׁש ה ׁש אם בּ ית שׂ דה כּ וֹ ר  בּ בית ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌
קרקע , האי  ליּה  חזי דּ הׁש ּת א ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַקבּ ין,
קבּ ין  ּת ׁש ה דּ בית י "א, דּ ף ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִכּ דאמרינן
מחזיר  אין אז שׂ דה, נקרא להיוֹ ת ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָחׁש וּ ב 
הּק רקע  את נוֹ טל הּמ וֹ כר  אלּ א מע וֹ ת, ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָל וֹ 
קבּ ין  דּ ׁש ב ת מ ּמ תניתין וׁש מ ינן ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶׁש לּ וֹ .
לכל  הּק ב  רבע  ׁש הוּ א לכוֹ ר , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶוּ מחצה
וּ מחצה  קבּ ין מ ב ה מחילה. הוי ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְסאה,
ישׂ ה  בּ כלל , ד ולא קבּ ין ּת ׁש ה ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַד 
יחזיר  יוֹ תר , אוֹ  קבּ ין ּת ׁש ה ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶחׁש בּ וֹ ן.

הרבע.קרקע : את קאמר ,ולא  הכי  ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌
יחזיר  אוֹ  חׁש בּ וֹ ן ישׂ ה דּ אמרן ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵהיכא

מחזיר , הוּ א בּ לבד הּמ וֹ תר  את לא ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַקרקע ,
ׁש ל  רבי יּ וֹ ת הל ׁש ים כּ ל  גּ ם ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶאלּ א
דּ כיון  מחזיר , הוּ א היתרים כּ וֹ ר  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵבּ ית
מחיל  לא הכּ ל, בּ ין חׁש וּ ב  קרקע  ◌ִ◌ָֹֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְדּ אי כּ א

וכוּ '.ג מידי: בחבל  לחבר וֹ מ דּ ה האוֹ מר  ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
את  זה הּס וֹ תרים הלּ ל וּ  לׁש וֹ נוֹ ת ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְׁש ּת י 
הן  בּ צמצוּ ם, דּ מ ׁש מע  בּ חבל  מדּ ה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶזה,
ל  קפיד דּ לא דּ מ ׁש מע  יתר  הן ◌ַ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָחסר 
אחר וֹ ן  לׁש וֹ ן בּ ּט ל י וֹ תר . אוֹ  ּפ ח וֹ ת ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְמט
ראׁש וֹ ן  ל ׁש וֹ ן את יתר , הן חסר  הן ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש הוּ א
רבע  ּפ חת ואפלּ וּ  בּ חבל . מדּ ה ◌ַֹ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶׁש הוּ א
הגּ יע וֹ : לסאה, רבע  הוֹ תיר  אוֹ  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִלסאה

הרע"ב י. ביארה זה פי  ועל  במשנה, לשנות  שצריכים  הגמרא מפרש  .(תוי"ט )כן 
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לחברו בתרא האומר בבא ז צאפרק 

מדּ ה  יתר הן  חסר הן  בּ ּט ל יתר, הן 
בחבל, מדּ ה  יתר הן  חסר  הן  בחבל.
יתר, הן  חסר הן  בחבל מדּ ה  בּ ּט ל
ּפ חוֹ ת  וּ במצריו, בּ סימניו נ נּ ס. בן  דּ ברי

ינ כּ ה: ׁש ת וּ ת , עד  ה גּ יע וֹ . מּׁשת וּ ת ,
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נ נּ ס. בן  ל ׁש וֹ ן דּ ברי  ּת פוֹ ס ליּה  דּ סבירא ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
 ּהל ואמרי ליּה , ר בּ נן וּ פליגי ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַאחר וֹ ן.
ראׁש וֹ ן  בּ ין ׁש בּ לּ ׁש וֹ נוֹ ת, ּפ חוּ ת ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַאחר 
ּת פוֹ ס  אי להוּ  דּ מספקא אחר וֹ ן. ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵבּ ין
ונוֹ טל  אחר וֹ ן, לׁש וֹ ן אוֹ  ראׁש וֹ ן ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָל ׁש וֹ ן
והלכה  ׁש בּ ע וּ רין. כּ ּפ חוּ ת ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַהלּ וֹ קח 

וּ במצריו.כּ חכמים: לוֹ בּ סימניו  אמר  ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌

 ֹבּ תו  ל מ וֹ כר  אני פר  כּ וֹ ר  ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵבּ ית
האלּ ה: והּמ צרים גּ רסינן הּס ימנים הכי  ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌

ינכּ ה. ׁש תוּ ת עד הגּ יעוֹ  מ ּׁשתוּ ת ּפ חוֹ ת
הבּ ית  מן ּפ חת אם ּפ ר וּ ׁש א, ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְוהכי 
מ תוּ ת, ּפ חוֹ ת ׁש כּ ן וכל  ׁש תוּ ת ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְכּ וֹ ר 
וּ למּט ה  ׁש תוּ ת ל יוֹ תר  אבל ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִהגּ יע וֹ .
ינכּ ה: בּ כלל , ׁש תוּ ת ולא ׁש תוּ ת ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ְ◌ַד 

דיבור יא. כדי תוך הראשון מן בו  קד:)שחזר  דף כמבואר יב..(רשב"ם עליו, רבנן ונחלקו 
עיי "ש . שביארנו יג .ברע"ב , וכמו שתות , פיחת כמו הוא  הפירוש  משתות, פחות דכתיב  אע"ג

וכתב בסוגיין , הונא  רב  דעת  הרשב "ם מפרש  כן  משום בפנים. כן  לפרש דחק הונא שרב
הונא ורב  ינכה, שתות ועד משתות יותר  חסר  היה  אם ור "ל  ינכה, שתות עד דקתני סיפא 
פחות לפרש  ליכא ולכן  משתות, כלמטה  ושתות  בכלל , עד ולא  עד משמע  שהלשון סובר 

כלמעלה שתות כן שאם הפשוט, כמשמעו  דרישא  מפרשמשתות שרע"ב  התוי"ט  דעת  (תוי"ט .

הגיעו  משתות  פחות ברע "ב  והגיה שלנו עד כרשב"ם, המשנה  וכגירסת ינכה , ברע"ב שתות  הגירסא  (וכן

הגיעו משתות פחות  הוא  ברע"ב הגירסא אחרים  דפוסים והרבה  ראשון בדפוס  אמנם  ינכה)יותרשלפנינו . .)משתות 
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לחברו בתרא האומר בבא ז פרק  צ 

קבּ ין ּת ׁש עה  בּ ית  בּ ּׂשדה  ׁש יּ ר  ׁש אם
רבּ י וּ כדברי קב, חצי בּ ית וּ בגּ נּ ה
את לוֹ  מחזיר רבע, בּ ית עקיבא
הוּ א בּ לבד הרבע  את  ולא  הקּ רקע .

הּמ וֹ תר: כּ ל את  א לּ א  מחזיר,

חסר  הן  ל מוֹ כר  אני בחבל מדּ ה  ג 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש יּ ר. ּת ׁש ה ׁש אם בּ ית שׂ דה כּ וֹ ר  בּ בית ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌
קרקע , האי  ליּה  חזי דּ הׁש ּת א ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַקבּ ין,
קבּ ין  ּת ׁש ה דּ בית י "א, דּ ף ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִכּ דאמרינן
מחזיר  אין אז שׂ דה, נקרא להיוֹ ת ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָחׁש וּ ב 
הּק רקע  את נוֹ טל הּמ וֹ כר  אלּ א מע וֹ ת, ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָל וֹ 
קבּ ין  דּ ׁש ב ת מ ּמ תניתין וׁש מ ינן ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶׁש לּ וֹ .
לכל  הּק ב  רבע  ׁש הוּ א לכוֹ ר , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶוּ מחצה
וּ מחצה  קבּ ין מ ב ה מחילה. הוי ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְסאה,
ישׂ ה  בּ כלל , ד ולא קבּ ין ּת ׁש ה ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַד 
יחזיר  יוֹ תר , אוֹ  קבּ ין ּת ׁש ה ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶחׁש בּ וֹ ן.

הרבע.קרקע : את קאמר ,ולא  הכי  ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌
יחזיר  אוֹ  חׁש בּ וֹ ן ישׂ ה דּ אמרן ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵהיכא

מחזיר , הוּ א בּ לבד הּמ וֹ תר  את לא ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַקרקע ,
ׁש ל  רבי יּ וֹ ת הל ׁש ים כּ ל  גּ ם ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶאלּ א
דּ כיון  מחזיר , הוּ א היתרים כּ וֹ ר  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵבּ ית
מחיל  לא הכּ ל, בּ ין חׁש וּ ב  קרקע  ◌ִ◌ָֹֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְדּ אי כּ א

וכוּ '.ג מידי: בחבל  לחבר וֹ מ דּ ה האוֹ מר  ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
את  זה הּס וֹ תרים הלּ ל וּ  לׁש וֹ נוֹ ת ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְׁש ּת י 
הן  בּ צמצוּ ם, דּ מ ׁש מע  בּ חבל  מדּ ה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶזה,
ל  קפיד דּ לא דּ מ ׁש מע  יתר  הן ◌ַ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָחסר 
אחר וֹ ן  לׁש וֹ ן בּ ּט ל י וֹ תר . אוֹ  ּפ ח וֹ ת ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְמט
ראׁש וֹ ן  ל ׁש וֹ ן את יתר , הן חסר  הן ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש הוּ א
רבע  ּפ חת ואפלּ וּ  בּ חבל . מדּ ה ◌ַֹ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶׁש הוּ א
הגּ יע וֹ : לסאה, רבע  הוֹ תיר  אוֹ  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִלסאה

הרע"ב י. ביארה זה פי  ועל  במשנה, לשנות  שצריכים  הגמרא מפרש  .(תוי"ט )כן 
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מדּ ה  יתר הן  חסר הן  בּ ּט ל יתר, הן 
בחבל, מדּ ה  יתר הן  חסר  הן  בחבל.
יתר, הן  חסר הן  בחבל מדּ ה  בּ ּט ל
ּפ חוֹ ת  וּ במצריו, בּ סימניו נ נּ ס. בן  דּ ברי

ינ כּ ה: ׁש ת וּ ת , עד  ה גּ יע וֹ . מּׁשת וּ ת ,
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נ נּ ס. בן  ל ׁש וֹ ן דּ ברי  ּת פוֹ ס ליּה  דּ סבירא ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
 ּהל ואמרי ליּה , ר בּ נן וּ פליגי ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַאחר וֹ ן.
ראׁש וֹ ן  בּ ין ׁש בּ לּ ׁש וֹ נוֹ ת, ּפ חוּ ת ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַאחר 
ּת פוֹ ס  אי להוּ  דּ מספקא אחר וֹ ן. ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵבּ ין
ונוֹ טל  אחר וֹ ן, לׁש וֹ ן אוֹ  ראׁש וֹ ן ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָל ׁש וֹ ן
והלכה  ׁש בּ ע וּ רין. כּ ּפ חוּ ת ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַהלּ וֹ קח 

וּ במצריו.כּ חכמים: לוֹ בּ סימניו  אמר  ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌

 ֹבּ תו  ל מ וֹ כר  אני פר  כּ וֹ ר  ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵבּ ית
האלּ ה: והּמ צרים גּ רסינן הּס ימנים הכי  ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌

ינכּ ה. ׁש תוּ ת עד הגּ יעוֹ  מ ּׁשתוּ ת ּפ חוֹ ת
הבּ ית  מן ּפ חת אם ּפ ר וּ ׁש א, ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְוהכי 
מ תוּ ת, ּפ חוֹ ת ׁש כּ ן וכל  ׁש תוּ ת ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְכּ וֹ ר 
וּ למּט ה  ׁש תוּ ת ל יוֹ תר  אבל ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִהגּ יע וֹ .
ינכּ ה: בּ כלל , ׁש תוּ ת ולא ׁש תוּ ת ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ְ◌ַד 

דיבור יא. כדי תוך הראשון מן בו  קד:)שחזר  דף כמבואר יב..(רשב"ם עליו, רבנן ונחלקו 
עיי "ש . שביארנו יג .ברע"ב , וכמו שתות , פיחת כמו הוא  הפירוש  משתות, פחות דכתיב  אע"ג

וכתב בסוגיין , הונא  רב  דעת  הרשב "ם מפרש  כן  משום בפנים. כן  לפרש דחק הונא שרב
הונא ורב  ינכה, שתות ועד משתות יותר  חסר  היה  אם ור "ל  ינכה, שתות עד דקתני סיפא 
פחות לפרש  ליכא ולכן  משתות, כלמטה  ושתות  בכלל , עד ולא  עד משמע  שהלשון סובר 

כלמעלה שתות כן שאם הפשוט, כמשמעו  דרישא  מפרשמשתות שרע"ב  התוי"ט  דעת  (תוי"ט .

הגיעו  משתות  פחות ברע "ב  והגיה שלנו עד כרשב"ם, המשנה  וכגירסת ינכה , ברע"ב שתות  הגירסא  (וכן

הגיעו משתות פחות  הוא  ברע"ב הגירסא אחרים  דפוסים והרבה  ראשון בדפוס  אמנם  ינכה)יותרשלפנינו . .)משתות 
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מוֹ כר  אני  שׂ דה חצי  לחברוֹ  הא וֹ מר 
חצי ונוֹ טל בּ יניהן מׁש ּמ נין ,ל
,ל מוֹ כר אני  בּ דּ ר וֹ ם חציּה  שׂ דהוּ .
בּ דּ רוֹ ם, חציּה  ונ וֹ טל בּ יניהן  מׁש ּמ נין 
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בּ יניהן .ד המן מ ׁש ּמ נין  הּמ קוֹ ם ר וֹ אין ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
דּ יד  הּמ וֹ כר , אוֹ תוֹ  ונוֹ טל זוֹ , ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶׁש בּ שׂ דה
ללּ וֹ קח נוֹ תן וּ כנגדּ וֹ  הּת ח ּת וֹ נה. ל ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵל וֹ קח 
הּמ קוֹ ם  ׁש וה כּ מ וֹ   ּהגּ ר ו הּמ קוֹ ם ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִמן
לי ּה  קאמר  דּ כי הּמ וֹ כר . ׁש נּ טל  ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַהמן
חצי דּ מי  כּ די , ל מוֹ כר  אני  שׂ דה ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲחצי 
מאה  בּ ת היתה ואם ליּה . קאמר  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָשׂ דה
ׁש לׁש ים  בּ ּה  וי ׁש  דּ ינרין, בּ מאה ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַאּמ ה
דּ ינרין, חמים ׁש וה ׁש מן מקוֹ ם ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַאּמ ה
ׁש ב ים  ללּ וֹ קח  ונוֹ תן הּמ וֹ כר , ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְנוֹ טלוֹ 
ונפקא  דּ ינרין. בּ חמ ים  ּהגּ ר ו מן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַאּמ ה

מ ני דּ ית בּ קב  אדם דּ ר וֹ צה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִמנּ ּה ,
ׁש ניהן  ׁש דּ מי  ּפ י ל ואף זבּ וּ רית, ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַקבּ ין

ל.ׁש וין: מ וֹ כר  אני  ׁש בּ דּ ר וֹ ם  אין חצי ּה  ָ◌ִ◌ֵ◌
אלּ א  דּ ריׁש א, כּ ההיא הדה כּ ל  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָׁש מין
ׁש בּ דּ ר וֹ ם  הדה חצי ׁש וה כּ ּמ ה ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָׁש מין
וה  מה וּ כנגד  רע , וּ בין ט וֹ ב  ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵבּ ין
ללּ וֹ קח מוֹ כר  ל וֹ  נוֹ תן ׁש בּ דּ ר וֹ ם ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶחצי ּה 
דּ יד  לוֹ . ׁש יּ ׁש   ּהגּ ר ו מן ׁש יּ רצה ר וּ ח  ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְבּ כל
קאמר  הכי  וׁש ּמ א הּת חּת וֹ נה, ל  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵל וֹ קח 
מוֹ כר  אני  ׁש בּ דּ ר וֹ ם חצי וה מה ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵלי ּה ,
ׁש ארצה: מקוֹ ם בּ כל ׁש לּ י  בּ ּק רקע   ְל◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌

חצי יד. ולא ליה, קאמר  שדה  חצי דמי שמא  לך מוכר  אני השדה  חצי  שאמר  מה כי
חמשים  ששוה שבשדה  חלק לו  ליתן  עליו דינרין מאה  שוה השדה אם ולכן שטחה.

עיי"ש . ברע "ב, כמבואר  זיבורית . כולה לו ליתן יכול  אבל ד"ה(ברשב"ם דינרים קז: (דף 

כןדדלמא כתב לוקח) ביאר שלא  אע "ג הרע"ב  כוונת גם שכן ונראה  לו , אמר השדה חצי דמי

יותר ) ביאר  שבדרום חציה  ובד"ה שמין טו ..להדיא, שברישא אלא  לסיפא, רישא בין  ואין
השדה חצי שמין ובסיפא המוכר , שירצה  מקום בכל שוויה  חצי  ונותן  השדה כל
המוכר . שירצה מקום  בכל בשדה חלק לו  נותן השדה חצי אותה  שווי  וכפי  שבדרום,
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חריץ  ה גּ דר , מקוֹ ם עליו מקבּ ל והוּ א 
ׁש ּׁשה  חריץ, הוּ א  וכּמ ה  חריץ. וּ בן 

ׁש לׁש ה: חריץ, וּ בן  טפחים.
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עליו. בּ חציוּ מקבּ ל מקוֹ ם לתת הלּ וֹ קח, ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
וּ בן  וחריץ גּ דר , ל שׂ וֹ ת ׁש ּק נה זה ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָשׂ דה
כּ די מבּ ח וּ ץ, הגּ דר  אחוֹ רי  ּת רויהוּ  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲחריץ,
בּ דה. ונכנסת קוֹ פצת ח יּ ה ּת הא ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש א
חריץ, בּ ן ביד  ולא חריץ ביד ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֲֹ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְדּ אי 

וקוֹ פצת  בּ תוֹ כ וֹ  נכנסת רוח, דּ חריץ ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַאידי
בּ ן  ביד ואי הני . שׂ פתוֹ  ל  ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמ לה
קימא  דּ קטין אידי חריץ, ביד ולא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֲֹ◌ְ◌ִ◌ֲחריץ
לבין  חריץ בּ ין וכ ּמ ה וקפצא. ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאפתא

טפח: חריץ, ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶבּ ן

לתתטז. המוכר  שעל  וסוברים  חולקים ראשונים ועוד הרשב"ם  ורמב"ם , הרע "ב דעת כן
והחריצים . הגדר  להרחבה.יז.מקום רע"ב  עיין
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מוֹ כר  אני  שׂ דה חצי  לחברוֹ  הא וֹ מר 
חצי ונוֹ טל בּ יניהן מׁש ּמ נין ,ל
,ל מוֹ כר אני  בּ דּ ר וֹ ם חציּה  שׂ דהוּ .
בּ דּ רוֹ ם, חציּה  ונ וֹ טל בּ יניהן  מׁש ּמ נין 

ד    
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בּ יניהן .ד המן מ ׁש ּמ נין  הּמ קוֹ ם ר וֹ אין ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
דּ יד  הּמ וֹ כר , אוֹ תוֹ  ונוֹ טל זוֹ , ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶׁש בּ שׂ דה
ללּ וֹ קח נוֹ תן וּ כנגדּ וֹ  הּת ח ּת וֹ נה. ל ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵל וֹ קח 
הּמ קוֹ ם  ׁש וה כּ מ וֹ   ּהגּ ר ו הּמ קוֹ ם ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִמן
לי ּה  קאמר  דּ כי הּמ וֹ כר . ׁש נּ טל  ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַהמן
חצי דּ מי  כּ די , ל מוֹ כר  אני  שׂ דה ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲחצי 
מאה  בּ ת היתה ואם ליּה . קאמר  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָשׂ דה
ׁש לׁש ים  בּ ּה  וי ׁש  דּ ינרין, בּ מאה ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַאּמ ה
דּ ינרין, חמים ׁש וה ׁש מן מקוֹ ם ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַאּמ ה
ׁש ב ים  ללּ וֹ קח  ונוֹ תן הּמ וֹ כר , ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְנוֹ טלוֹ 
ונפקא  דּ ינרין. בּ חמ ים  ּהגּ ר ו מן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַאּמ ה

מ ני דּ ית בּ קב  אדם דּ ר וֹ צה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִמנּ ּה ,
ׁש ניהן  ׁש דּ מי  ּפ י ל ואף זבּ וּ רית, ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַקבּ ין

ל.ׁש וין: מ וֹ כר  אני  ׁש בּ דּ ר וֹ ם  אין חצי ּה  ָ◌ִ◌ֵ◌
אלּ א  דּ ריׁש א, כּ ההיא הדה כּ ל  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָׁש מין
ׁש בּ דּ ר וֹ ם  הדה חצי ׁש וה כּ ּמ ה ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָׁש מין
וה  מה וּ כנגד  רע , וּ בין ט וֹ ב  ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵבּ ין
ללּ וֹ קח מוֹ כר  ל וֹ  נוֹ תן ׁש בּ דּ ר וֹ ם ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶחצי ּה 
דּ יד  לוֹ . ׁש יּ ׁש   ּהגּ ר ו מן ׁש יּ רצה ר וּ ח  ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְבּ כל
קאמר  הכי  וׁש ּמ א הּת חּת וֹ נה, ל  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵל וֹ קח 
מוֹ כר  אני  ׁש בּ דּ ר וֹ ם חצי וה מה ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵלי ּה ,
ׁש ארצה: מקוֹ ם בּ כל ׁש לּ י  בּ ּק רקע   ְל◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌

חצי יד. ולא ליה, קאמר  שדה  חצי דמי שמא  לך מוכר  אני השדה  חצי  שאמר  מה כי
חמשים  ששוה שבשדה  חלק לו  ליתן  עליו דינרין מאה  שוה השדה אם ולכן שטחה.

עיי"ש . ברע "ב, כמבואר  זיבורית . כולה לו ליתן יכול  אבל ד"ה(ברשב"ם דינרים קז: (דף 

כןדדלמא כתב לוקח) ביאר שלא  אע "ג הרע"ב  כוונת גם שכן ונראה  לו , אמר השדה חצי דמי

יותר ) ביאר  שבדרום חציה  ובד"ה שמין טו ..להדיא, שברישא אלא  לסיפא, רישא בין  ואין
השדה חצי שמין ובסיפא המוכר , שירצה  מקום בכל שוויה  חצי  ונותן  השדה כל
המוכר . שירצה מקום  בכל בשדה חלק לו  נותן השדה חצי אותה  שווי  וכפי  שבדרום,

 י י ח ר ו ק מ

לחברו בתרא האומר בבא ז צג פרק 

חריץ  ה גּ דר , מקוֹ ם עליו מקבּ ל והוּ א 
ׁש ּׁשה  חריץ, הוּ א  וכּמ ה  חריץ. וּ בן 

ׁש לׁש ה: חריץ, וּ בן  טפחים.
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עליו. בּ חציוּ מקבּ ל מקוֹ ם לתת הלּ וֹ קח, ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
וּ בן  וחריץ גּ דר , ל שׂ וֹ ת ׁש ּק נה זה ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָשׂ דה
כּ די מבּ ח וּ ץ, הגּ דר  אחוֹ רי  ּת רויהוּ  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲחריץ,
בּ דה. ונכנסת קוֹ פצת ח יּ ה ּת הא ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש א
חריץ, בּ ן ביד  ולא חריץ ביד ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֲֹ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְדּ אי 

וקוֹ פצת  בּ תוֹ כ וֹ  נכנסת רוח, דּ חריץ ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַאידי
בּ ן  ביד ואי הני . שׂ פתוֹ  ל  ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמ לה
קימא  דּ קטין אידי חריץ, ביד ולא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֲֹ◌ְ◌ִ◌ֲחריץ
לבין  חריץ בּ ין וכ ּמ ה וקפצא. ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאפתא

טפח: חריץ, ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶבּ ן

לתתטז. המוכר  שעל  וסוברים  חולקים ראשונים ועוד הרשב"ם  ורמב"ם , הרע "ב דעת כן
והחריצים . הגדר  להרחבה.יז.מקום רע"ב  עיין
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וצ

תמונה של אבני ריחיים עתיקות לכתישת זיתים

ים - טלפחתא

קערה  כמין  שצורתה  גדולה  אבן  תוך  שמים  היו  השלמים  הזיתים 
גדולה שטוחה. אבן זו היא הנקראת ים או טלפחתא.

ממל

היו  האבן  את  באמצעה.  ומנוקבת  עגולה  כבידה,  אבן  הוא  הממל 
שמים על הזיתים שבים והיו מעבירין מוט דרך הנקב. בעזרת המוט היו 

מסובבין הממל על הזיתים והם היו נכתשים ומתרסקין.



וצ

עצירת הזיתים

קלועים  סלים  והם  עקלים  תוך  אותם  נותנים  היו  הזיתים  כתישת  אחר 
מחבלים. את העקלים היו שמים במקום מיוחד קרוב לגת, )הבור שבו נאסף השמן( 
ועל העקלים היו מורידים קורה או אבן כבידה כדי לעצור את הזיתים. השמן היה 

יוצא מחורים שבסלים וזב לתוך הגת.

בתולות: כלונסות של ארז שמעמידים בהם קורת בית הבד. 

היתה  והקורה  הכתושים,  הזיתים  שבהם  הסלים  על  שנותנים  נסרים  עכירין: 
יורדת על הנסרים. 

גלגל: גלגל שהיה מוריד הקורה להכביד על הזיתים הכתושים להוציא שמנן.

לעצור  כדי  ומגוונות  שונות  בשיטות  משתמשים  היו  העתיקים  בד  בבתי 
הזיתים כמו שניתן להיווכח בתמונות של בתי בד עתיקים. 

הבד  בית  חלקי  כל  לפרש  שונים  ביאורים  נאמרו  ופוסקים  בראשונים  גם 
המוזכרים במשנה וגמרא, ומחמת שלא כל בתי הבד היו פועלים בשיטה אחידה 

קשה לעמוד בדיוק על דבריהם.

מבוסס  זה  ציור 
בעיקרו על תמונה של 
בית בד עתיק. לדעתנו 
הרשב"ם  כוונת  זהו 
בית  של  שלו  בתיאור 
)ולתוי"ט  וחלקיו,  הבד 
אבל  הרע"ב(.  דעת  גם  כן 

מקום  שיש  ברור 
על  לחלוק  דין  לבעל 
ולכן  מהדברים.  חלק 
בעיקר  הציור  הבאנו 
רק כדי להמחיש קצת 
תן  ובבחינת  הענין, 

לחכם ויחכם עוד.





ל˘ון חיים

חזר‰ ו˘ינון

בעל פ‰ 

בבא בתרא א-ז

תשע"ט



בחלק זה הובא כל לשון המשנה עם פיסוק ייחודי.

הקיטוע הייחודי מסייע רבות למי שכבר למד והבין המשנה, שיוכל 
לחזור עליה במהירות מתוך הבנה בהירה, ומסייע גם לזיכרון לטווח 

הארוך, כפי אשר מעידים כל הלומדים במהדורה זו.

הרה"ק  שסידרן  כפי  המשניות  על  תיבות  ראשי  לוח  ידו  על  וחונה 
רבי שלמה מזוועהיל זי"ע, אשר בקש להדפיס קונטרס באופן זה על 
כאלו  קונטרסים  והרבה  בחיקו,  עמו  לשאתו  שיוכל  מועד,  סדר  כל 
האדמו"ר  נכדו  הסכמת  )עיין  דורש.  לכל  לתתם  בביתו  מונחים  היו 

מזוועהיל שליט"א מארה"ב שנדפס בראש הספר(.

ובאופן שהדפסנוהו אנו במהדורה זו עם לשון המשניות לצד הראשי 
הסיוע  פה,  בעל  לשנן  כשרוצה  כי  כמה,  פי  גדולה  התועלת  תיבות, 
בלשון המשנה יהיה לו לאחיעזר ואחיסמך, וגם אחר שכבר רגיל ובקי 
יוכל להסתייע בלשון המשנה במקום שנתקל  כן  גם  בלשון המשנה, 

ומיד יוכל להמשיך הלאה. 

מעלה נוספת במהדורתנו, שהדגשנו שמות התנאים ושמות המקומות 
וציונים  סימנים  לתת  כדי  זה  וכל  המשניות,  שבתוך  הפסוקים  וכן 

ללומד הנבון לעורר כוח זכרונו על ידי הצבת ציונים האלו. 

לכן הלימוד במשניות אלו הוא רבת התועלת:

א. למי שרוצה לחזור על לימודו במהירות, והוא מפני הפיסוק הייחודי 
שעוזר רבות להבנה בהירה תוך כדי חזרה מהירה.

ב. למי שרוצה לסגל לעצמו היכולת ללמוד כל המשניות רק בעזר הראשי 
תיבות, מפני שלשון המשנה שחונה אצלו, מסייע בידו להזכירו מדי פעם 

עד שיזכרנו מעצמו. וגם צורת השורה והמשנה מעורר כח הזיכרון.

ג. למי שרוצה ללמוד על פה ממש, חזרת המשנה כמה פעמים בסיוע של 
הראשי תיבות מסייע הרבה להגיע בקלות לדעת כל המשנה בעל פה.

ידי  על  כי  רבה,  כי  תועלתה  על  כולם  יעידו  זו  בשיטה  המשתמשים 
חזרה בעזר הראשי תיבות נדרש הלומד להשים על לב לדעת פשר כל 
אות ואות, ונמצא כל חזרה נעשית תוך כדי הקדשת מחשבה ותשומת 
לב נכבדה, עד אשר יבואו הדברים לזיכרון ויחקקו בו כמונחים בקופסא.



והעליה  י הבית בתראפרק  נט בבא 

תרא  בא מ כת

א פרק

בּ חצר , מחצּ ה  ל עשׂ וֹ ת  ׁש רצוּ  ה ּׁשּת פין
בּ אמצע. ה כּ תל  את בּ וֹ נין

לבנים , כּ פיסין, גּ זית , גּ ויל, לבנוֹ ת  ׁש נּ הג וּ  מק וֹ ם 
ה ּמ דינה . כּ מנהג  ה כּ ל בּ וֹ נים ,

טפחים. ׁש ל ׁש ה  נוֹ תן  וזה  טפחים , ׁש לׁש ה  נוֹ תן זה  בּ גויל,
וּ מחצה. טפחים  נוֹ תן  וזה וּ מחצה , טפחים נוֹ תן זה  בּ גזית ,

טפחים . נוֹ תן וזה  טפחים , נוֹ תן זה  בּ כפיסין,
וּ מחצה . טפח נוֹ תן וזה  וּ מחצה , טפח נוֹ תן זה  בּ לבנים ,
ׁש ניהם : ׁש ל והאבנים  ה ּמ ק וֹ ם  ה כּ תל , נפל אם   לפיכ

א וֹ ת וֹ . מחיּ בין לגדּ ר ׁש נּ הגוּ  מק וֹ ם  בּ ג נּ ה , וכן
א וֹ ת וֹ , מח יּ בין  אין  לג דּ ר  ׁש א  ׁש נּ הגוּ  מק וֹ ם  בּ בקעה, אבל 

וּ בוֹ נה , ׁש לּ וֹ   ֹלתו כּ וֹ נס ר וֹ צה  אם  א לּ א 
מ בּ חוּ ץ . חזית ועוֹ שׂ ה 

ׁש לּ וֹ . והאבנים  ה ּמ קוֹ ם  ה כּ תל , נפל  אם   לפיכ
ׁש ניהן, מ דּ עת עשׂ וּ  אם 

וּ מ כּ אן. מ כּ אן חזית ועוֹ שׂ ין בּ אמצע, ה כּ תל את  בּ וֹ נין
ה ּמ  ה כּ תל , נפל אם   ׁש ניהם :לפיכ ׁש ל והאבנים  ק וֹ ם  

ר וּ חוֹ תיו ,ה ּמ קּ י  מ ּׁשל ׁש  חבר וֹ  את  ף 
ה ּׁשליׁש ית , ואת  ה ּׁשניּ ה  ואת הרא ׁש וֹ נה  את וגדר

א וֹ ת וֹ . מחיּ בין אין
יוֹ סי הרביעית ,רבּ י  את וגדר עמד  אם  א וֹ מר, 

ה כּ ל : את עליו מגלגּ לין

א 

ב

ג 

השלמב,

באהב.

ל, כ, ג, משלג,

הכה. ב,

ונשט. זנשט, ב,

ונטו. זנטו, ב,

ונט. זנט, ב,

ונטו. זנטו, ב,

הושש: לאנה,

משלמא. וב,

מששלאמא, אב,

אארכלשו,

וחמ.

הוש. לאנה,

אעמש,

וחמו. באהב,

הושש: לאנה,

האחמר,

ואהוהוה,

אמא.

אעואה,רי א,

מעאה:

א

ב 

ג

אק



והעליה  אהבית בתראפרק בבא  ס

ׁש נּ פל , חצר  כּ תל 
א ּמ וֹ ת , ארבּ ע  עד  לבנוֹ ת וֹ  א וֹ ת וֹ  מחיּ בין

נתן. ׁש א  ראיה  ׁש יּ ביא  עד  ׁש נּ תן, בּ חזקת 
א וֹ ת וֹ . מחיּ בין אין וּ למ עלה , א ּמ וֹ ת  מאר בּ ע

הּת קרה, את  עליו  נתן ׁש א  ּפ י על אף  אחר, כתל לוֹ  סמ
ה כּ ל , את עליו מגלגּ לין

ׁש נּ תן: ראיה  ׁש יּ ביא  עד  נתן, ׁש א  בּ חזקת

לחצר. ודלת ׁש ער בּ ית לבנוֹ ת  א וֹ תוֹ  כּ וֹ פין
גּ מליאל  בּ ן  ׁש מע וֹ ן א וֹ מר ,רבּ ן  

ׁש ער. לבית  רא וּ יוֹ ת החצר וֹ ת  כל לא 
וּ בריח. וּ דלתים  חוֹ מה  לעיר לבנוֹ ת  א וֹ תוֹ  כּ וֹ פין

גּ מליאל  בּ ן  ׁש מע וֹ ן א וֹ מר ,רבּ ן  
לחוֹ מה . רא וּ יוֹ ת ה עיר וֹ ת  כל לא 

חדׁש . עשׂ ר ׁש נים  העיר, כאנׁש י  ויהא ב עיר יהא כּ ּמ ה
מ יּ ד: העיר כאנׁש י  הוּ א הרי  דּ ירה, בּ ית ב ּה  קנה

החצר , את חוֹ לקין אין
לזה . א ּמ וֹ ת  ואר בּ ע לזה  א ּמ וֹ ת  אר בּ ע ׁש יּ הא  עד 

ה ּׂשדה , את ולא 
לזה . קבּ ין ות ׁש עה  לזה  קבּ ין ּת ׁש עה  בּה  ׁש יּ הא  עד 

יהוּ דה קר בּ י  חצאי  ּת ׁש עת  ב ּה  ׁש יּ הא עד לזהאוֹ מר , בּ ין 
לזה . קבּ ין חצאי ות ׁש עת

לזה . קב וחצי לזה קב  חצי  בּה  ׁש יּ הא עד  ה גּ נּ ה , את  ולא 
עקיבא רבע.רבּ י  בּ ית א וֹ מר, 

,הּׁשוֹ ב את ולא  הּמ וֹ רן, את  ולא הּט רקלין, את  ולא
הבּ ד, בּ ית  את  ולא הּמ רחץ, את  ולא הּט לּ ית , את ולא 

לזה . וּ כדי לזה  כּ די בהן ׁש יּ הא  עד 
ה כּ לל , זה 

ד

ה 

ו

כחש,

מאלעאא,

עשרשנ. בש,

אמא. מאו,

סלכא,אעפשנעאה,

מעאה,

עשרש: בשנ,

כאלבשול.

א,רשבג

לכהרלש.

כאללחוו.

א,רשבג

לכהרל.

שעח. כיבוכה,

ההכהמ: קבבד,

אחאה,

עשאאלואל.

ואה,

עשבתקלוקל.

עשבתחקלרי א,

וחקל.

עשבחקלוקל. ואה,

בר.רע א,

ואה, ואה, ואה,

ואבה, ואה, ואה,

עשבכלול.

זה,

ד 

ה

ו

והעליה  אהבית בתראפרק סאבבא 

חוֹ לקין. אין לאו, ואם  חוֹ לקין. עליו , וּ ׁש מ וֹ  ׁש יּ חלק  כּ ל
ר וֹ צים . ׁש ניהם  ׁש אין בּ זמן אימתי,

יחלקוּ . מ כּ אן, בפחוֹ ת אפ לּ וּ  ר וֹ צים , ׁש ּׁשניהם  בּ זמן אבל
יחלק וּ : לא  ר וֹ צים , ׁש ּׁשניהם  ּפ י על אף ה קּ ד ׁש , וכתבי

ב  פרק 

חברוֹ , ׁש ל  לבוֹ ר וֹ   ּסמ ו בּ וֹ ר  אדם  יחּפ ר  לא 
מ ערה , ולא  ׁש יח, ולא 

כּ וֹ בסין, נברכת ולא  ה ּמ ים , א ּמ ת ולא 
בּ סיד . וסד טפחים , ׁש לׁש ה  חבר וֹ  מכּ תל הרחיק כּ ן  אם א לּ א 

ה ּס יד ואת  ה ּמ לח ואת ה זּ בל ואת  ה גּ פת את מרחיקין
בּ סיד . וסד טפחים , ׁש לׁש ה  חבר וֹ  ׁש ל מכּ תלוֹ  הּס לעים ואת 

ה ּמ חרׁש ה , ואת  ה זּ ר עים , את מרחיקין
טפחים . ׁש לׁש ה  ה כּ תל  מן רגלים  מי ואת 
ה ּׁשכב, מן ׁש לׁש ה  הרחים  את וּ מרחיקין

הרכב. מן אר בּ עה  ׁש הן
הּׂשפה: מן ארבּ עה  ׁש הן  הכּ ליא, מן ׁש לׁש ה  ה ּת נוּ ר, ואת 

ה בּ ית ,  ֹבּ תו ּת נּ וּ ר אדם  יעמיד  לא 
א ּמ וֹ ת. אר בּ ע גּ בּה  גּ בּ יו  על  יׁש  כּ ן אם  א לּ א 

בעל יּ ה , מ עמיד וֹ  היה 
טפחים . ׁש לׁש ה  מ עזיבה  תחּת יו  ׁש יּ הא  צריך 

ּׁשה זּ יק . מה  מ ׁש לּ ם  ה זּ יק , ואם  טפח. וּ בכּ ירה ,
ׁש מעוֹ ן הא לּ וּ ,רבּ י  ה ּׁשעוּ רין כל  אמרוּ  לא  א וֹ מר , 

מ לּ ׁש לּ ם : ּפ ט וּ ר ה זּ יק , ׁש אם  א לּ א 

צבּ עין  וׁש ל נחּת וֹ מין ׁש ל  חנוּ ת  אדם  יפ ּת ח לא 
בּ קר.ּת  רפת ולא  חברוֹ . ׁש ל  א וֹ צר וֹ  חת 

בּ קר. רפת לא  אבל  ה ּת יר וּ , בּ יין בּ אמת ,

א 

ב

ג 

אח. ול, ח. כשוע,

בששר. א,

י. אבמ, אבשר,

לי: אעפשר, וה,

ליאבסלשח,

ומ, וש,

ונכ, ואה,

וב. אאכהמחשט,

מאהוהוהוה

וב. והמשחשט,

וה, מאה,

ומרמהשט.

ואהשמה,

שאמה.

שאמה: שמה, וה,

ליאתבה,

אאכיעגגאא.

המב,

צשתמשט.

ממש. וה, ט. ו,

לאכהה,רש א,

פמ: אשה,

ליאחשנוצ

ורב. תאשח.

אלרב. בה, ב,

א
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ג
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והעליה  אהבית בתראפרק בבא  ס

ׁש נּ פל , חצר  כּ תל 
א ּמ וֹ ת , ארבּ ע  עד  לבנוֹ ת וֹ  א וֹ ת וֹ  מחיּ בין

נתן. ׁש א  ראיה  ׁש יּ ביא  עד  ׁש נּ תן, בּ חזקת 
א וֹ ת וֹ . מחיּ בין אין וּ למ עלה , א ּמ וֹ ת  מאר בּ ע

הּת קרה, את  עליו  נתן ׁש א  ּפ י על אף  אחר, כתל לוֹ  סמ
ה כּ ל , את עליו מגלגּ לין

ׁש נּ תן: ראיה  ׁש יּ ביא  עד  נתן, ׁש א  בּ חזקת

לחצר. ודלת ׁש ער בּ ית לבנוֹ ת  א וֹ תוֹ  כּ וֹ פין
גּ מליאל  בּ ן  ׁש מע וֹ ן א וֹ מר ,רבּ ן  

ׁש ער. לבית  רא וּ יוֹ ת החצר וֹ ת  כל לא 
וּ בריח. וּ דלתים  חוֹ מה  לעיר לבנוֹ ת  א וֹ תוֹ  כּ וֹ פין

גּ מליאל  בּ ן  ׁש מע וֹ ן א וֹ מר ,רבּ ן  
לחוֹ מה . רא וּ יוֹ ת ה עיר וֹ ת  כל לא 

חדׁש . עשׂ ר ׁש נים  העיר, כאנׁש י  ויהא ב עיר יהא כּ ּמ ה
מ יּ ד: העיר כאנׁש י  הוּ א הרי  דּ ירה, בּ ית ב ּה  קנה

החצר , את חוֹ לקין אין
לזה . א ּמ וֹ ת  ואר בּ ע לזה  א ּמ וֹ ת  אר בּ ע ׁש יּ הא  עד 

ה ּׂשדה , את ולא 
לזה . קבּ ין ות ׁש עה  לזה  קבּ ין ּת ׁש עה  בּה  ׁש יּ הא  עד 

יהוּ דה קר בּ י  חצאי  ּת ׁש עת  ב ּה  ׁש יּ הא עד לזהאוֹ מר , בּ ין 
לזה . קבּ ין חצאי ות ׁש עת

לזה . קב וחצי לזה קב  חצי  בּה  ׁש יּ הא עד  ה גּ נּ ה , את  ולא 
עקיבא רבע.רבּ י  בּ ית א וֹ מר, 

,הּׁשוֹ ב את ולא  הּמ וֹ רן, את  ולא הּט רקלין, את  ולא
הבּ ד, בּ ית  את  ולא הּמ רחץ, את  ולא הּט לּ ית , את ולא 

לזה . וּ כדי לזה  כּ די בהן ׁש יּ הא  עד 
ה כּ לל , זה 

ד

ה 

ו

כחש,

מאלעאא,

עשרשנ. בש,

אמא. מאו,

סלכא,אעפשנעאה,

מעאה,

עשרש: בשנ,

כאלבשול.

א,רשבג

לכהרלש.

כאללחוו.

א,רשבג

לכהרל.

שעח. כיבוכה,

ההכהמ: קבבד,

אחאה,

עשאאלואל.

ואה,

עשבתקלוקל.

עשבתחקלרי א,

וחקל.

עשבחקלוקל. ואה,

בר.רע א,

ואה, ואה, ואה,

ואבה, ואה, ואה,

עשבכלול.

זה,

ד 

ה

ו

והעליה  אהבית בתראפרק סאבבא 

חוֹ לקין. אין לאו, ואם  חוֹ לקין. עליו , וּ ׁש מ וֹ  ׁש יּ חלק  כּ ל
ר וֹ צים . ׁש ניהם  ׁש אין בּ זמן אימתי,

יחלקוּ . מ כּ אן, בפחוֹ ת אפ לּ וּ  ר וֹ צים , ׁש ּׁשניהם  בּ זמן אבל
יחלק וּ : לא  ר וֹ צים , ׁש ּׁשניהם  ּפ י על אף ה קּ ד ׁש , וכתבי

ב  פרק 

חברוֹ , ׁש ל  לבוֹ ר וֹ   ּסמ ו בּ וֹ ר  אדם  יחּפ ר  לא 
מ ערה , ולא  ׁש יח, ולא 

כּ וֹ בסין, נברכת ולא  ה ּמ ים , א ּמ ת ולא 
בּ סיד . וסד טפחים , ׁש לׁש ה  חבר וֹ  מכּ תל הרחיק כּ ן  אם א לּ א 

ה ּס יד ואת  ה ּמ לח ואת ה זּ בל ואת  ה גּ פת את מרחיקין
בּ סיד . וסד טפחים , ׁש לׁש ה  חבר וֹ  ׁש ל מכּ תלוֹ  הּס לעים ואת 

ה ּמ חרׁש ה , ואת  ה זּ ר עים , את מרחיקין
טפחים . ׁש לׁש ה  ה כּ תל  מן רגלים  מי ואת 
ה ּׁשכב, מן ׁש לׁש ה  הרחים  את וּ מרחיקין

הרכב. מן אר בּ עה  ׁש הן
הּׂשפה: מן ארבּ עה  ׁש הן  הכּ ליא, מן ׁש לׁש ה  ה ּת נוּ ר, ואת 

ה בּ ית ,  ֹבּ תו ּת נּ וּ ר אדם  יעמיד  לא 
א ּמ וֹ ת. אר בּ ע גּ בּה  גּ בּ יו  על  יׁש  כּ ן אם  א לּ א 

בעל יּ ה , מ עמיד וֹ  היה 
טפחים . ׁש לׁש ה  מ עזיבה  תחּת יו  ׁש יּ הא  צריך 

ּׁשה זּ יק . מה  מ ׁש לּ ם  ה זּ יק , ואם  טפח. וּ בכּ ירה ,
ׁש מעוֹ ן הא לּ וּ ,רבּ י  ה ּׁשעוּ רין כל  אמרוּ  לא  א וֹ מר , 

מ לּ ׁש לּ ם : ּפ ט וּ ר ה זּ יק , ׁש אם  א לּ א 

צבּ עין  וׁש ל נחּת וֹ מין ׁש ל  חנוּ ת  אדם  יפ ּת ח לא 
בּ קר.ּת  רפת ולא  חברוֹ . ׁש ל  א וֹ צר וֹ  חת 

בּ קר. רפת לא  אבל  ה ּת יר וּ , בּ יין בּ אמת ,

א 

ב

ג 

אח. ול, ח. כשוע,

בששר. א,

י. אבמ, אבשר,

לי: אעפשר, וה,

ליאבסלשח,

ומ, וש,

ונכ, ואה,

וב. אאכהמחשט,

מאהוהוהוה

וב. והמשחשט,

וה, מאה,

ומרמהשט.

ואהשמה,

שאמה.

שאמה: שמה, וה,

ליאתבה,

אאכיעגגאא.

המב,

צשתמשט.

ממש. וה, ט. ו,

לאכהה,רש א,

פמ: אשה,

ליאחשנוצ

ורב. תאשח.

אלרב. בה, ב,

א

ב 

ג
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יחפר בלא בתראפרק בבא  סב

לוֹ , ול וֹ מר  בּ יד וֹ  למחוֹ ת יכ וֹ ל  ׁש בּ חצר, חנוּ ת 
ה יּ וֹ צאין. וּ מ קּ וֹ ל  ה נּ כנסין מ קּ וֹ ל  ליׁש ן יכ וֹ ל  איני

ה ּׁשוּ ק,  ֹבּ תו וּ מ וֹ כר יוֹ צא  כלים , ע וֹ שׂ ה  אבל 
לוֹ , ול וֹ מר  בּ יד וֹ  למחוֹ ת יכ וֹ ל  אינוֹ  אבל

הרחים , מ קּ וֹ ל ולא ה ּפ ּט יׁש , מ קּ וֹ ל  לא  לי ׁש ן, יכ וֹ ל  איני
ה ּת ינוֹ קוֹ ת : מ קּ וֹ ל ולא 

חברוֹ , לכתל   ּסמ ו כתל וֹ  ׁש היה  מי
אחר , כתל לוֹ   יסמ לא 

א ּמ וֹ ת. אר בּ ע מ ּמ נּ וּ  הרחיק כּ ן אם  א לּ א 
א ּמ וֹ ת : ארבּ ע  וּ מ כּ נג דּ ן, וּ מ לּ מ ּט ן, מ לּ מ עלן והחלּ וֹ נוֹ ת,

א ּמ וֹ ת , ארבּ ע  ה ּׁשוֹ ב מן ה ּס לּ ם  את  מרחיקין
ה נּ מ יּ ה , תק ּפ ץ ׁש א  כּ די

א ּמ וֹ ת , ארבּ ע  ה ּמ זחילה  מן ה כּ תל ואת 
ה ּס לּ ם . את זוֹ קף ׁש יּ הא  כּ די

א ּמ ה . חמ ּׁשים  ה עיר מן ה ּׁשוֹ ב את  מרחיקין
ׁש לּ וֹ ,  ֹבּ ת ו ׁש וֹ ב אדם  יעשׂ ה  ולא 

ר וּ ח. לכל א ּמ ה  חמ ּׁשים  לוֹ  יׁש  כּ ן אם  א לּ א 
יה וּ דה ה יּ וֹ נה.ר בּ י ׁש גר  מלא  כּ וֹ רין, ארבּ עת  בּ ית  א וֹ מר, 

בחזקתוֹ : ה וּ א  הרי רבע, בית אפ לּ וּ  לקחוֹ , ואם 

א ּמ ה , חמ ּׁשים   ֹבת ו ה נּ מצא  נּפ וּ ל 
.ה ּׁשוֹ ב בּ על  ׁש ל ה וּ א  הרי

מ וֹ צא וֹ . ׁש ל ה וּ א  הרי א ּמ ה , מחמ ּׁשים  חוּ ץ
ׁש וֹ בכ וֹ ת , ׁש ני בין נמצא 

ׁש לּ וֹ . לזה , קר וֹ ב ׁש לּ וֹ . לזה , קרוֹ ב
יחלק וּ : ׁש ניהם  מחצה , על  מחצה 

א ּמ ה , וחמ ׁש  עשׂ רים  ה עיר מן האילן את  מרחיקין
א ּמ ה . חמ ּׁשים  וּ בׁש קמה  וּ בחר וּ ב

ד
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ו

ז

ילבול, חש,

אילמהוה.

יובה, אעכ,

אאילבול,

ומה, למה, איל,

ומה:

משכסלח,

לילכא,

אאכהמאא.

אא: ו, מו, ו,

מאהמהאא,

כשתה,

והמהאא,

כשזאה.

מאהמהחא.

ויאשבש,

אאכילחאלר.
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יחפר בלא בתראפרק סג בבא 

ׁש אוּ ל  א ּמ ה .אבּ א חמ ּׁשים  סרק , אילן כּ ל א וֹ מר, 
דּ מים . נוֹ תן ואינוֹ  ק וֹ צץ  קדמה , ה עיר  אם 

דּ מים . ונוֹ תן ק וֹ צץ  קדם , האילן ואם 
דּ מים : נוֹ תן ואינוֹ  קוֹ צץ קדם , זה  ספק קדם , זה  ספק

א ּמ ה . חמ ּׁשים  ה עיר מן קבוּ ע גּ רן מרחיקין
ׁש לּ וֹ ,  ֹבּ ת ו קבוּ ע גּ רן אדם  יעשׂ ה  לא 

רוּ ח, לכל  א ּמ ה  חמ ּׁשים  ל וֹ  יׁש  כּ ן אם  א לּ א 
יזּ יק: ׁש א  כּ די וּ מ נּ יר וֹ , חברוֹ  ׁש ל מ נּ טיעוֹ תיו  וּ מרחיק 

ה בּ רסקי  ואת  ה קּ ברוֹ ת ואת  ה נּ בל וֹ ת  את  מרחיקין
א ּמ ה . חמ ּׁשים  ה עיר מן

ה עיר. למזרח א לּ א  בּ רסקי עוֹ שׂ ין אין
עקיבא  מ ּמ ערב ּה ,ר בּ י חוּ ץ עוֹ שׂ ה , ה וּ א  רוּ ח  לכל  א וֹ מר, 

א ּמ ה : חמ ּׁשים  וּ מרחיק

ה יּ רק, מן ה ּמ ׁש רה  את  מרחיקין
ה דּ בוֹ רים . מן החרדּ ל  ואת ה בּ צלים , מן ה כּ רׁש ין ואת 

יוֹ סי בּ חרדּ ל :רבּ י  מ ּת יר  

א ּמ ה , וחמ ׁש  עשׂ רים  ה בּ וֹ ר מן האילן את  מרחיקין
א ּמ ה , חמ ּׁשים  וּ בׁש קמה , וּ בחרוּ ב

ה צּ ד . מן בּ ין מלמ עלה  בּ ין
דּ מים . ונוֹ תן ק וֹ צץ  קדם , ה בּ וֹ ר  אם 

יקץ . לא  קדם , אילן ואם 
יקץ . לא  קדם , זה  וספק  קדם , זה  ספק

יוֹ סי א וֹ מר ,רבּ י  
יקץ, לא  לאילן, ק וֹ דמת ׁש ה בּ וֹ ר  ּפ י על אף

ׁש לּ וֹ :  ֹבּ ת ו נוֹ ט ע וזה  ׁש לּ וֹ ,  ֹבּ ת ו חוֹ פר  ׁש זּ ה 

חברוֹ , לשׂ דה   ּסמ ו אילן אדם  יּט ע  לא 
א ּמ וֹ ת , ארבּ ע  מ ּמ נּ וּ  הרחיק  כּ ן אם  א לּ א 
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יחפר בלא בתראפרק בבא  סב

לוֹ , ול וֹ מר  בּ יד וֹ  למחוֹ ת יכ וֹ ל  ׁש בּ חצר, חנוּ ת 
ה יּ וֹ צאין. וּ מ קּ וֹ ל  ה נּ כנסין מ קּ וֹ ל  ליׁש ן יכ וֹ ל  איני

ה ּׁשוּ ק,  ֹבּ תו וּ מ וֹ כר יוֹ צא  כלים , ע וֹ שׂ ה  אבל 
לוֹ , ול וֹ מר  בּ יד וֹ  למחוֹ ת יכ וֹ ל  אינוֹ  אבל

הרחים , מ קּ וֹ ל ולא ה ּפ ּט יׁש , מ קּ וֹ ל  לא  לי ׁש ן, יכ וֹ ל  איני
ה ּת ינוֹ קוֹ ת : מ קּ וֹ ל ולא 

חברוֹ , לכתל   ּסמ ו כתל וֹ  ׁש היה  מי
אחר , כתל לוֹ   יסמ לא 

א ּמ וֹ ת. אר בּ ע מ ּמ נּ וּ  הרחיק כּ ן אם  א לּ א 
א ּמ וֹ ת : ארבּ ע  וּ מ כּ נג דּ ן, וּ מ לּ מ ּט ן, מ לּ מ עלן והחלּ וֹ נוֹ ת,

א ּמ וֹ ת , ארבּ ע  ה ּׁשוֹ ב מן ה ּס לּ ם  את  מרחיקין
ה נּ מ יּ ה , תק ּפ ץ ׁש א  כּ די

א ּמ וֹ ת , ארבּ ע  ה ּמ זחילה  מן ה כּ תל ואת 
ה ּס לּ ם . את זוֹ קף ׁש יּ הא  כּ די

א ּמ ה . חמ ּׁשים  ה עיר מן ה ּׁשוֹ ב את  מרחיקין
ׁש לּ וֹ ,  ֹבּ ת ו ׁש וֹ ב אדם  יעשׂ ה  ולא 

ר וּ ח. לכל א ּמ ה  חמ ּׁשים  לוֹ  יׁש  כּ ן אם  א לּ א 
יה וּ דה ה יּ וֹ נה.ר בּ י ׁש גר  מלא  כּ וֹ רין, ארבּ עת  בּ ית  א וֹ מר, 

בחזקתוֹ : ה וּ א  הרי רבע, בית אפ לּ וּ  לקחוֹ , ואם 

א ּמ ה , חמ ּׁשים   ֹבת ו ה נּ מצא  נּפ וּ ל 
.ה ּׁשוֹ ב בּ על  ׁש ל ה וּ א  הרי

מ וֹ צא וֹ . ׁש ל ה וּ א  הרי א ּמ ה , מחמ ּׁשים  חוּ ץ
ׁש וֹ בכ וֹ ת , ׁש ני בין נמצא 

ׁש לּ וֹ . לזה , קר וֹ ב ׁש לּ וֹ . לזה , קרוֹ ב
יחלק וּ : ׁש ניהם  מחצה , על  מחצה 

א ּמ ה , וחמ ׁש  עשׂ רים  ה עיר מן האילן את  מרחיקין
א ּמ ה . חמ ּׁשים  וּ בׁש קמה  וּ בחר וּ ב

ד

ה 

ו

ז

ילבול, חש,

אילמהוה.

יובה, אעכ,

אאילבול,

ומה, למה, איל,

ומה:

משכסלח,

לילכא,

אאכהמאא.

אא: ו, מו, ו,

מאהמהאא,

כשתה,

והמהאא,

כשזאה.

מאהמהחא.

ויאשבש,

אאכילחאלר.

משה.רי באכ, א,

ההב: אבר, ול,

נהבחא,

ההשבה.

ההשמ. חמא,

נבשש,

ש. קל, ש. קל,

שי: מעמ,

מאהמהעוא,

ווחא.
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יחפר בלא בתראפרק סג בבא 

ׁש אוּ ל  א ּמ ה .אבּ א חמ ּׁשים  סרק , אילן כּ ל א וֹ מר, 
דּ מים . נוֹ תן ואינוֹ  ק וֹ צץ  קדמה , ה עיר  אם 

דּ מים . ונוֹ תן ק וֹ צץ  קדם , האילן ואם 
דּ מים : נוֹ תן ואינוֹ  קוֹ צץ קדם , זה  ספק קדם , זה  ספק

א ּמ ה . חמ ּׁשים  ה עיר מן קבוּ ע גּ רן מרחיקין
ׁש לּ וֹ ,  ֹבּ ת ו קבוּ ע גּ רן אדם  יעשׂ ה  לא 

רוּ ח, לכל  א ּמ ה  חמ ּׁשים  ל וֹ  יׁש  כּ ן אם  א לּ א 
יזּ יק: ׁש א  כּ די וּ מ נּ יר וֹ , חברוֹ  ׁש ל מ נּ טיעוֹ תיו  וּ מרחיק 

ה בּ רסקי  ואת  ה קּ ברוֹ ת ואת  ה נּ בל וֹ ת  את  מרחיקין
א ּמ ה . חמ ּׁשים  ה עיר מן

ה עיר. למזרח א לּ א  בּ רסקי עוֹ שׂ ין אין
עקיבא  מ ּמ ערב ּה ,ר בּ י חוּ ץ עוֹ שׂ ה , ה וּ א  רוּ ח  לכל  א וֹ מר, 

א ּמ ה : חמ ּׁשים  וּ מרחיק

ה יּ רק, מן ה ּמ ׁש רה  את  מרחיקין
ה דּ בוֹ רים . מן החרדּ ל  ואת ה בּ צלים , מן ה כּ רׁש ין ואת 

יוֹ סי בּ חרדּ ל :רבּ י  מ ּת יר  

א ּמ ה , וחמ ׁש  עשׂ רים  ה בּ וֹ ר מן האילן את  מרחיקין
א ּמ ה , חמ ּׁשים  וּ בׁש קמה , וּ בחרוּ ב

ה צּ ד . מן בּ ין מלמ עלה  בּ ין
דּ מים . ונוֹ תן ק וֹ צץ  קדם , ה בּ וֹ ר  אם 

יקץ . לא  קדם , אילן ואם 
יקץ . לא  קדם , זה  וספק  קדם , זה  ספק

יוֹ סי א וֹ מר ,רבּ י  
יקץ, לא  לאילן, ק וֹ דמת ׁש ה בּ וֹ ר  ּפ י על אף

ׁש לּ וֹ :  ֹבּ ת ו נוֹ ט ע וזה  ׁש לּ וֹ ,  ֹבּ ת ו חוֹ פר  ׁש זּ ה 

חברוֹ , לשׂ דה   ּסמ ו אילן אדם  יּט ע  לא 
א ּמ וֹ ת , ארבּ ע  מ ּמ נּ וּ  הרחיק  כּ ן אם  א לּ א 
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יחפר בלא בתראפרק בבא  סד

אילן. כּ ל  ואחד  גּ פנים  אחד 
בּ ינתים , גדר היה 

מ כּ אן. לגּ דר  סוֹ מ וזה  מ כּ אן, ל גּ דר   סוֹ מ זה 
חברוֹ , ׁש ל   ֹלתו יוֹ צאין ׁש ר ׁש ים  היוּ 

ׁש א כּ די טפחים , ׁש ל ׁש ה  ה ּמ חר ׁש ה.מ עמיק  את  י עכּ ב  
ׁש לּ וֹ : והעצים  וי וֹ רד , ק וֹ צץ  וּ מ ערה, ׁש יח  בּ וֹ ר, חוֹ פר  היה

חברוֹ , לשׂ דה  נוֹ טה  ׁש ה וּ א  אילן
ה ּמ חר ׁש ה . גּ בּ י על ה ּמ רדּ ע מלא  קוֹ צץ

ה ּמ ׁש קלת. כּ נגד  וּ בׁש קמה , וּ בחר וּ ב
ה ּמ ׁש קלת. כּ נגד  האילן כּ ל ה ּׁשלחין, בּ ית

ׁש אוּ ל  ה ּמ ׁש קלת :אבּ א כּ נגד  סרק, אילן כּ ל  א וֹ מר , 

הר בּ ים , לר ׁש וּ ת נוֹ טה  ׁש ה וּ א  אילן
ורוֹ כבוֹ . עוֹ בר גמל ׁש יּ הא  כּ די קוֹ צץ,

יהוּ דה  א וֹ מר ,רבּ י  
זמ וֹ רוֹ ת. חבילי א וֹ  ּפ ׁש ּת ן טע וּ ן גּ מל

ׁש מעוֹ ן א וֹ מר ,רבּ י  
ה ּט מאה : מ ּפ ני ה ּמ ׁש קלת , כּ נגד  האילן כּ ל 

ג  פרק

וה ּמ ער וֹ ת וה ּׁשיחין וה בּ וֹ ר וֹ ת  ה בּ ּת ים  חזקת
ה ּׁשלחין  וּ בית  ה בּ דּ ין וּ בית  וה ּמ רחצא וֹ ת  וה ּׁשוֹ בכ וֹ ת

ּת דיר , פר וֹ ת  ע וֹ שׂ ה  ׁש ה וּ א  וכל  וה עבדים 
ליוֹ ם . מ יּ וֹ ם  ׁש נים  ׁש ל ׁש  חזקתן

ליוֹ ם , מ יּ וֹ ם  ואינּה  ׁש נים , ׁש ל ׁש  חזקתּה  ה בּ על , שׂ דה 
יׁש מעאל  בּ רא ׁש וֹ נהרבּ י  חד ׁש ים  ׁש ל ׁש ה  א וֹ מר, 

באמצע , חד ׁש  עשׂ ר וּ ׁש נים  בּ אחר וֹ נה  וּ ׁש לׁש ה 
חד ׁש . עשׂ ר  ׁש מנה  הרי
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הבתי גחזקת בתראפרק סה בבא 

עקיבא בּ רא ׁש וֹ נהרבּ י  חד ׁש  א וֹ מר, 
בּ אמצע , חד ׁש  עשׂ ר וּ ׁש נים  בּ אחר וֹ נה  וחד ׁש 

חד ׁש . עשׂ ר  ארבּ עה  הרי
יׁש מעאל אמר  לבן.רבּ י  בּ שׂ דה  אמ וּ רים , דברים  בּ ּמ ה  , 

קיצ וֹ , את  כּ נס  זיתיו, את  מסק ּת בוּ את וֹ , את  כּ נס אילן , בּ שׂ דה אבל 
ׁש נים : ׁש ל ׁש  א לּ וּ  הרי

לחזקה , ארצוֹ ת והגּ ליל ׁש ל ׁש  היּ רדּ ן  ו עבר .יהוּ דה 
בּ גּ ליל והחזיקביהוּ דה היה  ,בּ יהוּ דה והחזיקבּ גּ ליל, 

בּמ דינה . עּמ וֹ  ׁש יּ הא  עד  חזקה , אינּה 
יהוּ דה אמר  ,רבּ י  

ׁש יּ הא  כדי א לּ א  ׁש נים  ׁש ל ׁש  אמר וּ  ,באסּפ מיאלא  
אחרת : לׁש נה  ויבא  ׁש נה , ויוֹ דיע וּ ה וּ  וילכ וּ  ׁש נה , ויחזיק 

חזקה . אינּה  טענה , עּמ ּה  ׁש אין חזקה  כּ ל
ׁש לּ י,  ֹבתו עוֹ שׂ ה  א ּת ה  מה  ל וֹ , אמר  כּ יצד ,

מע וֹ לם , דּ בר אדם  לי אמר ׁש א  ל וֹ , אמר וה וּ א 
חזקה . אינּה 

במ ּת נה , לי ׁש נּ ת ּת  לי, ׁש ּמ כרּת 
אבי אבי  לי, מכר ּה  , במ ּת נה לי נתנּה   

חזקה . זוֹ  הרי
צרי  אינוֹ  יר ּׁשה , מ ּׁשוּ ם  טענה .וה בּ א   

והא ּפ וֹ טרוֹ ּפ ין, והאריסין וה ּׁשּת פים  הא ּמ נין
חזקה . להם  אין

א ׁש ּת וֹ , בּ נכסי חזקה  לאיׁש  אין
בעל ּה , בּ נכסי חזקה  לא ּׁשה  ולא 

האב. בּ נכסי ל בּ ן ולא  ה בּ ן, בּ נכסי לאב ולא 
בּ מחזיק, אמ וּ רים , דברים  בּ ּמ ה 

ׁש חל והאחין מ ּת נה , בּ נוֹ תן ק וּ ,אבל  
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יחפר בלא בתראפרק בבא  סד

אילן. כּ ל  ואחד  גּ פנים  אחד 
בּ ינתים , גדר היה 

מ כּ אן. לגּ דר  סוֹ מ וזה  מ כּ אן, ל גּ דר   סוֹ מ זה 
חברוֹ , ׁש ל   ֹלתו יוֹ צאין ׁש ר ׁש ים  היוּ 

ׁש א כּ די טפחים , ׁש ל ׁש ה  ה ּמ חר ׁש ה.מ עמיק  את  י עכּ ב  
ׁש לּ וֹ : והעצים  וי וֹ רד , ק וֹ צץ  וּ מ ערה, ׁש יח  בּ וֹ ר, חוֹ פר  היה

חברוֹ , לשׂ דה  נוֹ טה  ׁש ה וּ א  אילן
ה ּמ חר ׁש ה . גּ בּ י על ה ּמ רדּ ע מלא  קוֹ צץ

ה ּמ ׁש קלת. כּ נגד  וּ בׁש קמה , וּ בחר וּ ב
ה ּמ ׁש קלת. כּ נגד  האילן כּ ל ה ּׁשלחין, בּ ית

ׁש אוּ ל  ה ּמ ׁש קלת :אבּ א כּ נגד  סרק, אילן כּ ל  א וֹ מר , 

הר בּ ים , לר ׁש וּ ת נוֹ טה  ׁש ה וּ א  אילן
ורוֹ כבוֹ . עוֹ בר גמל ׁש יּ הא  כּ די קוֹ צץ,

יהוּ דה  א וֹ מר ,רבּ י  
זמ וֹ רוֹ ת. חבילי א וֹ  ּפ ׁש ּת ן טע וּ ן גּ מל

ׁש מעוֹ ן א וֹ מר ,רבּ י  
ה ּט מאה : מ ּפ ני ה ּמ ׁש קלת , כּ נגד  האילן כּ ל 

ג  פרק

וה ּמ ער וֹ ת וה ּׁשיחין וה בּ וֹ ר וֹ ת  ה בּ ּת ים  חזקת
ה ּׁשלחין  וּ בית  ה בּ דּ ין וּ בית  וה ּמ רחצא וֹ ת  וה ּׁשוֹ בכ וֹ ת

ּת דיר , פר וֹ ת  ע וֹ שׂ ה  ׁש ה וּ א  וכל  וה עבדים 
ליוֹ ם . מ יּ וֹ ם  ׁש נים  ׁש ל ׁש  חזקתן

ליוֹ ם , מ יּ וֹ ם  ואינּה  ׁש נים , ׁש ל ׁש  חזקתּה  ה בּ על , שׂ דה 
יׁש מעאל  בּ רא ׁש וֹ נהרבּ י  חד ׁש ים  ׁש ל ׁש ה  א וֹ מר, 

באמצע , חד ׁש  עשׂ ר וּ ׁש נים  בּ אחר וֹ נה  וּ ׁש לׁש ה 
חד ׁש . עשׂ ר  ׁש מנה  הרי

יג 

יד

א 

אגוכא.

הגב,

וסלמ. זסלמ,

השילשח,

כשיאה. משט,

וש: קו, שו, החב,

אשנלח,

קמהעגה.

כה. וו,

כהכה. בה,

כה:אש כאס, א,

אשנלה,

כשגעו. ק,

א,רי

גטפאחז.

א,רש

מה: כהכה,

חהווו

וווהוה

וושעפת,

חששמל.

ומל, חשש, שה,

שחברי א,

ובועחב,

השעח.

יג

יד 

א

הבתי גחזקת בתראפרק סה בבא 

עקיבא בּ רא ׁש וֹ נהרבּ י  חד ׁש  א וֹ מר, 
בּ אמצע , חד ׁש  עשׂ ר וּ ׁש נים  בּ אחר וֹ נה  וחד ׁש 

חד ׁש . עשׂ ר  ארבּ עה  הרי
יׁש מעאל אמר  לבן.רבּ י  בּ שׂ דה  אמ וּ רים , דברים  בּ ּמ ה  , 

קיצ וֹ , את  כּ נס  זיתיו, את  מסק ּת בוּ את וֹ , את  כּ נס אילן , בּ שׂ דה אבל 
ׁש נים : ׁש ל ׁש  א לּ וּ  הרי

לחזקה , ארצוֹ ת והגּ ליל ׁש ל ׁש  היּ רדּ ן  ו עבר .יהוּ דה 
בּ גּ ליל והחזיקביהוּ דה היה  ,בּ יהוּ דה והחזיקבּ גּ ליל, 

בּמ דינה . עּמ וֹ  ׁש יּ הא  עד  חזקה , אינּה 
יהוּ דה אמר  ,רבּ י  

ׁש יּ הא  כדי א לּ א  ׁש נים  ׁש ל ׁש  אמר וּ  ,באסּפ מיאלא  
אחרת : לׁש נה  ויבא  ׁש נה , ויוֹ דיע וּ ה וּ  וילכ וּ  ׁש נה , ויחזיק 

חזקה . אינּה  טענה , עּמ ּה  ׁש אין חזקה  כּ ל
ׁש לּ י,  ֹבתו עוֹ שׂ ה  א ּת ה  מה  ל וֹ , אמר  כּ יצד ,

מע וֹ לם , דּ בר אדם  לי אמר ׁש א  ל וֹ , אמר וה וּ א 
חזקה . אינּה 

במ ּת נה , לי ׁש נּ ת ּת  לי, ׁש ּמ כרּת 
אבי אבי  לי, מכר ּה  , במ ּת נה לי נתנּה   

חזקה . זוֹ  הרי
צרי  אינוֹ  יר ּׁשה , מ ּׁשוּ ם  טענה .וה בּ א   

והא ּפ וֹ טרוֹ ּפ ין, והאריסין וה ּׁשּת פים  הא ּמ נין
חזקה . להם  אין

א ׁש ּת וֹ , בּ נכסי חזקה  לאיׁש  אין
בעל ּה , בּ נכסי חזקה  לא ּׁשה  ולא 

האב. בּ נכסי ל בּ ן ולא  ה בּ ן, בּ נכסי לאב ולא 
בּ מחזיק, אמ וּ רים , דברים  בּ ּמ ה 

ׁש חל והאחין מ ּת נה , בּ נוֹ תן ק וּ ,אבל  

ב

ג 

חברע א,

ובועחב,

האעח.

בל.ריא  בדא, ,

כאק, מאז, כאת, אבא,

האשש:

.יוהושאל,

בובה ,בוב,

עשעב. אח,

,ריא 

,בלאששאכש

ולא: ווש, וש,

אח. כחשעט,

מאעבש, אל, כ,

שאלאדמ, ואל,

אח.

שלב, של,

אנלב, אמל,

הזח.

אצט. ומי,

הווו,

אלח.

אלחבא,

ולחבב,

ולבה. ולבה,

ב, בדא,

וש, אבמ,
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הבתי גחזקת בתראפרק בבא  סו 

ה גּ ר , בּ נכסי וה ּמ חזיק 
חזקה : זוֹ  הרי ׁש ה וּ א , כּ ל וּ פרץ  וגדר נעל 

ׁש נים , ׁש ל ׁש  ׁש אכלּה  א וֹ תוֹ  מ עידין ׁש נים  היוּ 
ה כּ ל. את  לוֹ  מ ׁש לּ מין זוֹ ממין, ונמצא וּ 

בּ ּׁשליׁש ית , וּ ׁש נים  בּ ּׁשניּ ה , וּ ׁש נים  בּ רא ׁש וֹ נה , ׁש נים 
בּ יניהם . מ ׁש ל ׁש ין

עּמ הם , מצטרף ואחד  אחים  ׁש לׁש ה 
להזמה : אחת עד וּ ת והן עד יּ וֹ ת , ׁש לׁש  א לּ וּ  הרי

חזקה , להם  ׁש יּ ׁש  דברים  א לּ וּ 
חזקה . להם  ׁש אין דברים  וא לּ וּ 

ורחים , וכירים , ּת נּ וּ ר, בחצר, בּ המה  מ עמיד  היה 
בחצר , זבל וֹ  ונוֹ תן ּת רנגוֹ לין, וּ מגדּ ל

חזקה . אינּה 
טפחים , עשׂ רה  גּ בוֹ הה  לבהמ ּת וֹ  מחצּ ה  עשׂ ה  אבל

לרחים , וכן לכּ ירים , וכן לּת נּ וּ ר , וכן
ה בּ ית ,  ֹלתו ּת רנגוֹ לין הכניס

ׁש לׁש ה , גבוֹ ּה  א וֹ  ׁש לׁש ה  עמק  לזבלוֹ  מק וֹ ם  ו עשׂ ה 
חזקה : זוֹ  הרי

חזקה . למקוֹ מ וֹ  ויׁש  חזקה , ל וֹ  אין ה ּמ רזב
חזקה . ל ּה  יׁש  ה ּמ זחילה 

חזקה . לוֹ  יׁש  ולצּ וֹ רי חזקה , ל וֹ  אין ה ּמ צרי סלּ ם 
חזקה . ל ּה  יׁש  ולצּ וֹ רית  חזקה , לּה  אין ה ּמ צרית חלּ וֹ ן

ה ּמ צרית , חלּ וֹ ן היא  איזוֹ 
לת וֹ כ ּה . ל כּ נס יכ וֹ ל  אדם  ׁש ל רא ׁש וֹ  ׁש אין כּ ל

יהוּ דה  מל בּ ן,רבּ י  לּה  יׁש  אם  א וֹ מר, 
לתוֹ כ ּה , לכּ נס יכ וֹ ל אדם  ׁש ל  רא ׁש וֹ  ׁש אין ּפ י על אף

חזקה . זוֹ  הרי

ד
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ו

ובה,
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השמאששש,
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מב.
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ועאל: האשע,

אדשלח,

ודשלח.
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וזב, ות,

אח.

אעמלגעט,

ול, ול, ול,

התלה,

ומלעשאגש,

הזח:

ולח. האלח,

הילח.

וילח. סהאלח,

וילח.חהאלח ,

אהחה,

כשרשאילל.

אילמ,רי א,

אעפשרשאילל,

הזח.
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ו

הבתי גחזקת בתראפרק סז בבא 

למחוֹ ת. ויכ וֹ ל  חזקה , לוֹ  יׁש  טפח, עד  ה זּ יז,
למחוֹ ת : יכ וֹ ל ואין חזקה , ל וֹ  אין מ ּט פח, ּפ חוֹ ת 

ה ּׁשּת פין. לחצר חלּ וֹ נוֹ תיו  אדם  יפ ּת ח לא 
ה ּׁשּת פין. לחצר יפ ּת חנּ ה  לא  אחרת, בּ חצר  בּ ית  לקח

ה ּׁשּת פין.בּ נ  לחצר יפ ּת חנּ ה  לא  בית וֹ , גּ בּ י על  על יּ ה  ה  
מ בּ יתוֹ , לפנים  החדר  את  בּ וֹ נה  רצה , אם  א לּ א 
בּ ית וֹ .  ֹלתו וּ פ וֹ תחּה  ביתוֹ  גּ בּ י על  עליּ ה  וּ בוֹ נה 

ה ּׁשּת פין  לחצר  אדם  יפ ּת ח לא 
חלּ וֹ ן. כּ נגד  וחלּ וֹ ן ּפ תח כּ נגד  ּפ תח

ׁש נים . יעשׂ נּ וּ  לא  אחד , גד וֹ ל. יעשׂ נּ וּ  לא  קטן, היה 
הר בּ ים לר ׁש וּ ת ה וּ א  ּפ וֹ תח אבל

חלּ וֹ ן. כּ נגד  וחלּ וֹ ן ּפ תח כּ נגד  ּפ תח
ׁש נים : א וֹ ת וֹ  עוֹ שׂ ה  אחד , גד וֹ ל . א וֹ תוֹ  ע וֹ שׂ ה  קטן, היה 

הר בּ ים , ר ׁש וּ ת ּת חת  חלל עוֹ שׂ ין אין
וּ מ ערוֹ ת. ׁש יחין בּ וֹ ר וֹ ת 

אלי עזר  מ ּת יררבּ י 
אבנים . וּ טע וּ נה  מה לּ כת  עגלה  ׁש ּת הא  כּ די

הר בּ ים , לר ׁש וּ ת וּ גזזטרא וֹ ת זיזין מ וֹ ציאין אין
וּ מ וֹ ציא . ׁש לּ וֹ   ֹלת ו כּ וֹ נס רצה  אם  א לּ א 

בחזקת ּה : זוֹ  הרי וּ גזזטרא וֹ ת , זיזין וּ בּה  חצר לקח

ד פרק 

ה יּ ציע, מכר לא  ה בּ ית, את  ה ּמ וֹ כר 
לת וֹ כ וֹ , פתוּ חה  ׁש היא  ּפ י על ואף

מ ּמ נּ וּ , ׁש לּ פנים  החדר את ולא 
טפחים. עשׂ רה  גב וֹ ּה  מעקה  ל וֹ  ׁש יּ ׁש  בּ זמן ה גּ ג את  ולא 
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הבתי גחזקת בתראפרק בבא  סו 

ה גּ ר , בּ נכסי וה ּמ חזיק 
חזקה : זוֹ  הרי ׁש ה וּ א , כּ ל וּ פרץ  וגדר נעל 

ׁש נים , ׁש ל ׁש  ׁש אכלּה  א וֹ תוֹ  מ עידין ׁש נים  היוּ 
ה כּ ל. את  לוֹ  מ ׁש לּ מין זוֹ ממין, ונמצא וּ 

בּ ּׁשליׁש ית , וּ ׁש נים  בּ ּׁשניּ ה , וּ ׁש נים  בּ רא ׁש וֹ נה , ׁש נים 
בּ יניהם . מ ׁש ל ׁש ין

עּמ הם , מצטרף ואחד  אחים  ׁש לׁש ה 
להזמה : אחת עד וּ ת והן עד יּ וֹ ת , ׁש לׁש  א לּ וּ  הרי

חזקה , להם  ׁש יּ ׁש  דברים  א לּ וּ 
חזקה . להם  ׁש אין דברים  וא לּ וּ 

ורחים , וכירים , ּת נּ וּ ר, בחצר, בּ המה  מ עמיד  היה 
בחצר , זבל וֹ  ונוֹ תן ּת רנגוֹ לין, וּ מגדּ ל

חזקה . אינּה 
טפחים , עשׂ רה  גּ בוֹ הה  לבהמ ּת וֹ  מחצּ ה  עשׂ ה  אבל

לרחים , וכן לכּ ירים , וכן לּת נּ וּ ר , וכן
ה בּ ית ,  ֹלתו ּת רנגוֹ לין הכניס

ׁש לׁש ה , גבוֹ ּה  א וֹ  ׁש לׁש ה  עמק  לזבלוֹ  מק וֹ ם  ו עשׂ ה 
חזקה : זוֹ  הרי

חזקה . למקוֹ מ וֹ  ויׁש  חזקה , ל וֹ  אין ה ּמ רזב
חזקה . ל ּה  יׁש  ה ּמ זחילה 

חזקה . לוֹ  יׁש  ולצּ וֹ רי חזקה , ל וֹ  אין ה ּמ צרי סלּ ם 
חזקה . ל ּה  יׁש  ולצּ וֹ רית  חזקה , לּה  אין ה ּמ צרית חלּ וֹ ן

ה ּמ צרית , חלּ וֹ ן היא  איזוֹ 
לת וֹ כ ּה . ל כּ נס יכ וֹ ל  אדם  ׁש ל רא ׁש וֹ  ׁש אין כּ ל

יהוּ דה  מל בּ ן,רבּ י  לּה  יׁש  אם  א וֹ מר, 
לתוֹ כ ּה , לכּ נס יכ וֹ ל אדם  ׁש ל  רא ׁש וֹ  ׁש אין ּפ י על אף

חזקה . זוֹ  הרי

ד
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ו

ובה,

הזח: נווכש,

השמאששש,

מלאה. וז,

וב, וב, שב,

מב.

שאומע,

ועאל: האשע,

אדשלח,

ודשלח.

ו, ו, ת, המבב,

וזב, ות,

אח.

אעמלגעט,

ול, ול, ול,

התלה,

ומלעשאגש,

הזח:

ולח. האלח,

הילח.

וילח. סהאלח,

וילח.חהאלח ,

אהחה,

כשרשאילל.

אילמ,רי א,

אעפשרשאילל,

הזח.

ד 

ה

ו

הבתי גחזקת בתראפרק סז בבא 

למחוֹ ת. ויכ וֹ ל  חזקה , לוֹ  יׁש  טפח, עד  ה זּ יז,
למחוֹ ת : יכ וֹ ל ואין חזקה , ל וֹ  אין מ ּט פח, ּפ חוֹ ת 

ה ּׁשּת פין. לחצר חלּ וֹ נוֹ תיו  אדם  יפ ּת ח לא 
ה ּׁשּת פין. לחצר יפ ּת חנּ ה  לא  אחרת, בּ חצר  בּ ית  לקח

ה ּׁשּת פין.בּ נ  לחצר יפ ּת חנּ ה  לא  בית וֹ , גּ בּ י על  על יּ ה  ה  
מ בּ יתוֹ , לפנים  החדר  את  בּ וֹ נה  רצה , אם  א לּ א 
בּ ית וֹ .  ֹלתו וּ פ וֹ תחּה  ביתוֹ  גּ בּ י על  עליּ ה  וּ בוֹ נה 

ה ּׁשּת פין  לחצר  אדם  יפ ּת ח לא 
חלּ וֹ ן. כּ נגד  וחלּ וֹ ן ּפ תח כּ נגד  ּפ תח

ׁש נים . יעשׂ נּ וּ  לא  אחד , גד וֹ ל. יעשׂ נּ וּ  לא  קטן, היה 
הר בּ ים לר ׁש וּ ת ה וּ א  ּפ וֹ תח אבל

חלּ וֹ ן. כּ נגד  וחלּ וֹ ן ּפ תח כּ נגד  ּפ תח
ׁש נים : א וֹ ת וֹ  עוֹ שׂ ה  אחד , גד וֹ ל . א וֹ תוֹ  ע וֹ שׂ ה  קטן, היה 

הר בּ ים , ר ׁש וּ ת ּת חת  חלל עוֹ שׂ ין אין
וּ מ ערוֹ ת. ׁש יחין בּ וֹ ר וֹ ת 

אלי עזר  מ ּת יררבּ י 
אבנים . וּ טע וּ נה  מה לּ כת  עגלה  ׁש ּת הא  כּ די

הר בּ ים , לר ׁש וּ ת וּ גזזטרא וֹ ת זיזין מ וֹ ציאין אין
וּ מ וֹ ציא . ׁש לּ וֹ   ֹלת ו כּ וֹ נס רצה  אם  א לּ א 

בחזקת ּה : זוֹ  הרי וּ גזזטרא וֹ ת , זיזין וּ בּה  חצר לקח

ד פרק 

ה יּ ציע, מכר לא  ה בּ ית, את  ה ּמ וֹ כר 
לת וֹ כ וֹ , פתוּ חה  ׁש היא  ּפ י על ואף

מ ּמ נּ וּ , ׁש לּ פנים  החדר את ולא 
טפחים. עשׂ רה  גב וֹ ּה  מעקה  ל וֹ  ׁש יּ ׁש  בּ זמן ה גּ ג את  ולא 
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הבית את דהמוכר בתראפרק בבא  סח

יהוּ דה  ּפ תח,רבּ י  צוּ רת ל וֹ  יׁש  אם  א וֹ מר , 
מכ וּ ר : אינוֹ  טפחים , עשׂ רה  גבוֹ ּה  ׁש אינוֹ  ּפ י על אף

ה דּ וּ ת , את  ולא  ה בּ וֹ ר, את לא 
ור וּ מא . עמקא  ל וֹ  ׁש כּ תב ּפ י על אף

דּ בריוצרי  ,דר ל וֹ  ל קּ ח . עקיבא רבּ י  
צרי וחכמים אינוֹ  דר .א וֹ מרים , ל וֹ  לקּ ח  

עקיבאוּ מ וֹ דה  ,רבּ י  
צרי  ׁש אינוֹ  מא לּ וּ , חוּ ץ לוֹ  ׁש אמר דר .בּ זמן ל וֹ  לקּ ח  

לאחר , מכרן
עקיבא דר .רבּ י  ל וֹ  לקּ ח צריך  אינוֹ  א וֹ מר, 

צרי וחכמים דר:א וֹ מרים , לוֹ  ל קּ ח  

ה בּ ית , את ה ּמ וֹ כר
ה ּמ פ ּת ח. את  לא  אבל  ה דּ לת, את  מכר 

ה ּמ ּט לטלת . את  לא אבל  הקּ ב וּ עה , ה ּמ כ ּת ׁש ת  את  מכר 
ה קּ לת , את לא  אבל האצטרבּ ל , את  מכר 

ה כּ ירים . את  ולא  ה ּת נּ וּ ר, את  ולא 
מכ וּ רין: כ לּ ן  הרי ּׁשבּ ת וֹ כ וֹ , מה  וכל ה וּ א  לוֹ , ׁש אמר בּ זמן

החצר , את ה ּמ וֹ כר
וּ מ ער וֹ ת , ׁש יחין, בּ וֹ רוֹ ת, בּ ּת ים , מכר

ה ּמ ּט לטלין. את לא  אבל
ּׁשבּ תוֹ כ ּה , מה  וכל  היא  ל וֹ , ׁש אמר  בּ זמן

מכ וּ רין. כ לּ ן הרי
ה ּמ רחץ, את  מכר  לא  , ּכ וּ בין  ּכ בּ ין

ׁש בּ ת וֹ כ ּה . ה בּ ד  בּ ית את ולא 
אלי עזר  א וֹ מר ,רבּ י 

חצר : ׁש ל אויר ּה  א לּ א  מכר לא  החצר, את  ה ּמ וֹ כר 

ב

ג 

ד

אילצפ,רי א,

אמ: אעפשגעט,

ואה, לאה,

אעפשלעו.

ד רע.וללד,

אצללד.ו א,

,רעו 

שצללד. בשלחמ,

מל,

אצללד.רע א,

צללד:ו א,

האה,

אלאה. מאה,

אלאה. מאהה,

אלאה, מאה,

ואה. ואה,

הכמ: הומש, בשל,

האה,

ו, ש, ב, מב,

אלאה.

הומש, בשל,

הכמ.

למאה, בכוכ,

ואבהש.
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הבית את דהמוכר בתראפרק סט בבא 

ה בּ ד , בּ ית  את  ה ּמ וֹ כר 
ה בּ ת וּ ל וֹ ת , ואת ה ּמ ּמ ל  ואת  ה יּ ם  את מכר

ה קּ וֹ רה . ואת  ה גּ לגּ ל ואת  ה עכירין את מכר לא  אבל 
ּׁשבּ ת וֹ כ וֹ , מה  וכל ה וּ א  ל וֹ , ׁש אמר  בּ זמן

מכ וּ רין. כ לּ ן הרי
אלי עזר  ה קּ וֹ רה :רבּ י את מכר ה בּ ד , בּ ית ה ּמ וֹ כר א וֹ מר , 

ה ּמ רחץ, את  ה ּמ וֹ כר 
ה וּ ילא וֹ ת. ואת ה ּס פסלים  ואת  ה נּ סרים  את  מכר  לא 

ּׁשבּ ת וֹ כ וֹ , מה  וכל ה וּ א  ל וֹ , ׁש אמר  בּ זמן
מכ וּ רין. כ לּ ן הרי

מים ׁש ל  ה ּמ גרוֹ ת את  מכר לא  , ּכ וּ בין  ּכ בּ ין
א עצים :ולא  ׁש ל הא וֹ צר וֹ ת  ת 

ה עיר , את  ה ּמ וֹ כר 
וּ מ ער וֹ ת , ׁש יחין, בּ וֹ רוֹ ת, בּ ּת ים , מכר

ה ּׁשלחין, וּ בית  ה בּ דּ ין בּ ית  וׁש וֹ בכ וֹ ת, מרחצא וֹ ת
ה ּמ ּט לטלין. את לא  אבל

ּׁשבּ תוֹ כ ּה , מה  וכל  היא  ל וֹ , ׁש אמר  וּ בזמן
מכ וּ רין. כ לּ ן הרי ועבדים , בּ המה  בּה  היוּ  אפ לּ וּ 

גּ מליאל  בּ ן  ׁש מע וֹ ן א וֹ מר ,רבּ ן  
ה ּס נטר : את  מכר  ה עיר , את  ה ּמ וֹ כר 

ה ּׂשדה , את ה ּמ וֹ כר
לצר כּ ּה , ׁש הם  האבנים  את מכר 

לצרכּ וֹ , ׁש הם  ׁש בּ כּ רם  ה קּ נים  ואת
ל קּ רקע , מחבּ רת ׁש היא  ה ּת בוּ אה  ואת 

רבע , מ בּ ית  פחוּ תה  ׁש היא  ה קּ נים  מחצּ ת  ואת 
בטיט, עשׂ וּ יה  ׁש אינּה  ה ּׁשוֹ מרה  ואת

ה ּׁשקמה : בּ תוּ לת  ואת מר כּ ב, ׁש אינוֹ  החרוּ ב ואת

ה 

ו

ז
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האבה,

מאהוהוה,

אלמאהוהוה.

הומש, בשל,

הכמ.
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למאהוהוה.

הומש, בשל,
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למאהשמ בכוכ,

ואהשע:

האה,

ו, ש, ב, מב,

בהוה, מו,

אלאה.

הומש, ושל,

הכמ. אהבבו,
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מאה: האה,

האה,

מאהשל,

והששל,

והשמל,

ומהשפמר,

והשעב,

ובה: והשמ,
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הבית את דהמוכר בתראפרק בבא  סח

יהוּ דה  ּפ תח,רבּ י  צוּ רת ל וֹ  יׁש  אם  א וֹ מר , 
מכ וּ ר : אינוֹ  טפחים , עשׂ רה  גבוֹ ּה  ׁש אינוֹ  ּפ י על אף

ה דּ וּ ת , את  ולא  ה בּ וֹ ר, את לא 
ור וּ מא . עמקא  ל וֹ  ׁש כּ תב ּפ י על אף

דּ בריוצרי  ,דר ל וֹ  ל קּ ח . עקיבא רבּ י  
צרי וחכמים אינוֹ  דר .א וֹ מרים , ל וֹ  לקּ ח  

עקיבאוּ מ וֹ דה  ,רבּ י  
צרי  ׁש אינוֹ  מא לּ וּ , חוּ ץ לוֹ  ׁש אמר דר .בּ זמן ל וֹ  לקּ ח  

לאחר , מכרן
עקיבא דר .רבּ י  ל וֹ  לקּ ח צריך  אינוֹ  א וֹ מר, 

צרי וחכמים דר:א וֹ מרים , לוֹ  ל קּ ח  

ה בּ ית , את ה ּמ וֹ כר
ה ּמ פ ּת ח. את  לא  אבל  ה דּ לת, את  מכר 

ה ּמ ּט לטלת . את  לא אבל  הקּ ב וּ עה , ה ּמ כ ּת ׁש ת  את  מכר 
ה קּ לת , את לא  אבל האצטרבּ ל , את  מכר 

ה כּ ירים . את  ולא  ה ּת נּ וּ ר, את  ולא 
מכ וּ רין: כ לּ ן  הרי ּׁשבּ ת וֹ כ וֹ , מה  וכל ה וּ א  לוֹ , ׁש אמר בּ זמן

החצר , את ה ּמ וֹ כר
וּ מ ער וֹ ת , ׁש יחין, בּ וֹ רוֹ ת, בּ ּת ים , מכר

ה ּמ ּט לטלין. את לא  אבל
ּׁשבּ תוֹ כ ּה , מה  וכל  היא  ל וֹ , ׁש אמר  בּ זמן

מכ וּ רין. כ לּ ן הרי
ה ּמ רחץ, את  מכר  לא  , ּכ וּ בין  ּכ בּ ין

ׁש בּ ת וֹ כ ּה . ה בּ ד  בּ ית את ולא 
אלי עזר  א וֹ מר ,רבּ י 

חצר : ׁש ל אויר ּה  א לּ א  מכר לא  החצר, את  ה ּמ וֹ כר 

ב

ג 

ד

אילצפ,רי א,

אמ: אעפשגעט,

ואה, לאה,

אעפשלעו.

ד רע.וללד,

אצללד.ו א,

,רעו 

שצללד. בשלחמ,

מל,

אצללד.רע א,

צללד:ו א,

האה,

אלאה. מאה,

אלאה. מאהה,

אלאה, מאה,

ואה. ואה,

הכמ: הומש, בשל,

האה,

ו, ש, ב, מב,

אלאה.

הומש, בשל,

הכמ.

למאה, בכוכ,

ואבהש.

א,רא

למאאשח: האה,

ב 

ג

ד 

הבית את דהמוכר בתראפרק סט בבא 

ה בּ ד , בּ ית  את  ה ּמ וֹ כר 
ה בּ ת וּ ל וֹ ת , ואת ה ּמ ּמ ל  ואת  ה יּ ם  את מכר

ה קּ וֹ רה . ואת  ה גּ לגּ ל ואת  ה עכירין את מכר לא  אבל 
ּׁשבּ ת וֹ כ וֹ , מה  וכל ה וּ א  ל וֹ , ׁש אמר  בּ זמן

מכ וּ רין. כ לּ ן הרי
אלי עזר  ה קּ וֹ רה :רבּ י את מכר ה בּ ד , בּ ית ה ּמ וֹ כר א וֹ מר , 

ה ּמ רחץ, את  ה ּמ וֹ כר 
ה וּ ילא וֹ ת. ואת ה ּס פסלים  ואת  ה נּ סרים  את  מכר  לא 

ּׁשבּ ת וֹ כ וֹ , מה  וכל ה וּ א  ל וֹ , ׁש אמר  בּ זמן
מכ וּ רין. כ לּ ן הרי

מים ׁש ל  ה ּמ גרוֹ ת את  מכר לא  , ּכ וּ בין  ּכ בּ ין
א עצים :ולא  ׁש ל הא וֹ צר וֹ ת  ת 

ה עיר , את  ה ּמ וֹ כר 
וּ מ ער וֹ ת , ׁש יחין, בּ וֹ רוֹ ת, בּ ּת ים , מכר

ה ּׁשלחין, וּ בית  ה בּ דּ ין בּ ית  וׁש וֹ בכ וֹ ת, מרחצא וֹ ת
ה ּמ ּט לטלין. את לא  אבל

ּׁשבּ תוֹ כ ּה , מה  וכל  היא  ל וֹ , ׁש אמר  וּ בזמן
מכ וּ רין. כ לּ ן הרי ועבדים , בּ המה  בּה  היוּ  אפ לּ וּ 

גּ מליאל  בּ ן  ׁש מע וֹ ן א וֹ מר ,רבּ ן  
ה ּס נטר : את  מכר  ה עיר , את  ה ּמ וֹ כר 

ה ּׂשדה , את ה ּמ וֹ כר
לצר כּ ּה , ׁש הם  האבנים  את מכר 

לצרכּ וֹ , ׁש הם  ׁש בּ כּ רם  ה קּ נים  ואת
ל קּ רקע , מחבּ רת ׁש היא  ה ּת בוּ אה  ואת 

רבע , מ בּ ית  פחוּ תה  ׁש היא  ה קּ נים  מחצּ ת  ואת 
בטיט, עשׂ וּ יה  ׁש אינּה  ה ּׁשוֹ מרה  ואת

ה ּׁשקמה : בּ תוּ לת  ואת מר כּ ב, ׁש אינוֹ  החרוּ ב ואת
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הבית את דהמוכר בתראפרק בבא  ע

לצר כּ ּה , ׁש אינן האבנים  את לא  מכר  לא  אבל
לצרכּ וֹ , ׁש אינן ׁש בּ כּ רם  ה קּ נים  את ולא 

ה קּ רקע. מן תל וּ ׁש ה  ׁש היא  ה ּת בוּ אה  את ולא 
ּׁשבּ תוֹ כ ּה , מה  וכל  היא  ל וֹ , ׁש אמר  בּ זמן

מכ וּ רין. כ לּ ן הרי
ה קּ נים מחצּ ת את לא  מכר  לא  , ּכ וּ בין  ּכ בּ ין

בטיט, עשׂ וּ יה  ׁש היא  הּׁשוֹ מרה את  ולא  רבע, בית  ׁש היא 
ה ּׁשקמה , סדּ ן את ולא  ה ּמ רכּ ב, החר וּ ב את  ולא 

ה גּ ת , את  ולא  ה בּ וֹ ר, את ולא 
יׁש וּ בין. בּ ין חרבין בּ ין ,ה ּׁשוֹ ב את  ולא 

דּ בריוצרי  ,דר ל וֹ  ל קּ ח . עקיבא רבּ י  
צרי וחכמים אינוֹ  .א וֹ מרים , 

עקיבאוּ מ וֹ דה  ,רבּ י  
צרי ׁש אינוֹ  מא לּ וּ , ח וּ ץ ל וֹ  ׁש אמר  דר.בּ זמן לוֹ  לקּ ח  

לאחר , מכרן
עקיבא צרי רבּ י  אינוֹ  דר .א וֹ מר, ל וֹ  לקּ ח  

צרי וחכמים דר .א וֹ מרים , ל וֹ  לקּ ח  
בּ מ וֹ כר. אמ וּ רים , דברים  בּ ּמ ה 

כּ לּ ם . את נוֹ תן מ ּת נה , בּ נוֹ תן אבל 
בכ לּ ם . זכ וּ  בּׂשדה , זכ וּ  ׁש חלק וּ , האחין

בּ כ לּ ם . החזיק  בּ ּׂשדה , החזיק  ה גּ ר , בּ נכסי ה ּמ חזיק
כּ לּ ם . את הקדּ יׁש  ה ּׂשדה , את ה ּמ קדּ יׁש 

ׁש מעוֹ ן ה ּׂשדה ,רבּ י  את ה ּמ קדּ יׁש  א וֹ מר , 
ה ּׁשקמה : ס דּ ן ואת  ה ּמ רכּ ב  החרוּ ב  את  א לּ א הקדּ יׁש  לא

ה פרק
ה ּס פינה , את  ה ּמ וֹ כר 

הע וֹ גין  ואת ה נּ ס ואת ה ּת רן את  מכר 
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אלמלאהשל,
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הספינה  את ה המוכר בתראפרק  עאבבא 

א וֹ ת ּה , ה ּמ נהיגין כּ ל  ואת 
ה ּמ רצוּ פין, את  ולא  ה עבדים , את  לא  מכר  לא  אבל

האנּת יקי. את ולא 
ּׁשבּ תוֹ כ ּה , מה  וכל  היא  ל וֹ  ׁש אמר  וּ בזמן

מכ וּ רין. כ לּ ן הרי
ה ּפ רד וֹ ת. את  מכר  לא  ה קּ ר וֹ ן, את מכר
ה קּ ר וֹ ן. את  מכר  לא  ה ּפ רד וֹ ת, את מכר

ה בּ קר. את מכר לא  ה צּ מד , את מכר

ה צּ מד . את מכר לא  ה בּ קר , את מכר
יהוּ דה  מ וֹ דיעין.רבּ י  ה דּ מים  א וֹ מר , 

זוּ ז, בּ מאתים   ּצמ ד לי מכ וֹ ר  ל וֹ  אמר  כּ יצד ,
זוּ ז. בּ מאתים  ה צּ מד  ׁש אין יד וּ ע ה דּ בר

ראיה :וחכמים ה דּ מים  אין א וֹ מרים , 

כּ ליו. מכר לא  החמ וֹ ר, את ה ּמ וֹ כר
הּמ די כּ ליו.נחוּ ם  מכר א וֹ מר, 

יה וּ  מכ וּ רין.דהר בּ י אינן וּ פ עמים  מכ וּ רין ּפ עמים  א וֹ מר , 
עליו , וכליו לפניו חמ וֹ ר  היה  כּ יצד ,

מכ וּ רין. כליו הרי זה , חמ וֹ ר לי מכ וֹ ר  לוֹ  ואמר
מכ וּ רין: כּ ליו  אין ה וּ א ,  חמ וֹ ר

ה ּס יח. את מכר החמ וֹ ר, את ה ּמ וֹ כר
בּ נּה . את מכר לא  ה ּפ רה , את  מכר 

מימיו. מכר  בּ וֹ ר , מכר זבלּה . מכר א ׁש ּפ ה , מכר 
יוֹ נים . מכר  ,ׁש וֹ ב מכר  דּ בוֹ רים . מכר כּ וּ רת, מכר 
ראׁש וֹ נה. בּ רכה  מפריח  מחבר וֹ ,  ׁש וֹ ב ּפ רוֹ ת  ה לּ וֹ קח 

וּ מסרס. נחילין ׁש ל ׁש ה  נוֹ טל כּ וּ רת , ּפ ר וֹ ת 
חלּ וֹ ת. ׁש ּת י מ נּ יח דּ בׁש , חלּ וֹ ת 

גרוֹ פ יּ וֹ ת : ׁש ּת י מ נּ יח לקץ , זיתים 

ב
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הבית את דהמוכר בתראפרק בבא  ע

לצר כּ ּה , ׁש אינן האבנים  את לא  מכר  לא  אבל
לצרכּ וֹ , ׁש אינן ׁש בּ כּ רם  ה קּ נים  את ולא 

ה קּ רקע. מן תל וּ ׁש ה  ׁש היא  ה ּת בוּ אה  את ולא 
ּׁשבּ תוֹ כ ּה , מה  וכל  היא  ל וֹ , ׁש אמר  בּ זמן

מכ וּ רין. כ לּ ן הרי
ה קּ נים מחצּ ת את לא  מכר  לא  , ּכ וּ בין  ּכ בּ ין

בטיט, עשׂ וּ יה  ׁש היא  הּׁשוֹ מרה את  ולא  רבע, בית  ׁש היא 
ה ּׁשקמה , סדּ ן את ולא  ה ּמ רכּ ב, החר וּ ב את  ולא 

ה גּ ת , את  ולא  ה בּ וֹ ר, את ולא 
יׁש וּ בין. בּ ין חרבין בּ ין ,ה ּׁשוֹ ב את  ולא 

דּ בריוצרי  ,דר ל וֹ  ל קּ ח . עקיבא רבּ י  
צרי וחכמים אינוֹ  .א וֹ מרים , 

עקיבאוּ מ וֹ דה  ,רבּ י  
צרי ׁש אינוֹ  מא לּ וּ , ח וּ ץ ל וֹ  ׁש אמר  דר.בּ זמן לוֹ  לקּ ח  

לאחר , מכרן
עקיבא צרי רבּ י  אינוֹ  דר .א וֹ מר, ל וֹ  לקּ ח  

צרי וחכמים דר .א וֹ מרים , ל וֹ  לקּ ח  
בּ מ וֹ כר. אמ וּ רים , דברים  בּ ּמ ה 

כּ לּ ם . את נוֹ תן מ ּת נה , בּ נוֹ תן אבל 
בכ לּ ם . זכ וּ  בּׂשדה , זכ וּ  ׁש חלק וּ , האחין

בּ כ לּ ם . החזיק  בּ ּׂשדה , החזיק  ה גּ ר , בּ נכסי ה ּמ חזיק
כּ לּ ם . את הקדּ יׁש  ה ּׂשדה , את ה ּמ קדּ יׁש 

ׁש מעוֹ ן ה ּׂשדה ,רבּ י  את ה ּמ קדּ יׁש  א וֹ מר , 
ה ּׁשקמה : ס דּ ן ואת  ה ּמ רכּ ב  החרוּ ב  את  א לּ א הקדּ יׁש  לא

ה פרק
ה ּס פינה , את  ה ּמ וֹ כר 

הע וֹ גין  ואת ה נּ ס ואת ה ּת רן את  מכר 
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אלמלאהשל,

ואהששל,

ואהשתמה.

הומש, בשל,
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הספינה  את ה המוכר בתראפרק  עאבבא 

א וֹ ת ּה , ה ּמ נהיגין כּ ל  ואת 
ה ּמ רצוּ פין, את  ולא  ה עבדים , את  לא  מכר  לא  אבל

האנּת יקי. את ולא 
ּׁשבּ תוֹ כ ּה , מה  וכל  היא  ל וֹ  ׁש אמר  וּ בזמן

מכ וּ רין. כ לּ ן הרי
ה ּפ רד וֹ ת. את  מכר  לא  ה קּ ר וֹ ן, את מכר
ה קּ ר וֹ ן. את  מכר  לא  ה ּפ רד וֹ ת, את מכר

ה בּ קר. את מכר לא  ה צּ מד , את מכר

ה צּ מד . את מכר לא  ה בּ קר , את מכר
יהוּ דה  מ וֹ דיעין.רבּ י  ה דּ מים  א וֹ מר , 

זוּ ז, בּ מאתים   ּצמ ד לי מכ וֹ ר  ל וֹ  אמר  כּ יצד ,
זוּ ז. בּ מאתים  ה צּ מד  ׁש אין יד וּ ע ה דּ בר

ראיה :וחכמים ה דּ מים  אין א וֹ מרים , 

כּ ליו. מכר לא  החמ וֹ ר, את ה ּמ וֹ כר
הּמ די כּ ליו.נחוּ ם  מכר א וֹ מר, 

יה וּ  מכ וּ רין.דהר בּ י אינן וּ פ עמים  מכ וּ רין ּפ עמים  א וֹ מר , 
עליו , וכליו לפניו חמ וֹ ר  היה  כּ יצד ,

מכ וּ רין. כליו הרי זה , חמ וֹ ר לי מכ וֹ ר  לוֹ  ואמר
מכ וּ רין: כּ ליו  אין ה וּ א ,  חמ וֹ ר

ה ּס יח. את מכר החמ וֹ ר, את ה ּמ וֹ כר
בּ נּה . את מכר לא  ה ּפ רה , את  מכר 

מימיו. מכר  בּ וֹ ר , מכר זבלּה . מכר א ׁש ּפ ה , מכר 
יוֹ נים . מכר  ,ׁש וֹ ב מכר  דּ בוֹ רים . מכר כּ וּ רת, מכר 
ראׁש וֹ נה. בּ רכה  מפריח  מחבר וֹ ,  ׁש וֹ ב ּפ רוֹ ת  ה לּ וֹ קח 

וּ מסרס. נחילין ׁש ל ׁש ה  נוֹ טל כּ וּ רת , ּפ ר וֹ ת 
חלּ וֹ ת. ׁש ּת י מ נּ יח דּ בׁש , חלּ וֹ ת 

גרוֹ פ יּ וֹ ת : ׁש ּת י מ נּ יח לקץ , זיתים 

ב

ג 

וכהא,

ואה, אלמלאה,

ואה.

ושלהומש,

הכמ.

למאה. מאה,

למאה. מאה,

למאה. מאה,

למאה. מאה,

המ.רי א,

אלמלצבז, כ,

הישהבז.

אהר:ו א,
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הכמ. ולמלחז,

אכמ: חה,
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הספינה  את ה המוכר בתראפרק  בבא  עב

חברוֹ , שׂ דה   ֹבּ ת ו אילנוֹ ת  ׁש ני ה קּ וֹ נה 
קרקע. קנה  לא  זה  הרי

מאיר  קרקע.רבּ י קנה  א וֹ מר, 
ׁש לּ וֹ . ה גּ זע, מן והעוֹ לה  יׁש ּפ ה . לא  הגדּ ילוּ ,

ה קּ רקע. בּ על ׁש ל  ה ּׁשר ׁש ים , וּ מן
קרקע. ל וֹ  אין מת וּ , ואם 
קרקע. קנה  ׁש ל ׁש ה , קנה 

ׁש לּ וֹ . ה ּׁשר ׁש ין, וּ מן ה גּ זע מן והע וֹ לה  יׁש ּפ ה . הגדּ יל וּ ,
קרקע : לוֹ  יׁש  מת וּ , ואם 

הרגלים . את  מכר  לא  ג ּס ה , בּ המה  רא ׁש  ה ּמ וֹ כר 
הרא ׁש . את מכר לא  הרגלים , את  מכר 

ה כּ בד . את מכר לא  ה קּ נה , את  מכר 

ה קּ נה . את  מכר  לא  ה כּ בד , את  מכר 
הרגלים . את  מכר  הרא ׁש , את  מכר  בּ ד קּ ה , אבל

הרא ׁש . את מכר לא  הרגלים , את  מכר 
ה כּ בד . את מכר ה קּ נה , את  מכר 

ה קּ נה : את מכר לא  ה כּ בד , את מכר

בּ ּמ וֹ כרין. מ דּ וֹ ת ארבּ ע 
רע וֹ ת , ונמצא וּ  יפ וֹ ת חּט ים  ל וֹ  מכר 

בּ וֹ . לחזר  יכ וֹ ל ה לּ וֹ קח
בּ וֹ . לחזר  יכ וֹ ל מ וֹ כר  יפ וֹ ת , ונמצא וּ  רע וֹ ת 
יפ וֹ ת , ונמצא וּ  יפ וֹ ת רע וֹ ת , ונמצא וּ  רעוֹ ת

בּ וֹ . לחזר  יכ וֹ ל מהם  אחד  אין
לבנה , ונמצאת ׁש חמ ּת ית 

ונ  ׁש חמ ּת ית ,לבנה  מצאת 
ׁש קמה , ׁש ל  ונמצא וּ  זית  ׁש ל עצים 

זית , ׁש ל ונמצא וּ  ׁש קמה  ׁש ל
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הספינה  את ה המוכר בתראפרק  עג בבא 

יין, ונמצא  חמץ חמץ, ונמצא  יין
בּ הן: לחזר  יכ וֹ לין ׁש ניהם 

קנה . מדד , ולא   מ ׁש לחברוֹ , ּפ ר וֹ ת  ה ּמ וֹ כר 
קנה . לא  , מ ׁש ולא  מדד 

מקוֹ מן. את שׂ וֹ כר פ קּ ח, היה  אם 
מחברוֹ , ּפ ׁש ּת ן ה לּ וֹ קח

למקוֹ ם . מ ּמ ק וֹ ם  ׁש יּ טלטל נּ וּ  עד  קנה  לא  זה  הרי
קנה : ׁש ה וּ א , כּ ל  ותלׁש  ל קּ רקע  במחבּ ר  היה  ואם 

ׁש ה וּ זלוּ , א וֹ  וה וּ קרוּ  לחברוֹ  ו ׁש מן יין ה ּמ וֹ כר
לּמ וֹ כר. ה ּמ דּ ה , נתמ לּ אה  ׁש א  עד  אם 

ללּ וֹ קח. ה ּמ דּ ה , מ ּׁשנּ תמ לּ אה 
בּ יניהן, סרסוּ ר  היה  ואם 

ל ּס רסוּ ר. נׁש בּ רה  החבית , נׁש בּ רה 
לה ּט י  ט ּפ ין.וחיּ ב ׁש לׁש  לוֹ  ף 

מ וֹ כר. ׁש ל ה וּ א  הרי וּ מ צּ ה , הרכּ ינּה 
לה ּט י  חיּ ב אינוֹ  ט ּפ ין.והחנוני ׁש לׁש  ף 

יהוּ דה  ּפ טוּ ר :רבּ י  חׁש כה , עם  ׁש בּ ת ערב א וֹ מר , 

בּ יד וֹ , וּ פנדּ יוֹ ן חנוני אצל  בּ נוֹ  את ה ּׁשוֹ לח
הא ּס ר , את ל וֹ  ונתן ׁש מן בּ א ּס ר  לוֹ  וּ מדד 

חיּ ב. חנוני הא ּס ר, את וא בּ ד  ה צּ ל וֹ חית  את  ׁש בר
יהוּ דה  ׁש לחוֹ .רבּ י  כּ ן מנת ׁש על ּפ וֹ טר , 

יהוּ דה וּ מ וֹ דים  לרבּ י  ׁש ה צּ ל וֹ חיתחכמים  בּ זמן 
פטוּ ר : חנוני לת וֹ כ ּה , חנוני וּ מדד  ה ּת ינוֹ ק בּ יד 

יוֹ ם , ל ׁש ל ׁש ים  אחת  מ דּ וֹ תיו  מק נּ ח ה ּס יטוֹ ן
חד ׁש . עשׂ ר  לׁש נים  אחת ה בּ ית  וּ בעל 

גּ מליאל  בּ ן  ׁש מע וֹ ן ה דּ ברים .רבּ ן  חלּ וּ ף א וֹ מר , 
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הספינה  את ה המוכר בתראפרק  בבא  עב

חברוֹ , שׂ דה   ֹבּ ת ו אילנוֹ ת  ׁש ני ה קּ וֹ נה 
קרקע. קנה  לא  זה  הרי

מאיר  קרקע.רבּ י קנה  א וֹ מר, 
ׁש לּ וֹ . ה גּ זע, מן והעוֹ לה  יׁש ּפ ה . לא  הגדּ ילוּ ,

ה קּ רקע. בּ על ׁש ל  ה ּׁשר ׁש ים , וּ מן
קרקע. ל וֹ  אין מת וּ , ואם 
קרקע. קנה  ׁש ל ׁש ה , קנה 

ׁש לּ וֹ . ה ּׁשר ׁש ין, וּ מן ה גּ זע מן והע וֹ לה  יׁש ּפ ה . הגדּ יל וּ ,
קרקע : לוֹ  יׁש  מת וּ , ואם 

הרגלים . את  מכר  לא  ג ּס ה , בּ המה  רא ׁש  ה ּמ וֹ כר 
הרא ׁש . את מכר לא  הרגלים , את  מכר 

ה כּ בד . את מכר לא  ה קּ נה , את  מכר 

ה קּ נה . את  מכר  לא  ה כּ בד , את  מכר 
הרגלים . את  מכר  הרא ׁש , את  מכר  בּ ד קּ ה , אבל

הרא ׁש . את מכר לא  הרגלים , את  מכר 
ה כּ בד . את מכר ה קּ נה , את  מכר 

ה קּ נה : את מכר לא  ה כּ בד , את מכר

בּ ּמ וֹ כרין. מ דּ וֹ ת ארבּ ע 
רע וֹ ת , ונמצא וּ  יפ וֹ ת חּט ים  ל וֹ  מכר 

בּ וֹ . לחזר  יכ וֹ ל ה לּ וֹ קח
בּ וֹ . לחזר  יכ וֹ ל מ וֹ כר  יפ וֹ ת , ונמצא וּ  רע וֹ ת 
יפ וֹ ת , ונמצא וּ  יפ וֹ ת רע וֹ ת , ונמצא וּ  רעוֹ ת

בּ וֹ . לחזר  יכ וֹ ל מהם  אחד  אין
לבנה , ונמצאת ׁש חמ ּת ית 

ונ  ׁש חמ ּת ית ,לבנה  מצאת 
ׁש קמה , ׁש ל  ונמצא וּ  זית  ׁש ל עצים 

זית , ׁש ל ונמצא וּ  ׁש קמה  ׁש ל
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הספינה  את ה המוכר בתראפרק  עג בבא 

יין, ונמצא  חמץ חמץ, ונמצא  יין
בּ הן: לחזר  יכ וֹ לין ׁש ניהם 

קנה . מדד , ולא   מ ׁש לחברוֹ , ּפ ר וֹ ת  ה ּמ וֹ כר 
קנה . לא  , מ ׁש ולא  מדד 

מקוֹ מן. את שׂ וֹ כר פ קּ ח, היה  אם 
מחברוֹ , ּפ ׁש ּת ן ה לּ וֹ קח

למקוֹ ם . מ ּמ ק וֹ ם  ׁש יּ טלטל נּ וּ  עד  קנה  לא  זה  הרי
קנה : ׁש ה וּ א , כּ ל  ותלׁש  ל קּ רקע  במחבּ ר  היה  ואם 

ׁש ה וּ זלוּ , א וֹ  וה וּ קרוּ  לחברוֹ  ו ׁש מן יין ה ּמ וֹ כר
לּמ וֹ כר. ה ּמ דּ ה , נתמ לּ אה  ׁש א  עד  אם 

ללּ וֹ קח. ה ּמ דּ ה , מ ּׁשנּ תמ לּ אה 
בּ יניהן, סרסוּ ר  היה  ואם 

ל ּס רסוּ ר. נׁש בּ רה  החבית , נׁש בּ רה 
לה ּט י  ט ּפ ין.וחיּ ב ׁש לׁש  לוֹ  ף 

מ וֹ כר. ׁש ל ה וּ א  הרי וּ מ צּ ה , הרכּ ינּה 
לה ּט י  חיּ ב אינוֹ  ט ּפ ין.והחנוני ׁש לׁש  ף 

יהוּ דה  ּפ טוּ ר :רבּ י  חׁש כה , עם  ׁש בּ ת ערב א וֹ מר , 

בּ יד וֹ , וּ פנדּ יוֹ ן חנוני אצל  בּ נוֹ  את ה ּׁשוֹ לח
הא ּס ר , את ל וֹ  ונתן ׁש מן בּ א ּס ר  לוֹ  וּ מדד 

חיּ ב. חנוני הא ּס ר, את וא בּ ד  ה צּ ל וֹ חית  את  ׁש בר
יהוּ דה  ׁש לחוֹ .רבּ י  כּ ן מנת ׁש על ּפ וֹ טר , 

יהוּ דה וּ מ וֹ דים  לרבּ י  ׁש ה צּ ל וֹ חיתחכמים  בּ זמן 
פטוּ ר : חנוני לת וֹ כ ּה , חנוני וּ מדד  ה ּת ינוֹ ק בּ יד 

יוֹ ם , ל ׁש ל ׁש ים  אחת  מ דּ וֹ תיו  מק נּ ח ה ּס יטוֹ ן
חד ׁש . עשׂ ר  לׁש נים  אחת ה בּ ית  וּ בעל 

גּ מליאל  בּ ן  ׁש מע וֹ ן ה דּ ברים .רבּ ן  חלּ וּ ף א וֹ מר , 
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הספינה  את ה המוכר בתראפרק  בבא  עד

בּ ּׁשבּ ת , ּפ עמים  מ דּ וֹ תיו  מקנּ ח חנוני
בּ ּׁשבּ ת , אחת  ּפ עם  מ ׁש קלוֹ תיו  וּ ממחה 
וּ מ ׁש קל : מ ׁש קל  כּ ל  על  מאזנים  וּ מק נּ ח

גּ מליאל אמר  בּ ן  ׁש מע וֹ ן ,רבּ ן  
צרי  אינוֹ  בּ יּ בׁש , אבל בּ לּ ח. אמ וּ רים , דברים  .בּ ּמ ה  

טפח. לוֹ  להכריע וחיּ ב
גר וּ מיו , לוֹ  נוֹ תן בּ עין, עין ל וֹ  ׁש וֹ קל  היה 

בּ יּ בׁש . לעשׂ רים  ואחד  בּ לּ ח ל עשׂ רה  אחד 

בּ גּ ּס ה . ימד  לא  בּ דּ קּ ה , למד  ׁש נּ הג וּ  מק וֹ ם 
בּ דּ קּ ה . ימד  לא  בּ גּ ּס ה ,

ימחק: לא  לגדּ ׁש , יג דּ ׁש . לא  למחק,

ו  פרק

ּפ ׁש ּת ן, זרע  ואפ לּ וּ  צּמ חוּ , ולא  לחברוֹ  ּפ ר וֹ ת  ה ּמ וֹ כר
בּ אחריוּ תן. חיּ ב אינוֹ 

גּ מליאל  בּ ן  ׁש מע וֹ ן א וֹ מר ,רבּ ן  
בּ אחריוּ תן: חיּ ב נאכלין, ׁש אינן ג נּ ה  זרע וֹ ני

לחברוֹ , ּפ רוֹ ת ה ּמ וֹ כר
לסאה . ט נּ פת  רבע עליו  מקבּ ל זה  הרי

למאה . מתלּ ע וֹ ת  עשׂ ר עליו מק בּ ל  ּת אנים ,
למאה . ק וֹ ססוֹ ת  עשׂ ר עליו מק בּ ל  יין, ׁש ל  מרּת ף

למאה : ּפ יטסיא וֹ ת עשׂ ר עליו מק בּ ל  בּ ּׁשר וֹ ן, קנק נּ ים 

בּ אחריוּ ת וֹ . חיּ ב אינוֹ  והחמיץ, לחברוֹ  יין ה ּמ וֹ כר
טעוּ ת. מ קּ ח זה  הרי מחמיץ , ׁש יּ ינוֹ  יד וּ ע ואם 

,ל מ וֹ כר  אני מבּׂשם  יין לוֹ  אמר ואם 
ה עצרת. עד  לוֹ  לה עמיד  חיּ ב
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פרות והמוכר בתראפרק עה בבא 

א ׁש ּת קד . מ ּׁשל  ויׁש ן,
ׁש נים : ׁש ל ׁש  מ ּׁשל וּ מיּׁשן,

בית , ל וֹ  לבנוֹ ת  לחברוֹ  מקוֹ ם  ה ּמ וֹ כר 
לבנוֹ  חתנוּ ת  בית  לוֹ  לבנוֹ ת  מחברוֹ  המקבּ ל וכן

לבּת וֹ , אלמנוּ ת וּ בית
דּ ברי ׁש ׁש , על א ּמ וֹ ת ארבּ ע  עקיבא .בּ וֹ נה  רבּ י  

יׁש מעאל  זה .רבּ י  ה וּ א  בּ קר רפת  א וֹ מר , 
ׁש ׁש . על  א ּמ וֹ ת  ארבּ ע  בּ וֹ נה  בּ קר, רפת  לעשׂ וֹ ת  הר וֹ צה

עשׂ ר. על  ׁש מנה  גד וֹ ל, ׁש מנה . על ׁש ׁש  קטן, בּ ית
עשׂ ר. על  עשׂ ר טרקלין,

היכל. לדּ בר , ראיה  רחבּ וֹ . וכחצי ארכּ וֹ  כּ חצי רוּ מ וֹ 
גּ מליאל  בּ ן  ׁש מע וֹ ן היכל :רבּ ן  כּ בנין ה כּ ל  א וֹ מר , 

חברוֹ , ׁש ל  מ בּ ית וֹ  לפנים  בוֹ ר לוֹ  ׁש יּ ׁש  מי
נכנסין  אדם  בּ ני ׁש דּ ר בּ ׁש עה  נכנס

יוֹ צאין, אדם  בּ ני  ׁש דּ ר בּ ׁש עה  ויוֹ צא 
מ בּ וֹ רוֹ , וּ מ ׁש ק ּה  בּ המ ּת וֹ  מכניס ואינוֹ 

מ בּ חוּ ץ, וּ מ ׁש קּה  ממ לּ א  א לּ א 
פ וֹ תחת : ל וֹ  ע וֹ שׂ ה  וזה  פ וֹ תחת ל וֹ  ע וֹ שׂ ה  וזה 

חברוֹ , ׁש ל  מ גּ נּ ת וֹ  לפנים  גנּ ה  לוֹ  ׁש יּ ׁש  מי
נכנסים אדם  בּ ני ׁש דּ ר בּ ׁש עה  נכנס
יוֹ צאין, אדם  בּ ני  ׁש דּ ר בּ ׁש עה  ויוֹ צא 

ּת גּ רין, לת וֹ כ ּה  מכניס ואינוֹ 
אחרת , שׂ דה   ֹלת ו מ ּת וֹ כ ּה  יכּ נס ולא 

. ה דּ ר את זוֹ ר ע והחיצוֹ ן
ׁש ניהם , מ דּ עת ה צּ ד  מן  דר לוֹ  נתנוּ 

רוֹ צה , ׁש ה וּ א  בּ ׁש עה  ויוֹ צא  רוֹ צה  ׁש ה וּ א  בּ ׁש עה  נכנס 
ּת גּ רין, לת וֹ כ ּה  וּ מכניס
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הספינה  את ה המוכר בתראפרק  בבא  עד

בּ ּׁשבּ ת , ּפ עמים  מ דּ וֹ תיו  מקנּ ח חנוני
בּ ּׁשבּ ת , אחת  ּפ עם  מ ׁש קלוֹ תיו  וּ ממחה 
וּ מ ׁש קל : מ ׁש קל  כּ ל  על  מאזנים  וּ מק נּ ח

גּ מליאל אמר  בּ ן  ׁש מע וֹ ן ,רבּ ן  
צרי  אינוֹ  בּ יּ בׁש , אבל בּ לּ ח. אמ וּ רים , דברים  .בּ ּמ ה  

טפח. לוֹ  להכריע וחיּ ב
גר וּ מיו , לוֹ  נוֹ תן בּ עין, עין ל וֹ  ׁש וֹ קל  היה 

בּ יּ בׁש . לעשׂ רים  ואחד  בּ לּ ח ל עשׂ רה  אחד 

בּ גּ ּס ה . ימד  לא  בּ דּ קּ ה , למד  ׁש נּ הג וּ  מק וֹ ם 
בּ דּ קּ ה . ימד  לא  בּ גּ ּס ה ,

ימחק: לא  לגדּ ׁש , יג דּ ׁש . לא  למחק,

ו  פרק

ּפ ׁש ּת ן, זרע  ואפ לּ וּ  צּמ חוּ , ולא  לחברוֹ  ּפ ר וֹ ת  ה ּמ וֹ כר
בּ אחריוּ תן. חיּ ב אינוֹ 

גּ מליאל  בּ ן  ׁש מע וֹ ן א וֹ מר ,רבּ ן  
בּ אחריוּ תן: חיּ ב נאכלין, ׁש אינן ג נּ ה  זרע וֹ ני

לחברוֹ , ּפ רוֹ ת ה ּמ וֹ כר
לסאה . ט נּ פת  רבע עליו  מקבּ ל זה  הרי

למאה . מתלּ ע וֹ ת  עשׂ ר עליו מק בּ ל  ּת אנים ,
למאה . ק וֹ ססוֹ ת  עשׂ ר עליו מק בּ ל  יין, ׁש ל  מרּת ף

למאה : ּפ יטסיא וֹ ת עשׂ ר עליו מק בּ ל  בּ ּׁשר וֹ ן, קנק נּ ים 

בּ אחריוּ ת וֹ . חיּ ב אינוֹ  והחמיץ, לחברוֹ  יין ה ּמ וֹ כר
טעוּ ת. מ קּ ח זה  הרי מחמיץ , ׁש יּ ינוֹ  יד וּ ע ואם 

,ל מ וֹ כר  אני מבּׂשם  יין לוֹ  אמר ואם 
ה עצרת. עד  לוֹ  לה עמיד  חיּ ב
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פרות והמוכר בתראפרק עה בבא 

א ׁש ּת קד . מ ּׁשל  ויׁש ן,
ׁש נים : ׁש ל ׁש  מ ּׁשל וּ מיּׁשן,

בית , ל וֹ  לבנוֹ ת  לחברוֹ  מקוֹ ם  ה ּמ וֹ כר 
לבנוֹ  חתנוּ ת  בית  לוֹ  לבנוֹ ת  מחברוֹ  המקבּ ל וכן

לבּת וֹ , אלמנוּ ת וּ בית
דּ ברי ׁש ׁש , על א ּמ וֹ ת ארבּ ע  עקיבא .בּ וֹ נה  רבּ י  

יׁש מעאל  זה .רבּ י  ה וּ א  בּ קר רפת  א וֹ מר , 
ׁש ׁש . על  א ּמ וֹ ת  ארבּ ע  בּ וֹ נה  בּ קר, רפת  לעשׂ וֹ ת  הר וֹ צה

עשׂ ר. על  ׁש מנה  גד וֹ ל, ׁש מנה . על ׁש ׁש  קטן, בּ ית
עשׂ ר. על  עשׂ ר טרקלין,

היכל. לדּ בר , ראיה  רחבּ וֹ . וכחצי ארכּ וֹ  כּ חצי רוּ מ וֹ 
גּ מליאל  בּ ן  ׁש מע וֹ ן היכל :רבּ ן  כּ בנין ה כּ ל  א וֹ מר , 

חברוֹ , ׁש ל  מ בּ ית וֹ  לפנים  בוֹ ר לוֹ  ׁש יּ ׁש  מי
נכנסין  אדם  בּ ני ׁש דּ ר בּ ׁש עה  נכנס

יוֹ צאין, אדם  בּ ני  ׁש דּ ר בּ ׁש עה  ויוֹ צא 
מ בּ וֹ רוֹ , וּ מ ׁש ק ּה  בּ המ ּת וֹ  מכניס ואינוֹ 

מ בּ חוּ ץ, וּ מ ׁש קּה  ממ לּ א  א לּ א 
פ וֹ תחת : ל וֹ  ע וֹ שׂ ה  וזה  פ וֹ תחת ל וֹ  ע וֹ שׂ ה  וזה 

חברוֹ , ׁש ל  מ גּ נּ ת וֹ  לפנים  גנּ ה  לוֹ  ׁש יּ ׁש  מי
נכנסים אדם  בּ ני ׁש דּ ר בּ ׁש עה  נכנס
יוֹ צאין, אדם  בּ ני  ׁש דּ ר בּ ׁש עה  ויוֹ צא 

ּת גּ רין, לת וֹ כ ּה  מכניס ואינוֹ 
אחרת , שׂ דה   ֹלת ו מ ּת וֹ כ ּה  יכּ נס ולא 

. ה דּ ר את זוֹ ר ע והחיצוֹ ן
ׁש ניהם , מ דּ עת ה צּ ד  מן  דר לוֹ  נתנוּ 

רוֹ צה , ׁש ה וּ א  בּ ׁש עה  ויוֹ צא  רוֹ צה  ׁש ה וּ א  בּ ׁש עה  נכנס 
ּת גּ רין, לת וֹ כ ּה  וּ מכניס
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פרות והמוכר בתראפרק בבא  עו 

אחרת , שׂ דה   ֹלת ו מ ּת וֹ כ ּה  יכּ נס ולא 
לזרעּה : ר ּׁשאים  אינם  וזה  וזה 

שׂ דה וּ ,  ֹבּ ת ו עוֹ ברת  הרבּ ים  דר ׁש היתה  מי
ה צּ ד , מן להם  ונתן נטלּה 

ה גּ יע וֹ . לא  ו ׁש לּ וֹ  נתן, ּׁשנּ תן מה 
א ּמ וֹ ת. אר בּ ע ה יּ חיד ,  דּ ר

ע ׁש ׁש  הר בּ ים , א ּמ ה .דּ ר שׂ רה  
ׁש עוּ ר. לּה  אין ,ה ּמ ל דּ ר
ׁש עוּ ר. לּה  אין ה קּ בר , דּ ר

דּ יּ ני קבּ ין:צ ּפ וֹ ריה ּמ עמד , ארבּ עת בּ ית אמר וּ , 

קבר , לוֹ  לעשׂ וֹ ת לחבר וֹ  מק וֹ ם  ה ּמ וֹ כר
קבר , לוֹ  לעשׂ וֹ ת מחבר וֹ  המקבּ ל וכן

ׁש ׁש , על  א ּמ וֹ ת ארבּ ע  מ ערה  ׁש ל תוֹ כ ּה  ע וֹ שׂ ה 
כ וּ כין, ׁש מנה  לת וֹ כ ּה  וּ פ וֹ תח

מ כּ נגדּ ן, וּ ׁש נים  מ כּ אן וּ ׁש ל ׁש ה  מ כּ אן ׁש לׁש ה 
ׁש ּׁשה . ורחבּ ן ׁש בעה  ור וּ מן א ּמ וֹ ת  אר בּ ע אר כּ ן וכ וּ כין

ׁש מעוֹ ן א וֹ מר ,רבּ י  
ׁש מנה , על א ּמ וֹ ת  ׁש ׁש  מ ערה  ׁש ל  ת וֹ כ ּה  עוֹ שׂ ה 

, ּכּ ו עשׂ ר  ׁש לׁש ה  לתוֹ כ ּה  וּ פ וֹ תח
מ כּ נגדּ ן  וּ ׁש ל ׁש ה  מ כּ אן ואר בּ עה  מ כּ אן אר בּ עה 

ה ּׂשמאל. מן ואחד  ה ּפ תח מימין ואחד 
ׁש ׁש , על  ׁש ׁש  ה ּמ ערה  ּפ י על חצר  ועוֹ שׂ ה 

וקוֹ בריה , ה ּמ ּט ה  כּ מלא 
מ כּ אן. ואחת מ כּ אן אחת מ ער וֹ ת , ׁש ּת י לתוֹ כ ּה  וּ פ וֹ תח

ׁש מעוֹ ן ר וּ חוֹ תיה .רבּ י  לאר בּ ע אר בּ ע, א וֹ מר , 
גּ מליאל  בּ ן  ׁש מע וֹ ן ה ּס לע :רבּ ן  לפי ה כּ ל  א וֹ מר , 
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טיק

אם מברכים בזימון המברך אומר:

ן( עְנְטׁשְ ַרּבֹוַתי ְנָבֵרְך: )ַרּבֹוַתי ִמיר ֶוועֶלען ּבֶ

ה ְוַעד עֹוָלם: ם ֲאדָֹני ְמֹבָרְך ֵמַעּתָ המסובים עונים: ְיִהי ׁשֵ

לֹו: ֶ ָאַכְלנּו ִמּשׁ ָנן ְוַרּבֹוַתי ְנָבֵרך )בעשרה: ֱאלֵֹהינּו( ׁשֶ ְרׁשּות ָמָרָנן ְוַרּבָ המברך אומר: ּבִ

לֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו:  ֶ ָאַכְלנּו ִמּשׁ רּוְך )בעשרה: ֱאלֵֹהינּו( ׁשֶ המסובים עונים: ּבָ

מֹו: רּוְך הּוא ּוָברּוך ׁשְ ּבָ

ה ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ַהָזּן ֶאת ָהעֹוָלם  רּוְך ַאָתּ ָבּ
ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים. הּוא נֹוֵתן ֶלֶחם  ֵחן ְבּ טּובֹו ְבּ ּלֹו. ְבּ ֻכּ
לֹא  ִמיד  ָתּ דֹול  ַהָגּ ּוְבטּובֹו  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  י  ִכּ ָשֹר.  ָבּ ְלָכל 
מֹו  ְשׁ ֲעבּור  ַבּ ָוֶעד.  ְלעֹוָלם  ָמזֹון  ָלנּו  ֶיְחַסר  ְוַאל  ָלנּו  ָחַסר 
ּוֵמִכין  ל  ַלֹכּ ּוֵמִטיב  ל  ַלֹכּ ּוְמַפְרֵנס  ָזן  ֵאל  י הּוא  ִכּ דֹול.  ַהָגּ
ָיֶדָך  ֶאת  ּפֹוֵתַח  ָאמּור  ּכָ ָרא.  ָבּ ר  ֲאֶשׁ ִרּיֹוָתיו  ְבּ ְלָכל  ָמזֹון 
ל: ה ְיֹהָוה. ַהָזּן ֶאת ַהֹכּ רּוְך ַאָתּ יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון: ָבּ ּבִ ּוַמׂשְ

בחול אומרים

ָזְכֵרנּו  ְבּ ִכינּו,  ָבּ ם  ַגּ ְבנּו  ָיַשׁ ם  ֶבל ָשׁ ָבּ ַנֲהרֹות   úַע
ִלינּו  ָתּ תֹוָכּה,  ְבּ ֲעָרִבים  ַעל  ִצּיֹון.  ֶאת 
יר  ִשׁ ְבֵרי  ִדּ ׁשֹוֵבינּו  ֵאלּונּו  ְשׁ ם  ָשׁ י  ִכּ רֹוֵתינּו.  נֹּ ִכּ
ֵאיְך  ִצּיֹון.  יר  ׁ ִמִשּ ָלנּו  ירּו  ִשׁ ִשְֹמָחה,  ְותֹוָלֵלינּו 
ִאם  ֵנָכר.  ַאְדַמת  ַעל  ְיהָֹוה,  יר  ִשׁ ֶאת  יר  ָנִשׁ
ְלׁשֹוִני  ק  ְדַבּ ִתּ ְיִמיִני.  ח  ַכּ ְשׁ ִתּ ֹם,  ִלָ ְירּוָשׁ ֵחְך  ָכּ ֶאְשׁ
ֶאת  ַאֲעֶלה  לֹא  ִאם  ֵרִכי,  ֶאְזְכּ לֹא  ִאם  י  ְלִחִכּ
ִלְבֵני  ְיהָֹוה  ְזכֹר  ִשְֹמָחִתי.  רֹאׁש  ַעל  ֹם  ִלַ ְירּוָשׁ
לָ ִם, ָהֹאְמִרים ָערּו ָערּו ַעד  ֱאדֹום ֵאת יֹום ְירּוָשׁ
ם  ֶלּ ַשׁ ְיּ ֶשׁ ֵרי  דּוָדה, ַאְשׁ ׁ ֶבל ַהְשּ ָבּ ת  ַבּ ּה.  ָבּ ַהְיסֹוד 
ץ  יֹּאֵחז ְוִנֵפּ ֵרי ֶשׁ ָגַמְלְתּ ָלנּו. ַאְשׁ מּוֵלְך ֶשׁ ָלְך ֶאת ְגּ

ַלע. ֶאת עָֹלַלִיְך ֶאל ַהָסּ

בשבת אומרים

ְיהָֹוה  ׁשּוב  ְבּ ֲעלֹות.  ַהַמּ יר  ִשׁ
ָהִיינּו  ִצּיֹון  יַבת  ִשׁ ֶאת 
ינּו  ֵלא ְשֹחֹוק ִפּ ֹחְלִמים. ָאז ִיָמּ ְכּ
ה. ָאז יֹאְמרּו ַבּגֹוִים  ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָנּ
ה.  יל ְיהָֹוה ַלֲעשֹֹות ִעם ֵאֶלּ ִהְגִדּ
נּו.  ִעָמּ ַלֲעשֹֹות  ְיהָֹוה  יל  ִהְגִדּ
ָהִיינּו ְשֵֹמִחים. ׁשּוָבה ְיהָֹוה ֶאת 
ֶגב.  ֶנּ ַבּ ֲאִפיִקים  ַכּ ִביֵתנּו  ְשׁ
ה ִיְקצֹרּו.  ִרָנּ ִדְמָעה ְבּ ַהזְֹּרִעים ְבּ
ְך  ֶמֶשׁ נֵֹשֹא  ּוָבכֹה  ֵיֵלְך  ָהלֹוְך 
נֵֹשֹא  ה.  ְבִרָנּ ָיבֹא  א  בֹּ ַהָזַּרע. 

ָתיו. ֲאֻלֹמּ



טק

ִהְנַחְלָתּ ַלֲאבֹוֵתינּו ֶאֶרץ ֶחְמָדה טֹוָבה  ָך ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו. ַעל ֶשׁ ְלּ נֹוֶדה 
הֹוֵצאָתנּו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים. ּוְפִדיָתנּו  ּוְרָחָבה. ְוַעל ֶשׁ

נּו.  ְדָתּ ַמּ ִלּ ְבָשֵֹרנּו. ְוַעל ּתֹוָרְתָך ֶשׁ ָחַתְמָתּ ִבּ ִריְתָך ֶשׁ ית ֲעָבִדים. ְוַעל ְבּ ִמֵבּ

ֲאִכיַלת  ְוַעל  נּו.  חֹוַנְנָתּ ֶשׁ ָוֶחֶסד  ֵחן  ים  ַחִיּ ְוַעל  נּו.  הֹוַדְעָתּ ֶשׁ יָך  ֻחֶקּ ְוַעל 

ָעה: ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ָשׁ ִמיד. ְבּ ה ָזן ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו ָתּ ַאָתּ ָמזֹון ָשׁ

)בחנוכה ופורים אומרים כאן ועל הניסים, ואם שכח אזי כשיגיע אצל הרחמן יאמר:

ָיִמים  ָעָשֹה ִנִסים ַלֲאבֹוֵתינּו, ַבּ מֹו ֶשׁ ָהַרֲחָמן, הּוא ַיֲעֶשֹה ָלנּו ִנִסים ְוִנְפָלאֹות, ְכּ
ְזַמן ַהֶזה: בימי וכו':( ָהֵהם ִבּ

בחנוכה ובפורים אומרים זה:

ְוַעל  ׁשּועֹות  ַהְתּ ְוַעל  בּורֹות  ַהְגּ ְוַעל  ְרָקן  ַהֻפּ ְוַעל  ים  ִסּ ַהִנּ ַעל 
ָעִשֹיָת ַלֲאבֹוֵתינּו  ְלָחמֹות. ֶשׁ ָחמֹות ְוַעל ַהִמּ ְפָלאֹות ְוַעל ַהֶנּ ַהִנּ

ְזַּמן ַהֶזּה: ִמים ָהֵהם ַבּ ָיּ ַבּ

דֹול  ָגּ ֵהן  כֹּ יֹוָחָנן  ן  ֶבּ ְתָיהּו  ַמִתּ יֵמי  ִבּ לחנוכה: 

ָעה  ָעְמָדה ַמְלכּות ָיָון ָהְרָשׁ ֶשׁ מֹוַנִאי ּוָבָניו. ְכּ ַחְשׁ

יָחם ּתֹוָרֶתָך ּוְלַהֲעִביָרם  ִכּ ָך ִיְשָֹרֵאל. ְלַהְשׁ ַעל ַעְמּ

ָעַמְדָתּ  ים.  ָהַרִבּ ַרֲחֶמיָך  ְבּ ה  ְוַאָתּ ְרצֹוֶנָך.  י  ֵמֻחֵקּ

ֶאת  ְנָתּ  ַדּ ִריָבם.  ֶאת  ַרְבָתּ  ָצָרָתם.  ֵעת  ְבּ ָלֶהם 

ַיד  ְבּ ִגּבֹוִרים  ָמַסְרָתּ  ִנְקָמָתם.  ֶאת  ָנַקְמָתּ  יָנם.  ִדּ

ַיד  ְבּ ּוְטֵמִאים  ים.  ְמַעִטּ ַיד  ְבּ ים  ְוַרִבּ ים.  ִשׁ ַחָלּ

ַיד  ְבּ ְוֵזִדים  יִקים.  ַצִדּ ַיד  ְבּ ִעים  ּוְרָשׁ ְטהֹוִרים. 

ְוָקדֹוׁש  דֹול  ָגּ ם  ֵשׁ ָעִשֹיָת  ּוְלָך  תֹוָרֶתָך.  עֹוְסֵקי 

ׁשּוָעה ְגדֹוָלה  ָך ִיְשָֹרֵאל ָעִשֹיָת ְתּ עֹוָלֶמָך. ּוְלַעְמּ ְבּ

ִלְדִביר  ָבֶניָך  אּו  ָבּ ן  ֵכּ ְוַאַחר  ַהֶזּה.  ַהּיֹום  ְכּ ּוֻפְרָקן 

ָך.  ֶשׁ ִמְקָדּ ֶאת  ְוִטֲהרּו  ֵהיָכֶלָך.  ֶאת  ּוִפּנּו  יֶתָך.  ֵבּ

מֹוַנת  ְוָקְבעּו ְשׁ ָך.  ָקְדֶשׁ ַחְצרֹות  ְבּ ְוִהְדִליקּו ֵנרֹות 

דֹול: ְמָך ַהָגּ ל ְלִשׁ ה ֵאּלּו. ְלהֹודֹות ּוְלַהֵלּ ְיֵמי ֲחֻנָכּ

ר  ַכי ְוֶאְסֵתּ יֵמי ָמְרְדּ לפורים: ִבּ

ָעַמד  ֶשׁ ְכּ יָרה.  ַהִבּ ן  ׁשּוַשׁ ְבּ

ׁש  ֵקּ ִבּ ע.  ָהָרָשׁ ָהָמן  ֲעֵליֶהם 

ד  ּוְלַאֵבּ ַלֲהרֹג  ִמיד  ְלַהְשׁ

ַער  ִמַנּ ַהְיּהּוִדים.  ל  ָכּ ֶאת 

יֹום  ְבּ ים.  ְוָנִשׁ ַטף  ָזֵקן.  ְוַעד 

ָעָשֹר  ה  לָֹשׁ ְשׁ ִבּ ֶאָחד. 

הּוא  ָעָשֹר  ֵנים  ְשׁ ְלֹחֶדׁש 

ָלבֹוז.  ָלָלם  ּוְשׁ ֲאָדר  ֹחֶדׁש 

ים  ָהַרִבּ ַרֲחֶמיָך  ְבּ ה  ְוַאָתּ

ֵהַפְרָתּ ֶאת ֲעָצתֹו. ְוִקְלַקְלָתּ 

בֹוָת ּלֹו  ְבּתֹו. ַוֲהֵשׁ ֶאת ַמֲחַשׁ

אֹותֹו  ְוָתלּו  רֹאׁשֹו.  ְבּ מּולֹו  ְגּ

ָניו ַעל ָהֵעץ: ְוֶאת ָבּ
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ל ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ֲאַנְחנּו מֹוִדים ָלְך ּוְמָבְרִכים אֹוָתְך.  ְוַעל ַהֹכּ
תּוב.  ָכּ ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד. ַכּ ִפי ָכל ַחי ָתּ ְמָך ְבּ ַרְך ִשׁ ִיְתָבּ
ָבה  ְוָאַכְלָתּ ְוָשָֹבְעָתּ ּוֵבַרְכָתּ ֶאת ְיֹהָוה ֱאלֶֹהיָך ַעל ָהָאֶרץ ַהטֹּ

זֹון. ה ְיֹהָוה. ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהָמּ רּוְך ַאָתּ ר ָנַתן ָלְך. ָבּ ֲאֶשׁ

ַלִים ִעיֶרָך. ְוַעל  ָך. ְוַעל ְירּוָשׁ ַרֶחם ָנא ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ַעל ִיְשָֹרֵאל ַעֶמּ
ִית  יֶחָך. ְוַעל ַהַבּ ִוד ְמִשׁ ית ָדּ בֹוֶדָך. ְוַעל ַמְלכּות ֵבּ ן ְכּ ַכּ ִצּיֹון ִמְשׁ

זּוֵננּו  ְרֵענּו  ָאִבינּו.  ֱאלֵֹהינּו.  ָעָליו.  ְמָך  ִשׁ ְקָרא  ִנּ ֶשׁ דֹוׁש  ְוַהָקּ דֹול  ַהָגּ

ל  ִמָכּ ְמֵהָרה  ֱאלֵֹהינּו  ְיהָֹוה  ָלנּו  ְוַהְרַוח  ְוַהְרִויֵחנּו.  ֵלנּו  ְוַכְלְכּ ְרְנֵסנּו  ַפּ

ָשֹר ָוָדם  ַנת ָבּ ְצִריֵכנּו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו לֹא ִליֵדי ַמְתּ ָצרֹוֵתינּו. ְוָנא ַאל ַתּ

ה  דֹוָשׁ ַהְקּ תּוָחה.  ַהְפּ ֵלָאה.  ַהְמּ ְלָיְדָך  ִאם  י  ִכּ ַהְלָוָאָתם.  ִליֵדי  ְולֹא 

ֵלם ְלעֹוָלם ָוֶעד: א ֵנבֹוׁש ְולֹא ִנָכּ לֹּ ְוָהְרָחָבה. ֶשׁ

ִביִעי  ׁ ַהְשּ יֹום  ּוְבִמְצַות  ִמְצֹוֶתיָך  ְבּ ֱאלֵֹהינּו  ְיהָֹוה  ְוַהֲחִליֵצנּו  ְרֵצה  אומרים:  בשבת 

ּבֹו  ת  ָבּ ִלְשׁ ְלָפֶניָך  הּוא  ְוָקדֹוׁש  דֹול  ָגּ ֶזה  יֹום  י  ִכּ ַהֶזּה  דֹוׁש  ְוַהָקּ דֹול  ַהָגּ ת  ָבּ ׁ ַהַשּ

ֵהא  לֹא ְתּ ִמְצַות ְרצֹוֶנָך ּוִבְרצֹוְנָך ָהִניַח ָלנּו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶשׁ ַאֲהָבה ְכּ ְוָלנּוַח ּבֹו ְבּ

ִעיֶרָך  ִצּיֹון  ֶנָחַמת  ְבּ ֱאלֵֹהינּו  ְיהָֹוה  ְוַהְרֵאנּו  ְמנּוָחֵתנּו  יֹום  ְבּ ַוֲאָנָחה  ְוָיגֹון  ָצָרה 

ָחמֹות: ַעל ַהְיׁשּועֹות ּוַבַעל ַהֶנּ ה הּוא ַבּ י ַאָתּ ָך ִכּ ַלִים ִעיר ָקְדֶשׁ ּוְבִבְנַין ְירּוָשׁ

בראש חדש וביום טוב ובחול המועד אומרים:

ִזְכרֹוֵננּו  ְוִיָזֵּכר  ֵקד  ְוִיָפּ ַמע  ׁ ְוִיָשּ ְוֵיָרֶצה  ְוֵיָרֶאה  יַע  ְוַיִגּ ְוָיבֹוא  ַיֲעֶלה  ֲאבֹוֵתינּו  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו 

ָך ְוִזְכרֹון  ַלִים ִעיר ָקְדֶשׁ ִוד ַעְבֶדָך ְוִזְכרֹון ְירּוָשׁ ן ָדּ יַח ֶבּ ּוִפְקדֹוֵננּו ְוִזְּכרֹון ֲאבֹוֵתינּו ְוִזְּכרֹון ָמִשׁ

יֹום: לֹום ְבּ ים ּוְלָשׁ ית ִיְשָֹרֵאל ְלָפֶניָך ִלְפֵליָטה ְלטֹוָבה ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ְלַחִיּ ָך ֵבּ ל ַעְמּ ָכּ

ְיׁשּוָעה  ּוִבְדַבר  ים.  ְלַחִיּ בֹו  יֵענּו  ְוהֹוִשׁ ִלְבָרָכה  בֹו  ּוָפְקֵדנּו  ְלטֹוָבה  ּבֹו  ֱאלֵֹהינּו  ְיהָֹוה  ָזְכֵרנּו   

ה: י ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאָתּ י ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו ִכּ יֵענּו ִכּ נּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוִשׁ ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחֵנּ
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רּוְך  ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ָבּ ֶדׁש ִבּ ַלִים ִעיר ַהקֹּ ּוְבֵנה ְירּוָשׁ
ָלִים: ָאֵמן: ה ְיֹהָוה. ּבֹוֵנה ְבַרֲחָמיו ְירּוָשׁ ַאָתּ

נּו.  ַמְלֵכּ ָאִבינּו.  ָהֵאל.  ָהעֹוָלם.  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיהָֹוה  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ
נּו ְקדֹוׁש ַיֲעקֹב. רֹוֵענּו  יֵרנּו. ּבֹוְרֵאנּו. ּגֹוֲאֵלנּו. יֹוְצֵרנּו. ְקדֹוֵשׁ ַאִדּ

הּוא  ָויֹום  יֹום  ָכל  ְבּ ֶשׁ ל.  ַלכֹּ ִטיב  ְוַהֵמּ ַהּטֹוב  ֶלְך  ַהֶמּ ִיְשָֹרֵאל.  רֹוֵעה 

הּוא  גֹוְמֵלנּו  הּוא  ְגָמָלנּו  הּוא  ָלנּו.  ֵייִטיב  הּוא  ֵמִטיב  הּוא  ֵהִטיב 

ָרָכה  ָלה ְוַהְצָלָחה. ְבּ ִיְגְמֵלנּו ָלַעד ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ּוְלֶרַוח. ַהָצּ

לֹום ְוָכל טֹוב.  ים ְוָשׁ ָלה. ְוַרֲחִמים ְוַחִיּ ְרָנָסה ְוַכְלָכּ ִויׁשּוָעה. ֶנָחָמה. ַפּ

ֵרנּו. אמן: ל טּוב ְלעֹוָלם ַאל ְיַחְסּ ּוִמָכּ

ַמִים  ׁ ָשּ ַרְך ַבּ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְמלְֹך ָעֵלינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ָהַרֲחָמן הּוא ִיְתָבּ
נּו  ָבּ ַאר  ְוִיְתָפּ ּדֹוִרים.  ְלדֹור  ח  ַבּ ַתּ ִיְשׁ ָהַרֲחָמן הּוא  ּוָבָאֶרץ: 

ָהַרֲחָמן  עֹוָלִמים:  ּוְלעֹוְלֵמי  ָלַעד  נּו  ָבּ ר  ְוִיְתַהַדּ ְנָצִחים.  ּוְלֵנַצח  ָלַעד 

אֵרנּו ַצָוּ ֵמַעל  ֻעֵלנּו  ר  בֹּ ִיְשׁ הּוא  ָהַרֲחָמן  ָכבֹוד:  ְבּ ְיַפְרְנֵסנּו   הּוא 

ָרָכה  ְבּ ָלנּו  ַלח  ִיְשׁ הּוא  ָהַרֲחָמן  ְלַאְרֵצנּו:  קֹוְמִמּיּות  יֹוִליֵכנּו  ְוהּוא 

ַלח  ָאַכְלנּו ָעָליו: ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשׁ ְלָחן ֶזה ֶשׁ ִית ַהֶזּה ְוַעל ֻשׁ ַבּ ה ַבּ ְמֻרָבּ

טֹובֹות  שֹֹורֹות  ְבּ ָלנּו  ר  ִויַבֶשּ ַלּטֹוב  ָזכּור  ִביא  ַהָנּ ֵאִלָיּהּו  ֶאת  ָלנּו 

ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות:

י  )ִאִמּ ְוֶאת  ַהֶזּה  ִית  ַהַבּ ַעל  ַבּ מֹוִרי(  )ָאִבי  ֶאת  ְיָבֵרְך  הּוא  ָהַרֲחָמן 
יָתם ְוֶאת ַזְרָעם  ִית ַהֶזּה. אֹוָתם ְוֶאת ֵבּ ֲעַלת ַהַבּ מֹוָרִתי( ַבּ

ר ָלֶהם. )ואם סמוך על שלחן עצמו יאמר: ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך  ל ֲאֶשׁ ְוֶאת ָכּ

ר  ל ֲאֶשׁ ר ִלי(, אֹוָתנּו ְוֶאת ָכּ ל ֲאֶשׁ י ְוֶאת ַזְרִעי ְוֶאת ָכּ ִתּ אֹוִתי ְוֶאת ִאְשׁ

ל.  ל. כֹּ ל. ִמכֹּ כֹּ ְרכּו ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב, ַבּ ְתָבּ ִנּ מֹו ֶשׁ ָלנּו. ְכּ

ֵלָמה. ְונֹאַמר ָאֵמן: ְבָרָכה ְשׁ נּו ַיַחד ִבּ ָלּ ן ְיָבֵרְך אֹוָתנּו ֻכּ ֵכּ
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ֵהא  ְתּ ֶשׁ ְזכּות  ְוָעֵלינּו  ֲעֵליֶהם  דּו  ְיַלְמּ רֹום  ָמּ ַבּ
ֵמֵאת  ְבָרָכה  א  ְוִנָשּ לֹום.  ָשׁ ֶמֶרת  ְלִמְשׁ

ֵענּו. ְוִנְמָצא ֵחן ְוֵשֶֹכל טֹוב  ְיֹהָוה. ּוְצָדָקה ֵמֱאלֵֹהי ִיְשׁ

ֵעיֵני ֱאלִֹהים ְוָאָדם: ְבּ

י ָהעֹוָלִמים:  ת ּוְמנּוָחה ְלַחֵיּ ָבּ ּלֹו ַשׁ ֻכּ לשבת: ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו יֹום ֶשׁ

ׁש ָעֵלינּו ֶאת ַהֹחֶדׁש ַהֶזּה ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה: לראש חדש: ָהַרֲחָמן הּוא ְיַחֵדּ

ּלֹו טֹוב: ֻכּ ליום טוב: ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו יֹום ֶשׁ

ָנה ַהזֹּאת ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה: ׁ ׁש ָעֵלינּו ֶאת ַהָשּ לראש השנה: ָהַרֲחָמן הּוא ְיַחֵדּ

ִוד ַהּנֹוֶפֶלת: ת ָדּ לסוכות: ָהַרֲחָמן הּוא ָיִקים ָלנּו ֶאת ֻסַכּ

א: י ָהעֹוָלם ַהָבּ יַח ּוְלַחֵיּ נּו ִלימֹות ַהָמִשׁ ָהַרֲחָמן הּוא ְיַזֵכּ

יל )ביום שיש בו מוסף אומר: ִמְגּדֹול( ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו ְועֶֹשֹה ֶחֶסד  בחול: ַמְגִדּ

יחֹו ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם: ִלְמִשׁ

ל  ָכּ ְוַעל  ָעֵלינּו  לֹום  ָשׁ ַיֲעֶשֹה  הּוא  ְמרֹוָמיו  ִבּ לֹום  ָשׁ עֶֹשֹה 
ִיְשָֹרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן:

ָרׁשּו  ִפיִרים  ְכּ ִליֵרָאיו:  ַמְחסֹור  ֵאין  י  ִכּ יו  ְקדֹוָשׁ ְיהָֹוה  ֶאת  ְיראּו 
י  י ְיהָֹוה לֹא ַיְחְסרּו ָכל טֹוב: הֹודּו ַליהָֹוה ִכּ ְוָרֵעבּו ְודֹוְרֵשׁ

ָרצֹון:  ַחי  ְלָכל  יַע  ּוַמְשִֹבּ ָיֶדָך  ֶאת  ּפֹוֵתַח  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  י  ִכּ טֹוב 

יהָֹוה ְוָהָיה ְיהָֹוה ִמְבַטחֹו: ַנַער ָהִייִתי  ר ִיְבַטח ַבּ ֶבר ֲאֶשׁ רּוְך ַהֶגּ ָבּ

עֹז  ְיהָֹוה  ָלֶחם:  ׁש  ְמַבֶקּ ְוַזְרעֹו  ֶנֱעָזב  יק  ַצִדּ ָרִאיִתי  ְולֹא  י  ָזַקְנִתּ ַגם 

לֹום: ׁ ן ְיהָֹוה ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבָשּ ְלַעּמֹו ִיֵתּ

סדר ברכת המזון
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ָרא ִלְכבֹודֹו: ל ָבּ ַהכֹּ ה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ֶשׁ רּוְך ַאָתּ ָבּ

ה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. יֹוֵצר ָהָאָדם: רּוְך ַאָתּ ָבּ

ר ָיַצר ֶאת ָהָאָדם  ה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ֲאֶשׁ רּוְך ַאָתּ ָבּ
ְנַין  ִבּ ּנּו  ִמֶמּ לֹו  ְוִהְתִקין  ְבִניתֹו.  ַתּ מּות  ְדּ ֶצֶלם  ְבּ ַצְלמֹו.  ְבּ

ה ְיהָֹוה יֹוֵצר ָהָאָדם: רּוְך ַאָתּ ֲעֵדי ַעד. ָבּ

ְמָחה  ִשׂ ְבּ ְלתֹוָכּה  ֶניָה  ָבּ ִקּבּוץ  ְבּ ָהֲעָקָרה.  ְוָתֵגל  יׂש  ִשׂ ָתּ ׂשֹוׂש 
ָבֶניָה: ַח ִצּיֹון ְבּ ֵמּ ה ְיהָֹוה ְמַשׂ רּוְך ַאָתּ ְמֵהָרה. ָבּ ִבּ

ֵעֶדן  ַגן  ְבּ ְיִציְרָך  ֲחָך  ֵמּ ַשׂ ְכּ ָהֲאהּוִבים.  ֵרִעים  ח  ַמּ ַשׂ ְתּ ַח  ֵמּ ַשׂ
ה: ַח ָחָתן ְוַכָלּ ֵמּ ה ְיהָֹוה ְמַשׂ רּוְך ַאָתּ ֶדם. ָבּ ִמֶקּ

ׂשֹון  ָשׂ ָרא  ָבּ ר  ֲאֶשׁ ָהעֹוָלם.  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיהָֹוה  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ
יָצה ְוֶחְדָוה. ַאֲהָבה  ה. ִדּ יָלה ִרָנּ ה. ִגּ ְמָחה. ָחָתן ְוַכָלּ ְוִשׂ

ָעֵרי  ְבּ ַמע  ׁ ִיָשּ ֱאלֵֹהינּו  ְיהָֹוה  ְמֵהָרה  ְוֵרעּות.  לֹום  ְוָשׁ ְוַאֲחָוה. 

ְמָחה. קֹול ָחָתן  ׂשֹון ְוקֹול ִשׂ ָלִים. קֹול ָשׂ ְיהּוָדה ּוְבחּוצֹות ְירּוָשׁ

ה  ֵתּ ְשׁ ִמִמּ ּוְנָעִרים  ָתם  ֵמֻחָפּ ֲחָתִנים  ִמְצֲהלֹות  קֹול  ה.  ָלּ ַכּ ְוקֹול 

ה: ָלּ ַח ָחָתן ִעם ַהַכּ ֵמּ ה ְיהָֹוה ְמַשׂ רּוְך ַאָתּ ְנִגיָנָתם. ָבּ

מי שבירך ברכת המזון על הכוס יאמר:

ֶפן: ִרי ַהָגּ ה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְפּ רּוְך ַאָתּ ָבּ
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ל ְונֹוֶדה ְלָך ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל: ה ְיהָוה טֹוב ּוֵמִטיב ַלֹכּ י ַאָתּ ִכּ

ה ְיהָוה ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל רּוְך ַאָתּ ָבּ

ָרִציָת  ֶשׁ ּוְרָחָבה  טֹוָבה  ה  ֶחְמָדּ ֶאֶרץ  ְוַעל  ֶדה  ׂ ַהָשּ נּוַבת  ְתּ ְוַעל 

ּבֹוַע ִמּטּוָבּה, ַרֵחם )ָנא(  ְרָיּה ְוִלְשׂ ְוִהְנַחְלָתּ ַלֲאבֹוֵתינּו ֶלֱאכֹל ִמִפּ

ִצּיֹון  ְוַעל  ִעיֶרָך  ַלִים  ְירּוָשׁ ְוַעל  ָך  ַעֶמּ ָרֵאל  ִיְשׂ ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ַעל 

ִעיר  ַלִים  ְירּוָשׁ ּוְבֵנה  ֵהיָכֶלָך,  ְוַעל  ֶחָך  ִמְזְבּ ְוַעל  בֹוֶדָך  ְכּ ן  ַכּ ִמְשׁ

ִבְנָיָנּה ְונֹאַכל  ֵחנּו ְבּ ְמּ ָיֵמינּו ְוַהֲעֵלנּו ְלתֹוָכּה ְוַשׂ ְמֵהָרה ְבּ ֶדׁש ִבּ ַהקֹּ

ה ּוְבָטֳהָרה: ׁ ְקֻדָשּ ע ִמּטּוָבּה ּוְנָבֶרְכָך ָעֶליָה ִבּ ַבּ ּה ְוִנְשׂ ְרָיּ ִמִפּ

ת ַהֶזּה: ָבּ ׁ יֹום ַהַשּ בשבת: ּוְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ְבּ

יֹום רֹאׁש ַהֹחֶדׁש ַהֶזּה: בר"ח: ְוָזְכֵרנּו ְלטֹוָבה ְבּ

רֹון ַהֶזּה: יֹום ַהִזָּכּ בר"ה: ְוָזְכֵרנּו ְלטֹוָבה ְבּ

יֹום ַחג )פלוני( ַהֶזּה: ְמֵחנּו ְבּ ביו"ט: ְוַשׂ

ה ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַעל: רּוְך ַאָתּ ָבּ

 אם אכל מזונות יאמר:

ָלה ְלָכּ ְחָיה ְוַעל ַהַכּ ַהִמּ
 אם שתה יין יאמר:

ֶפן ִרי ַהֶגּ ֶפן ְוַעל ְפּ ַהֶגּ
 אם אכל פירות מז' מינים יאמר:

ִרי ָהֵעץ ָהֵעץ ְוַעל ְפּ

על מיני מזונות:

ָלה: ְלָכּ ְחָיה ְוַעל ַהַכּ ַהִמּ
על יין:

ֶפן: ִרי ַהֶגּ ְפּ
על פירות מז' מינים:

רֹות: ַהֵפּ

ָלה: ְלָכּ ְחָיה ְוַעל ַהַכּ ֶפן: )בא"י ְוַעל ַהִמּ ִרי ַהֶגּ ְפּ
ִרי ַגְפָנּה(: ְפּ

רֹות: )בא"י ְוַעל  ַהֵפּ
רֹוֶתיָה(: ֵפּ
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ֲאבֹוֵתינּו  ֵואלֵהי  ֱאלֵהינּו  ְיהָֹוה  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 
ְוַתְדִריֵכנּו  לֹום  ְלׁשָ ְוַתְצִעיֵדנּו  לֹום  ְלׁשָ ּתֹוִליֵכנּו  ׁשֶ

לֹום.  ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לֹום. ְוַתּגִ ְלׁשָ

ף  יֵלנּו ִמּכַ לֹום( ְוַתּצִ )ואם חוזר באותו היום יאמר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ

ל ִמיֵני  ֶרְך, ּוִמּכָ ּדֶ ל אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ּכָ

ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ ָלעֹוָלם  ּוָבאֹות  ׁשֹות  ְתַרּגְ ַהּמִ ֻפְרָעִנּיֹות 

ֵננּו ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים  ה ָיֵדינּו. ְוִתּתְ ָכל ַמֲעׂשֵ ְוַהְצָלָחה ּבְ

ַמע  ֵעיֶניָך ּוְבֵעיֵני ָכל רֵאינּו. ְוִתְגְמֵלנּו ֲחָסִדים טֹוִבים ְוִתׁשְ ּבְ

ה: ה ְוַתֲחנּון ָאּתָ ִפּלָ י ֵאל ׁשֵמַע ּתְ ֲחנּוֵנינּו. ּכִ קֹול ּתַ

ִפָלה: ה ְיהָֹוה, ׁשֹוֵמַע ּתְ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ואומר ג"פ: 

ַוּיֹאֶמר  ֱאלִהים:  ַמְלֲאֵכי  בֹו  עּו  ְפּגְ ַוּיִ ְלַדְרּכֹו  ָהַלְך  ְוַיֲעקֹב 

קֹום  ם ַהּמָ ְקָרא ׁשֵ ר ָרָאם ַמֲחֵנה ֱאלִהים ֶזה ַוּיִ ֲאׁשֶ ַיֲעקֹב ּכַ

ַההּוא ַמֲחָנִים:



‰וˆ‡‰ מיוח„˙
ללומ„י מ˘נ‰ יומי˙

ב‰וˆ‡˙ מכון

˙למו„ו בי„ו
תשע"ט

בבא בתרא ח-י
סנהדרין א-ו
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הסכמות מופיעות במסכת ברכות

מחזור טומחזור ידמחזור יגמשנהפרקמסכת
ד אלול תש"צה כסלו תשפ"הה אדר ב' תשע"טא-בח
ה אלול תש"צו כסלו תשפ"הו אדר ב' תשע"טג-דח
ו אלול תש"צז כסלו תשפ"הז אדר ב' תשע"טה-וח
ז אלול תש"צח כסלו תשפ"הח אדר ב' תשע"טז-חח
ח אלול תש"צט כסלו תשפ"הט אדר ב' תשע"טא-בט
ט אלול תש"צי כסלו תשפ"הי אדר ב' תשע"טג-דט
י אלול תש"ציא כסלו תשפ"היא אדר ב' תשע"טה-וט
יא אלול תש"ציב כסלו תשפ"היב אדר ב' תשע"טז-חט
יב אלול תש"ציג כסלו תשפ"היג אדר ב' תשע"טט-יט
יג אלול תש"ציד כסלו תשפ"היד אדר ב' תשע"טא-בי
יד אלול תש"צטו כסלו תשפ"הטו אדר ב' תשע"טג-די
טו אלול תש"צטז כסלו תשפ"הטז אדר ב' תשע"טה-וי
טז אלול תש"ציז כסלו תשפ"היז אדר ב' תשע"טז-חי

יז אלול תש"ציח כסלו תשפ"היח אדר ב' תשע"טא-בא
יח אלול תש"ציט כסלו תשפ"היט אדר ב' תשע"טג-דא
יט אלול תש"צכ כסלו תשפ"הכ אדר ב' תשע"טה-וא
כ אלול תש"צכא כסלו תשפ"הכא אדר ב' תשע"טא-בב
כא אלול תש"צכב כסלו תשפ"הכב אדר ב' תשע"טג-דב

כב אלול תש"צכג כסלו תשפ"הכג אדר ב' תשע"טה-אב-ג
כג אלול תש"צכד כסלו תשפ"הכד אדר ב' תשע"טב-גג
כד אלול תש"צכה כסלו תשפ"הכה אדר ב' תשע"טד-הג
כה אלול תש"צכו כסלו תשפ"הכו אדר ב' תשע"טו-זג

כו אלול תש"צכז כסלו תשפ"הכז אדר ב' תשע"טח-אג-ד
כז אלול תש"צכח כסלו תשפ"הכח אדר ב' תשע"טב-גד
כח אלול תש"צכט כסלו תשפ"הכט אדר ב' תשע"טד-הד
כט אלול תש"צל כסלו תשפ"הא ניסן תשע"טא-בה
א תשרי תשצ"אא טבת תשפ"הב ניסן תשע"טג-ד ה

ב תשרי תשצ"אב טבת תשפ"הג ניסן תשע"טה-אה-ו
ג תשרי תשצ"אג טבת תשפ"הד ניסן תשע"טב-גו
ד תשרי תשצ"אד טבת תשפ"הה ניסן תשע"טד-הו

ה תשרי תשצ"אה טבת תשפ"הו ניסן תשע"טו-או-ז

תרא ח-י
בבא ב

סנהדרין א-ז
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לפני הלימוד:

של  עשה  מצות  לקיים  זו(  )משנה  אלו  משניות  לומד  הריני 
לעילוי  זה  לימוד  שיהא  רצון  ויהי  תורה  תלמוד 

נשמת פב"פ.

אחר הלימוד:

הובא בספר זכרון יהודה בקבלה מהגאון מו"ה דוד דייטש זצ"ל

יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שתהא לימוד משניות שלמדתי 
משנה  כי  לנשמתו / לנשמתה  זכות  )פב"פ(  נשמת  בשביל 

רמים  לתענוגים  ותזכה  מעלה  מעלה  שתעלה  נשמה  אותיות 

ולהנות מזיו השכינה ושתהא צרורה בצרור החיים עם נשמת 

עם  המתים  בתחיית  ולהחיותה  עדן  שבגן  וצדקניות  צדיקים 

אמן. ברחמים  ישראל  מתי  שאר  כל 

תפילה קצרה:

 בספר צבי לצדיק )מהגה"ק יהושע צבי מיכל שפירא זצ"ל מירושלים עיה"ק(
כתב )בסוף מכתב ד'( שיש אומרים אחר הלימוד רק נוסח קצר זה:

פלוני' בן  פלוני  נשמת  על  ירחם  'המרחם 

 וכתב שיש יותר תועלת באמירה קצר, דדבר קצר קל יותר לומר בכוונת הלב,
ובנוסח הזה יש בו ג"כ שמות הקודש.



לחברו בתרא האומר בבא ז צג פרק 

חריץ  ה גּ דר , מקוֹ ם עליו מקבּ ל והוּ א 
ׁש ּׁשה  חריץ, הוּ א  וכּמ ה  חריץ. וּ בן 

ׁש לׁש ה: חריץ, וּ בן  טפחים.

ולא נ וֹ חלין  וי ׁש  וּ מנחילין , נ וֹ חלין  י ׁש  א 
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 נוחלי יש   ח פרק
א  משנה

נחלות פרשת
כז ) במדבר פנחס, י (ח)(בפרשת אי לאמר דר  יראל ני ואל

: לב נחלת את  והעבר ל  אי ב ת (ט)ימ ת  ל  אי וא 
לאחיו:  נחלת את   נת(י) נחלת את   נת  אחי ל אי וא 

אביו: לאר(יא)לאחי   נחלת את נת לאביו אחי  אי וא 
וגו ': את ויר ח מ אליו  הרב

     
    

     

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

עליו. בּ חציוּ מקבּ ל מקוֹ ם לתת הלּ וֹ קח, ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
וּ בן  וחריץ גּ דר , ל שׂ וֹ ת ׁש ּק נה זה ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָשׂ דה
כּ די מבּ ח וּ ץ, הגּ דר  אחוֹ רי  ּת רויהוּ  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲחריץ,
בּ דה. ונכנסת קוֹ פצת ח יּ ה ּת הא ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש א
חריץ, בּ ן ביד  ולא חריץ ביד ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֲֹ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְדּ אי 
וקוֹ פצת  בּ תוֹ כ וֹ  נכנסת רוח, דּ חריץ ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַאידי

בּ ן  ביד ואי הני . שׂ פתוֹ  ל  ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמ לה
קימא  דּ קטין אידי חריץ, ביד ולא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֲֹ◌ְ◌ִ◌ֲחריץ
לבין  חריץ בּ ין וכ ּמ ה וקפצא. ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאפתא

טפח : חריץ, נוֹ חלין .אבּ ן קר וֹ בים י ׁש  י ׁש  ֶ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
ואף  מתים. כּ ׁש הם קר וֹ ביהם את ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶׁש נּ וֹ חלין
ממוֹ נם: את להם מנחילין הם, ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְכּ ׁש ּמ תים

לתתטז. המוכר  שעל  וסוברים  חולקים ראשונים ועוד הרשב"ם  ורמב"ם , הרע "ב דעת כן
והחריצים . הגדר  להרחבה.יז.מקום רע"ב  עיין
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נוחלי בתרא יש בבא ח  פרק צד

לא נוֹ חלין, ולא מנחילין מנחילין,
נוֹ חלין ואלּ וּ  מנחילין. ולא נוֹ חלין
והבּ נים  הבּ נים את  האב וּ מנחילין ,
האב, מן והאחין האב את
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הבּ נים. את כז )דּ כתיב האב איׁש (בּ מד בּ ר ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
את  והבר ּת ם לוֹ  אין וּ בן ימוּ ת ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִכּ י 
מביר  אּת ה בּ ת בּ מקוֹ ם לב ּת וֹ , ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַנחלתוֹ 
מן  נחלה מביר  אּת ה ואי  מאב , ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַנחלה

אחין: בּ מקוֹ ם האב.האב  את והבּ נים  ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌
הא  ל וֹ , אין וּ בן ימ וּ ת כּ י  אי ׁש  ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִדּ כתיב 

קוֹ דם: בּ ן בּ ן, ל וֹ  האב.י ׁש  מן  והאחין  ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌
אוֹ תּה ,(ׁש ם )דּ כתיב  ויר ׁש  מּמ ׁש ּפ ח ּת וֹ  ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌

דילפינן א . הרע "ב וכתב קודמים. המה יוצ"ח, לו יש אם אבל חלצים , יוצאי לבן אין  אם ודוקא
בסוגיין והוא לבתו. נחלתו את  והעברתם לו אין ובן ימות  כי איש מדכתיב האב  קט.)ירושת ,(דף

לירש ראוי שהיה אחד  שיש  מינה  שמע לבתו נחלתו ונתתם אמר ולא בדיבוריה קרא מדשני ור"ל
שמעבירין  משמע העברה לשון כי לבתו. הירושה ונותנים ממנו אותו ומעבירין הבן אחר  תכף
מפורש שאינו ואע"ג כך . כל ראוי שאינו למי אותו ומעבירין הדין מן לירש שראוי ממי הנחלה
וממה ממנו . ראוי יותר קרוב  לך  ואין יריכו יוצא שהמת לפי באב ליה מוקי הגמרא  האב, שהיינו
הוא האב  בת  שכשאין  מינה  שמע בת , במקום  אלא ממנו הנחלה להעביר  אמרה לא שהתורה 
במקום  האב  מן נחלה מעביר  אתה ואי  וכתב הרע"ב שסיים מה  וזהו  המת. אחי  ולא היורש

ואי )אחין וד"ה  במקום  ד"ה  שם תוספות  בנו ב ..(ע"פ  את מנחיל הוא אם כי הבנים , את  האב  היינו
שכל משום התנא  שנאה  מקום ומכל  מנחילו, בנו  א "כ בנו את  נוחל  הוא ואם  נוחלו, בנו א"כ

חשיב קא  ומנחילין  בתוי "ט )נוחלין הובא  קיד :, דף  דכתיב,ג ..(רשב"ם  בקרא , מפורש  אחים  ירושת 
דכתיב מהא הפרשה מסוף  דילפינן  הרע"ב  ומש "כ לאחיו . נחלת וֹ  את  וּ נתּת ם  בּ ת  ל וֹ  אין  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְואם 
המה נחלות  דיני שכל  כתב  וע"ז  האב , מן  אחים דוקא  למה לומר  בזה  רצה  את ּה , וירׁש  ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִמּמ ׁש ּפ ח ּת וֹ 
מדכתיב  משפחה  קרויה  אב  משפחת ורק  אותה , וירש  ממשפחתו מדכתיב  כדמוכח ממשפחתו  רק 

אבותם  לבית מינהלמשפחותם נשמע ומ"מ נחלות , בדיני  מיירי ולא במדבר ספר בתחילת  הוא  זה  (מקרא 

משפחה ) נקראת  האב בית  משפחת  הקרובה .ד ..שרק במשנה  כמבואר קודם  הוא  קיים אביהם  אם  אבל
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נוחלי בתרא יש בבא ח  צה פרק

אּמ וֹ  את האיׁש  וּ מנחילין. נוֹ חלין
נ וֹ חלין אחיוֹ ת , וּ בני א ׁש ּת וֹ , את  והאיׁש 

     
  ה 

 ו  ז  
         ח 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

דּ כתיב מ ׁש ּפ חה, קר וּ יה אב  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִוּ מׁש ּפ חת
א ) אב וֹ תם:(ׁש ם לבית למ ׁש ּפ ח וֹ תם ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌

א ּמ וֹ . את לז )דּ כתיב האי ׁש  בּ ת (בּ מד בּ ר וכל  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
היא י שׂ ראל, בּ ני  מּמ ּט וֹ ת נחלה ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶיוֹ ר ׁש ת
ׁש אביה  זוֹ  אלּ א מ ּט וֹ ת. ׁש ני יוֹ ר ׁש ת ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַבּ ת
ויר ׁש ּת ן. אחר , מ בט ואּמ ּה  אחד  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִמבט 
למּט ה  האם מ ּט ה הּק יׁש  מ ּט וֹ ת, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִוּ מדּ כתיב 

ל בּ ת, קוֹ דם בּ ן האב  ּמ ּט ה מה ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָהאב ,
לבּ ת: קוֹ דם בּ ן האם מּט ה והאי ׁש אף ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌

א  אׁש ּת וֹ .ׁש ּת וֹ .את זוֹ  ׁש אר וֹ , דּ כתיב  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌
ׁש אר וֹ  נחלת את וּ נתּת ם הכי , ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְוקרינן
אף  יכוֹ ל  ודוֹ ר ׁש ין. וּ מוֹ סיפין וגוֹ ר ין ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְל וֹ ,

אוֹ תּה ,ה  ויר ׁש  ל וֹ מר  ּת למוּ ד ּת יר ׁש נּ וּ  יא ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌
י וֹ ר ׁש ת היא ואין אוֹ תּה  י וֹ ר ׁש  אוֹ תוֹ :הוּ א ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

מיותר ה. הוא שם  אמנם  ומנחילין, נוחלין  דלהלן  שאלו  שנה  כבר  לפורטם  שהתחיל לפני 
זה בלשון מסיים  הבבות כל  אחר  כי  העיקר , אמו,ו ..(תוי"ט )וכאן  את הבן למתני  ליה  הוה 

אמו את האיש  נמי תנא  אשתו , את  האיש דתנא  משום  הובאאלא  ו , ס "ק רע"ו  סימן  (פרישה

בסוגיין בתוי"ט ) הוא  בת , וכל  מדכתיב  דילפינן הרע "ב  ומש "כ  קיא .). שעיקר (דף משמע (ושם

שם פירש וכן אהדדי, מטות  שהוקשו  ממה  יליף לבת בן להקדים ורק  מק "ו , הוא יורש  שבן הלימוד

שקיצר ) אלא  הרע"ב, כוונת כן לפרש ויש  מלמדז..הרשב "ם. אשתו, זו שארו  דת"ר  מילי מנהני 
ואין  אותה  יורש הוא  אותה  וירש לומר  תלמוד  תירשנו היא אף יכול אשתו את יורש  שהבעל

אותו יורשת קיא:)היא וּ נת ּת ם (דף לאביו  אחים  אין ואם דכתיב, כתיב, הכי לאו קרא  אמנם  .ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
נחלתו  שנותנים אדרבה  משמע  הרי  את ּה . ויר ׁש  מּמ ׁש ּפ ח ּת וֹ  אליו ה ּק רב  ל ׁש אר וֹ  נחלת וֹ  ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵֹ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶאת 
ולמ "ד נחלתו  של וי "ו שגורעין כלומר , ודורשין. ומוסיפין שגורעין  מפרש רבא לאשתו .
הכי  ודורשין  'לו', אחת תיבה לעשות זו גבי על זו  הללו  אותיות  שתי ומוסיפים  לשארו  של 

מש מפשטיה , הקרא שמוציאין והטעם  לו . שארו נחלת  את מוכחונתתם  דקרא דסיפא ום
וכדי  יירשנו . לא שהיא  לדייק  מיותרת אותה  ותיבת  אותה , וירש  דכתיב יורשתו אינה  שהיא 

ודורשין. ומוסיפין גורעין  לסיפיה דקרא רישא יסתור  לשארו .שלא ד"ה  שם הרשב"ם  ע "פ  (תוי"ט 

כרשב "ם. הוא  ובכתובות  כאן בזה  הרע "ב שדעת ס "ל תוי"ט  אחרת, מפרש  פג. דף בכתובות שרש"י ואע"פ 

כאן) הרע "ב  של הקצרים  בדבריו  מרומז זה דרש בארוכה.וכל מפלפל התוי"ט  אשתו , זו  דשארו  (והא

עיי"ש) כן, לומר להתנא ליה  מנא  ה"ח)(הרמב "ם.לבאר פ"א נחלות דרבנן(בהלכות  הוא  הבעל שירושת  פוסק

בכתובות רב  פג :)כשיטת בעלמא)(דף  אסמכתא אלא אינם אלו  דרשות  ולדידיה אין ח.., אם  שהרי 
האם . יורשים  והבנים אחותו , דינה אותו יורשת  אחים , לו ואין קיים  אינו ואביו לראובן בנים
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נוחלי בתרא יש בבא ח  פרק צד

לא נוֹ חלין, ולא מנחילין מנחילין,
נוֹ חלין ואלּ וּ  מנחילין. ולא נוֹ חלין
והבּ נים  הבּ נים את  האב וּ מנחילין ,
האב, מן והאחין האב את
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הבּ נים. את כז )דּ כתיב האב איׁש (בּ מד בּ ר ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
את  והבר ּת ם לוֹ  אין וּ בן ימוּ ת ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִכּ י 
מביר  אּת ה בּ ת בּ מקוֹ ם לב ּת וֹ , ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַנחלתוֹ 
מן  נחלה מביר  אּת ה ואי  מאב , ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַנחלה

אחין: בּ מקוֹ ם האב.האב  את והבּ נים  ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌
הא  ל וֹ , אין וּ בן ימ וּ ת כּ י  אי ׁש  ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִדּ כתיב 

קוֹ דם: בּ ן בּ ן, ל וֹ  האב.י ׁש  מן  והאחין  ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌
אוֹ תּה ,(ׁש ם )דּ כתיב  ויר ׁש  מּמ ׁש ּפ ח ּת וֹ  ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌

דילפינן א . הרע "ב וכתב קודמים. המה יוצ"ח, לו יש אם אבל חלצים , יוצאי לבן אין  אם ודוקא
בסוגיין והוא לבתו. נחלתו את  והעברתם לו אין ובן ימות  כי איש מדכתיב האב  קט.)ירושת ,(דף

לירש ראוי שהיה אחד  שיש  מינה  שמע לבתו נחלתו ונתתם אמר ולא בדיבוריה קרא מדשני ור"ל
שמעבירין  משמע העברה לשון כי לבתו. הירושה ונותנים ממנו אותו ומעבירין הבן אחר  תכף
מפורש שאינו ואע"ג כך . כל ראוי שאינו למי אותו ומעבירין הדין מן לירש שראוי ממי הנחלה
וממה ממנו . ראוי יותר קרוב  לך  ואין יריכו יוצא שהמת לפי באב ליה מוקי הגמרא  האב, שהיינו
הוא האב  בת  שכשאין  מינה  שמע בת , במקום  אלא ממנו הנחלה להעביר  אמרה לא שהתורה 
במקום  האב  מן נחלה מעביר  אתה ואי  וכתב הרע"ב שסיים מה  וזהו  המת. אחי  ולא היורש

ואי )אחין וד"ה  במקום  ד"ה  שם תוספות  בנו ב ..(ע"פ  את מנחיל הוא אם כי הבנים , את  האב  היינו
שכל משום התנא  שנאה  מקום ומכל  מנחילו, בנו  א "כ בנו את  נוחל  הוא ואם  נוחלו, בנו א"כ

חשיב קא  ומנחילין  בתוי "ט )נוחלין הובא  קיד :, דף  דכתיב,ג ..(רשב"ם  בקרא , מפורש  אחים  ירושת 
דכתיב מהא הפרשה מסוף  דילפינן  הרע"ב  ומש "כ לאחיו . נחלת וֹ  את  וּ נתּת ם  בּ ת  ל וֹ  אין  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְואם 
המה נחלות  דיני שכל  כתב  וע"ז  האב , מן  אחים דוקא  למה לומר  בזה  רצה  את ּה , וירׁש  ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִמּמ ׁש ּפ ח ּת וֹ 
מדכתיב  משפחה  קרויה  אב  משפחת ורק  אותה , וירש  ממשפחתו מדכתיב  כדמוכח ממשפחתו  רק 

אבותם  לבית מינהלמשפחותם נשמע ומ"מ נחלות , בדיני  מיירי ולא במדבר ספר בתחילת  הוא  זה  (מקרא 

משפחה ) נקראת  האב בית  משפחת  הקרובה .ד ..שרק במשנה  כמבואר קודם  הוא  קיים אביהם  אם  אבל
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נוחלי בתרא יש בבא ח  צה פרק

אּמ וֹ  את האיׁש  וּ מנחילין. נוֹ חלין
נ וֹ חלין אחיוֹ ת , וּ בני א ׁש ּת וֹ , את  והאיׁש 

     
  ה 

 ו  ז  
         ח 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

דּ כתיב מ ׁש ּפ חה, קר וּ יה אב  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִוּ מׁש ּפ חת
א ) אב וֹ תם:(ׁש ם לבית למ ׁש ּפ ח וֹ תם ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌

א ּמ וֹ . את לז )דּ כתיב האי ׁש  בּ ת (בּ מד בּ ר וכל  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
היא י שׂ ראל, בּ ני  מּמ ּט וֹ ת נחלה ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶיוֹ ר ׁש ת
ׁש אביה  זוֹ  אלּ א מ ּט וֹ ת. ׁש ני יוֹ ר ׁש ת ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַבּ ת
ויר ׁש ּת ן. אחר , מ בט ואּמ ּה  אחד  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִמבט 
למּט ה  האם מ ּט ה הּק יׁש  מ ּט וֹ ת, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִוּ מדּ כתיב 

ל בּ ת, קוֹ דם בּ ן האב  ּמ ּט ה מה ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָהאב ,
לבּ ת: קוֹ דם בּ ן האם מּט ה והאי ׁש אף ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌

א  אׁש ּת וֹ .ׁש ּת וֹ .את זוֹ  ׁש אר וֹ , דּ כתיב  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌
ׁש אר וֹ  נחלת את וּ נתּת ם הכי , ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְוקרינן
אף  יכוֹ ל  ודוֹ ר ׁש ין. וּ מוֹ סיפין וגוֹ ר ין ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְל וֹ ,

אוֹ תּה ,ה  ויר ׁש  ל וֹ מר  ּת למוּ ד ּת יר ׁש נּ וּ  יא ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌
י וֹ ר ׁש ת היא ואין אוֹ תּה  י וֹ ר ׁש  אוֹ תוֹ :הוּ א ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

מיותר ה. הוא שם  אמנם  ומנחילין, נוחלין  דלהלן  שאלו  שנה  כבר  לפורטם  שהתחיל לפני 
זה בלשון מסיים  הבבות כל  אחר  כי  העיקר , אמו,ו ..(תוי"ט )וכאן  את הבן למתני  ליה  הוה 

אמו את האיש  נמי תנא  אשתו , את  האיש דתנא  משום  הובאאלא  ו , ס "ק רע"ו  סימן  (פרישה

בסוגיין בתוי"ט ) הוא  בת , וכל  מדכתיב  דילפינן הרע "ב  ומש "כ  קיא .). שעיקר (דף משמע (ושם

שם פירש וכן אהדדי, מטות  שהוקשו  ממה  יליף לבת בן להקדים ורק  מק "ו , הוא יורש  שבן הלימוד

שקיצר ) אלא  הרע"ב, כוונת כן לפרש ויש  מלמדז..הרשב "ם. אשתו, זו שארו  דת"ר  מילי מנהני 
ואין  אותה  יורש הוא  אותה  וירש לומר  תלמוד  תירשנו היא אף יכול אשתו את יורש  שהבעל

אותו יורשת קיא:)היא וּ נת ּת ם (דף לאביו  אחים  אין ואם דכתיב, כתיב, הכי לאו קרא  אמנם  .ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
נחלתו  שנותנים אדרבה  משמע  הרי  את ּה . ויר ׁש  מּמ ׁש ּפ ח ּת וֹ  אליו ה ּק רב  ל ׁש אר וֹ  נחלת וֹ  ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵֹ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶאת 
ולמ "ד נחלתו  של וי "ו שגורעין כלומר , ודורשין. ומוסיפין שגורעין  מפרש רבא לאשתו .
הכי  ודורשין  'לו', אחת תיבה לעשות זו גבי על זו  הללו  אותיות  שתי ומוסיפים  לשארו  של 

מש מפשטיה , הקרא שמוציאין והטעם  לו . שארו נחלת  את מוכחונתתם  דקרא דסיפא ום
וכדי  יירשנו . לא שהיא  לדייק  מיותרת אותה  ותיבת  אותה , וירש  דכתיב יורשתו אינה  שהיא 

ודורשין. ומוסיפין גורעין  לסיפיה דקרא רישא יסתור  לשארו .שלא ד"ה  שם הרשב"ם  ע "פ  (תוי"ט 

כרשב "ם. הוא  ובכתובות  כאן בזה  הרע "ב שדעת ס "ל תוי"ט  אחרת, מפרש  פג. דף בכתובות שרש"י ואע"פ 

כאן) הרע "ב  של הקצרים  בדבריו  מרומז זה דרש בארוכה.וכל מפלפל התוי"ט  אשתו , זו  דשארו  (והא

עיי"ש) כן, לומר להתנא ליה  מנא  ה"ח)(הרמב "ם.לבאר פ"א נחלות דרבנן(בהלכות  הוא  הבעל שירושת  פוסק

בכתובות רב  פג :)כשיטת בעלמא)(דף  אסמכתא אלא אינם אלו  דרשות  ולדידיה אין ח.., אם  שהרי 
האם . יורשים  והבנים אחותו , דינה אותו יורשת  אחים , לו ואין קיים  אינו ואביו לראובן בנים
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נוחלי בתרא יש בבא ח  פרק צו 

בּ ניה את האּׁשה מנחילין. ולא
האם, ואחי בּ עלּה  את והאּׁשה
מן והאחים נוֹ חלין. ולא מנחילין

מנחילין : ולא  נ וֹ חלין  לא  האם,

      
  ט 

 י    
     

     יא
      יב 

ב משנה 
הנחלות סדר 
הנפטר  ב א)

בנו  אי הכל. יורש  ב הניח  א אשה, בי איש בי שמת מי
את  יורשי ה נקבות  בי  זכרי בי זרע, לו  נמצא א ,קיי
, העול סו עד בת  בת  בת  רק זה  לב נמצא ואפילו הכל.

הכל. יורשת  היא 

הנפטר בת  ב)
ב לו  אי א(ב של  יוצ"ח  אי (ולא הכל . יורשת היא  בת, לו ויש ,

 בי זכרי  בי זרע לה נמצא  א הבת , זרע על  מעייני בת לו
הכל. את  יורשי ה נקבות

וירש ,ט. ממשפחתו מדכתיב  אי בניה . יורשת  אם שאין  המלמדות  דרשות שתי מצינו בגמרא 
משפחה קרויה  אב משפחת קט :)ורק נחלה(דף יורשת בת  וכל  מדכתיב אי ז). לו , (במדבר

לאמו  מוריש  אינו בן וה "ה לאמה , ממונה  מורשת  שאינה  מורשת, ולא יורשת  (דףודרשינן

שם) גרשום  ורבנו  זה.קטו . ודבר בניה  את  יורשת  האם ואין כתב נחלות הלכות  בריש הרמב"ם  (אמנם 

אינן דרשות  שהנך ליה משמע  ואולי וכתב הנ"ל, דרשות  שתי מחמת  דבריו  על תמה ובלח"מ הקבלה , מפי

גמורות) שהרי דרשות אחותו , בנות יורשין האם אחי אין ממילא בניה יורשת  האם שאין וכיון .
בניה נוחלת אינה שהאם יורשתן, אינה עצמה  ודינה  אותן , לירש  בא  דינה אחותו מכח  ראובן 

אותו י..(תוי"ט ) יורשת  אינה היא  אבל ומדייקין אותה, וירש  לעיל )דכתיב  הערה  כליא..(עיין
ולא יורשין אחיות  ובני אשתו את והאיש אמו  את  שהאיש  שנינו שכבר  שכיון מיותרת. זו  בבא

נוחלין ולא  מנחילין האם  ואחי בעלה את  והאשה  בניה את שהאשה  בזה נכלל  (וכאןמנחילין,

הבנים) את  האב גבי לעיל הרשב "ם  שתירץ  כמו  לתרץ  אין ולכן  מיותרת  הבבא  שהתנאכל הש "ס  ומפרש  .
אשתו  את היורש בבעל רק  ששייכים נחלה בדיני  מיוחדים דינים  שני  בזה להשמיענו רצה 
אשתו, לפני  שמת  בעל כלומר , בקבר . כשהם  אותן יורשים שאינם  והיינו , אמו. את  היורש  ובבן
יורשים  אביה  משפחת  אלא  ולאחיו. לאביו  או לבניו  להנחיל בקבר  כשהוא יורשתה  אינו

יוצ "ח)אותה  לה אין להנחילו (אם  בקבר  כשהוא  אותה יורש אינו  אמו  לפני שמת בן הדין והוא  .
נמי  תנא אלו , שני לשנות שהוצרך  וכיון אותה, יורשים  אביה משפחת  אלא  לאביו , או  לאחיו 

האם  קיד:)אחי  נתבאר יב..(דף שכבר  קודמת)כמו משפחה.(בהערה קרויה האם  משפחת  שאין
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הוּ א,  ּכ נחלוֹ ת כז)סדר (במדבר 
וה עבר ּת ם  לוֹ , אין  וּ בן  ימוּ ת  כּ י אי ׁש 
לבּ ת , קוֹ דם בּ ן  לבּת וֹ , נחלת וֹ  את 
קוֹ דמין בּ ן ׁש ל ירכוֹ  יוֹ צאי וכל

ב

הנפטר אבי ג)
אותו . יורש הנפטר אבי בת, לו  ואי  ב לו  אי

הנפטר אחי ד )
אותו . יורשי הנפטר אחי ,קיי אביו אי

הנפטר אחות  ה)
וא אותו, יורשי המה  יוצ"ח , לה יש א לנפטר,  אחי  אי

אותו . יורשות  אחותיו לאו ,

הנפטר אבי אבי  ו)
אחד דור הירושה חוזר יוצ"ח ,  לה  אי  וג אחות , לו  אי

אותו . יורש הנפטר אבי ואבי למעלה,

הנפטר אבי אחי  ז)
אחי  והיינו אותו,  יורשי בניו ,קיי הנפטר אבי אבי  כשאי

הנפטר . אבי
הנ"ל. כסדר הכל  ,צאצאי לה יש א  ובודקי

ועולה  ממשמש 
הדורות, ראש עד ועולה ממשמשת  הנחלה הזאת   דר ועל

יורש . לו שאי מישראל אד ל אי  לפיכ

* * *
מזה  היוצא

לבת .א) קודמי ב של יריכו  יוצאי  וכל לבת ,  קוד הבת ב)הב
המת. לאבי קודמי יריכה  יוצאי וכל  המת , לאבי אבי ג)קודמת 

המת . לאחי קוד קודמי ד)המת  יריכו יוצאי  וכל המת  של אח
המת . המת.ה)לאחות  אבי  לאבי  קודמת  יוצ "ח וכל המת  אחות 

הנחלהו) הזאת   דר ועל  המת . אבי לאחי קוד המת  אבי אבי
מישראל  אד ל  אי  לפיכ הדורות , ראש עד ועולה ממשמשת 

יורש . לו שאי
נחלות) הלכות ריש "הרמב .(ע"פ 
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נוחלי בתרא יש בבא ח  פרק צו 

בּ ניה את האּׁשה מנחילין. ולא
האם, ואחי בּ עלּה  את והאּׁשה
מן והאחים נוֹ חלין. ולא מנחילין

מנחילין : ולא  נ וֹ חלין  לא  האם,

      
  ט 

 י    
     

     יא
      יב 

ב משנה 
הנחלות סדר 
הנפטר  ב א)

בנו  אי הכל. יורש  ב הניח  א אשה, בי איש בי שמת מי
את  יורשי ה נקבות  בי  זכרי בי זרע, לו  נמצא א ,קיי
, העול סו עד בת  בת  בת  רק זה  לב נמצא ואפילו הכל.

הכל. יורשת  היא 

הנפטר בת  ב)
ב לו  אי א(ב של  יוצ"ח  אי (ולא הכל . יורשת היא  בת, לו ויש ,

 בי זכרי  בי זרע לה נמצא  א הבת , זרע על  מעייני בת לו
הכל. את  יורשי ה נקבות

וירש ,ט. ממשפחתו מדכתיב  אי בניה . יורשת  אם שאין  המלמדות  דרשות שתי מצינו בגמרא 
משפחה קרויה  אב משפחת קט :)ורק נחלה(דף יורשת בת  וכל  מדכתיב אי ז). לו , (במדבר

לאמו  מוריש  אינו בן וה "ה לאמה , ממונה  מורשת  שאינה  מורשת, ולא יורשת  (דףודרשינן

שם) גרשום  ורבנו  זה.קטו . ודבר בניה  את  יורשת  האם ואין כתב נחלות הלכות  בריש הרמב"ם  (אמנם 

אינן דרשות  שהנך ליה משמע  ואולי וכתב הנ"ל, דרשות  שתי מחמת  דבריו  על תמה ובלח"מ הקבלה , מפי

גמורות) שהרי דרשות אחותו , בנות יורשין האם אחי אין ממילא בניה יורשת  האם שאין וכיון .
בניה נוחלת אינה שהאם יורשתן, אינה עצמה  ודינה  אותן , לירש  בא  דינה אחותו מכח  ראובן 

אותו י..(תוי"ט ) יורשת  אינה היא  אבל ומדייקין אותה, וירש  לעיל )דכתיב  הערה  כליא..(עיין
ולא יורשין אחיות  ובני אשתו את והאיש אמו  את  שהאיש  שנינו שכבר  שכיון מיותרת. זו  בבא

נוחלין ולא  מנחילין האם  ואחי בעלה את  והאשה  בניה את שהאשה  בזה נכלל  (וכאןמנחילין,

הבנים) את  האב גבי לעיל הרשב "ם  שתירץ  כמו  לתרץ  אין ולכן  מיותרת  הבבא  שהתנאכל הש "ס  ומפרש  .
אשתו  את היורש בבעל רק  ששייכים נחלה בדיני  מיוחדים דינים  שני  בזה להשמיענו רצה 
אשתו, לפני  שמת  בעל כלומר , בקבר . כשהם  אותן יורשים שאינם  והיינו , אמו. את  היורש  ובבן
יורשים  אביה  משפחת  אלא  ולאחיו. לאביו  או לבניו  להנחיל בקבר  כשהוא יורשתה  אינו

יוצ "ח)אותה  לה אין להנחילו (אם  בקבר  כשהוא  אותה יורש אינו  אמו  לפני שמת בן הדין והוא  .
נמי  תנא אלו , שני לשנות שהוצרך  וכיון אותה, יורשים  אביה משפחת  אלא  לאביו , או  לאחיו 

האם  קיד:)אחי  נתבאר יב..(דף שכבר  קודמת)כמו משפחה.(בהערה קרויה האם  משפחת  שאין
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הוּ א,  ּכ נחלוֹ ת כז)סדר (במדבר 
וה עבר ּת ם  לוֹ , אין  וּ בן  ימוּ ת  כּ י אי ׁש 
לבּ ת , קוֹ דם בּ ן  לבּת וֹ , נחלת וֹ  את 
קוֹ דמין בּ ן ׁש ל ירכוֹ  יוֹ צאי וכל

ב

הנפטר אבי ג)
אותו . יורש הנפטר אבי בת, לו  ואי  ב לו  אי

הנפטר אחי ד )
אותו . יורשי הנפטר אחי ,קיי אביו אי

הנפטר אחות  ה)
וא אותו, יורשי המה  יוצ"ח , לה יש א לנפטר,  אחי  אי

אותו . יורשות  אחותיו לאו ,

הנפטר אבי אבי  ו)
אחד דור הירושה חוזר יוצ"ח ,  לה  אי  וג אחות , לו  אי

אותו . יורש הנפטר אבי ואבי למעלה,

הנפטר אבי אחי  ז)
אחי  והיינו אותו,  יורשי בניו ,קיי הנפטר אבי אבי  כשאי

הנפטר . אבי
הנ"ל. כסדר הכל  ,צאצאי לה יש א  ובודקי

ועולה  ממשמש 
הדורות, ראש עד ועולה ממשמשת  הנחלה הזאת   דר ועל

יורש . לו שאי מישראל אד ל אי  לפיכ

* * *
מזה  היוצא

לבת .א) קודמי ב של יריכו  יוצאי  וכל לבת ,  קוד הבת ב)הב
המת. לאבי קודמי יריכה  יוצאי וכל  המת , לאבי אבי ג)קודמת 

המת . לאחי קוד קודמי ד)המת  יריכו יוצאי  וכל המת  של אח
המת . המת.ה)לאחות  אבי  לאבי  קודמת  יוצ "ח וכל המת  אחות 

הנחלהו) הזאת   דר ועל  המת . אבי לאחי קוד המת  אבי אבי
מישראל  אד ל  אי  לפיכ הדורות , ראש עד ועולה ממשמשת 

יורש . לו שאי
נחלות) הלכות ריש "הרמב .(ע"פ 

     
      
     
      
      
     

ז
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ירכ ּה  י וֹ צאי לאחין . קוֹ דמת  בּ ת  לבּ ת .
קוֹ דמין אחין  לאחין . קוֹ דמין  בּ ת , ׁש ל
אחין , ׁש ל ירכן  יוֹ צאי  האב. לאחי 
כּ ל  הכּ לל, זה האב . לאחי  קוֹ דמין 
קוֹ דמין . ירכ וֹ  יוֹ צאי  בּ נּ חלה, הקּ וֹ דם

       
      

  יג  
       

     
 יד    

      
  טו           

    טז          
      יז     
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קוֹ דמין .ב ירכוֹ  י וֹ צאי  ל נּ חלה הּק וֹ דם  כּ ל
נחלתן  חזרה קיּ מין, ירכוֹ  יוֹ צאי  אין ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְואם
 ֹחנו ׁש ּמ ת, ראוּ בן כּ יצד, האב . ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵאצל 
אוֹ תוֹ . י וֹ ר ׁש ין [בּ ניו] וכרמי חצר וֹ ן ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַוּ פלּ וּ א
ראוּ בן, קדם הבּ נים מן אחד  מת ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְואם
אוֹ  בּ ן בּ ן [אוֹ  בּ ת אוֹ  בּ ן הנּ יח בּ ן ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְוההוּ א
מאה  ד  בּ ת] בּ ת אוֹ  בּ ת בּ ן אוֹ  בּ ן] ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַבּ ת
אביו  בּ נכסי  אביו בּ מקוֹ ם ייר ׁש  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִדּ וֹ ר וֹ ת,
ואם  ראוּ בן. מבּ ני  כּ אחד וי ּט ל ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְראוּ בן,
לא  ואף בנים בּ ני  ולא בּ נים לראוּ בן ֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵאין
את  ראוּ בן בּ נוֹ ת יוֹ ר ׁש וֹ ת אז בּ נים, ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְבּ נוֹ ת

בּ ני ולא בּ נוֹ ת לראוּ בן אין ואם ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְראוּ בן.
כּ ל  סוֹ ף ד  בּ נוֹ ת בּ נוֹ ת ולא ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ָבּ נוֹ ת
בּ נוֹ . ראוּ בן את י קב  ייר ׁש  אז ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהדּ וֹ ר וֹ ת,
ראוּ בן  את ייר ׁש וּ  קיּ ם, י קב  אין ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְואם
[י וֹ סף  ויהוּ דה לוי  ׁש מע וֹ ן אביו, בּ ני ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶאחיו
ייר ׁש וּ  קיּ מין, אינן ואם וכוּ '. ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִוּ בנימין]
אין  ואם וכ וּ '. ולוי  ׁש מע וֹ ן בּ ני  ראוּ בן ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶאת
בּ נוֹ תיהן  ייר ׁש וּ  בנים, בּ ני  ולא בּ נים ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָלהם
דּ בכל  בּ נוֹ תיהן. בּ נוֹ ת אוֹ  בנוֹ תיהן בּ ני  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְאוֹ 
ואם  ל נּ קבה. קוֹ דמין וי וֹ ר ׁש יו  הזּ כר  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָמקוֹ ם
ׁש א  אוֹ  זרע  בּ לא ראוּ בן ׁש ל  אחיו ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵמתוּ 

וכליג . הבן כי  הבת , בת או  הבן  בת  או הבן  בן וכן בנות . שהן  בין  בנים הם יריכו שיוצאי  בין
לבת. קודמים  יריכו היאיד.יוצאי  קיים , יעקב  אם שאף ראובן. אבי ליעקב קודמת גם והיא 

הוא  ולא בן.טו ..(רשב"ם)יורשת  של יריכו ביוצאי וכנ "ל  וכו ' בת  בין בן  יעקבטז.בין  אבל 
'והאב המשנה  בסוף  כדתנן הם , ולא יורש  הוא קיים  יעקב ואם  ולוי, לשמעון  קודם ראובן אבי 

יריכו'. יוצאי  לכל וליוצ"ח,יז.קודם האב  אחות לדינה חוזרת חלצים , יוצאי להם אין  ואם
עיי "ש . ברע"ב , כמבואר  לעשיו . והיינו אביו, לאחי  הירושה חוזרת  אז  אחות, אין  ואם 
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ירכוֹ : י וֹ צאי לכל קוֹ דם והאב      
     

          יח

ג משנה
האר לבאי או  מצרי ליוצאי  ישראל,  אר נתחלקה למי 

פנחס  כו)בפרשת בערבות (במדבר ישראל  בני  שנמנו אחר
כתיב: מואב,

אמר:(נב ) מ ה  אל ה' נחלה(נג )וידר האר חלק  לאה 
מת : מ ת (נה)מס ר למ ת   האר את  יחלק  ג רל  א 

:ינחל אבת
. האר לבאי  שנתחלקה משמע  ,האר תחלק לאלה מדכתיב
שליוצאי  משמע ינחלו, אבות מטות לשמות מדכתיב אבל

נתחלקה . מצרי

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אח וֹ תוֹ  ּת יר ׁש נּ וּ  מע וֹ לם, אח לוֹ  ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָהיה
בניה  בּ ני  אוֹ  בּ ניה אוֹ  יקב  בּ ת ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִדּ ינה
סוֹ ף  ד  בּ נוֹ תיה] וּ בנוֹ ת בּ נוֹ תיה ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ[אוֹ 
ולא  אחוֹ ת לראוּ בן אין ואם ֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָהע וֹ לם.
אביו  לאבי יר תוֹ  ּת חזר  אחוֹ ת, ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶזרע 
ּת חזר  קיּ ם, יצחק אין ואם ליצחק. ֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְדּ הינוּ 
אחי ׁש הוּ א יצחק, בּ ן ל שׂ ו ראוּ בן ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌◌ְיר ת
קיּ ם, שׂ ו אין ואם ראוּ בן. ׁש ל  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָאביו
אוֹ  שׂ ו בּ ן לאליפז ראוּ בן יר ת ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌◌ְֹ◌ֲ◌ַּת חזר 
ולבנוֹ ת  לבנוֹ תיו אוֹ  בניו ולבני  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְלבניו
אין  ואם הדּ וֹ ר וֹ ת. כּ ל סוֹ ף ד ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְבּ נוֹ תיו
בניהן, מבּ ני  ולא ראוּ בן ׁש ל לאביו ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַאחים

אוֹ  אביו לאח וֹ ת ראוּ בן יר ת ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌◌ְֹ◌ֲ◌ַּת חזר 
הּס דר  ל  לבנוֹ תיה אוֹ  בניה ולבני  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְלבניה
לא  ראוּ בן ׁש ל לאביו אין ואם ֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמרנוּ .
ולא  אח וֹ ת ולא אחים בּ ני ולא ֹ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ַאחים
לאברהם  ראוּ בן יר ת ּת חזר  אח וֹ ת, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ני

א  אדם אבי ד לע וֹ לם וכן אביו. בי  ֲ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
קוֹ דם.הראׁש וֹ ן: האבהאב לאחי לע וֹ לם ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

לאח וֹ ת  קוֹ דמים האב  [ואחי ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְולבניהם,
קוֹ דמים  האב  ואחוֹ ת האב  ואחי ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָהאב ],
לאחי קוֹ דם האב  ואבי  האב . ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ[לאבי 
אח וֹ תוֹ  ואף האב  אבי ואחי  האב . ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲאבי
לע וֹ לם: וכן האב . אבי לאבי  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְקוֹ דמין]

המתיח. צאצאי אבל המת , של יריכו  יוצאי שאינם יריכו ליוצאי  קודם לומר  ורוצה
נתבאר . שכבר  כמו  המת  לאבי קודמין האב'עצמו  'לאחי לעולם  קודם האב הרע "ב , שכתב (מה 

לומר  רצונו  ואין יורשים . לא שכלל האם  מן אחים  ולאפוקי האב ', מן  ראובן לאחי ר"ל ולבניהם.

דבריו  משמעות  כפשטות  עצמו  של לאחיו  קודם חנוך)שהאב  זכר מהדורת משניות שבגליון וליקוטים .)(תוי"ט,
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נוחלי בתרא יש בבא ח  פרק צח

ירכ ּה  י וֹ צאי לאחין . קוֹ דמת  בּ ת  לבּ ת .
קוֹ דמין אחין  לאחין . קוֹ דמין  בּ ת , ׁש ל
אחין , ׁש ל ירכן  יוֹ צאי  האב. לאחי 
כּ ל  הכּ לל, זה האב . לאחי  קוֹ דמין 
קוֹ דמין . ירכ וֹ  יוֹ צאי  בּ נּ חלה, הקּ וֹ דם

       
      

  יג  
       

     
 יד    

      
  טו           

    טז          
      יז     

              

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

קוֹ דמין .ב ירכוֹ  י וֹ צאי  ל נּ חלה הּק וֹ דם  כּ ל
נחלתן  חזרה קיּ מין, ירכוֹ  יוֹ צאי  אין ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְואם
 ֹחנו ׁש ּמ ת, ראוּ בן כּ יצד, האב . ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵאצל 
אוֹ תוֹ . י וֹ ר ׁש ין [בּ ניו] וכרמי חצר וֹ ן ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַוּ פלּ וּ א
ראוּ בן, קדם הבּ נים מן אחד  מת ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְואם
אוֹ  בּ ן בּ ן [אוֹ  בּ ת אוֹ  בּ ן הנּ יח בּ ן ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְוההוּ א
מאה  ד  בּ ת] בּ ת אוֹ  בּ ת בּ ן אוֹ  בּ ן] ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַבּ ת
אביו  בּ נכסי  אביו בּ מקוֹ ם ייר ׁש  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִדּ וֹ ר וֹ ת,
ואם  ראוּ בן. מבּ ני  כּ אחד וי ּט ל ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְראוּ בן,
לא  ואף בנים בּ ני  ולא בּ נים לראוּ בן ֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵאין
את  ראוּ בן בּ נוֹ ת יוֹ ר ׁש וֹ ת אז בּ נים, ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְבּ נוֹ ת

בּ ני ולא בּ נוֹ ת לראוּ בן אין ואם ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְראוּ בן.
כּ ל  סוֹ ף ד  בּ נוֹ ת בּ נוֹ ת ולא ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ָבּ נוֹ ת
בּ נוֹ . ראוּ בן את י קב  ייר ׁש  אז ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהדּ וֹ ר וֹ ת,
ראוּ בן  את ייר ׁש וּ  קיּ ם, י קב  אין ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְואם
[י וֹ סף  ויהוּ דה לוי  ׁש מע וֹ ן אביו, בּ ני ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶאחיו
ייר ׁש וּ  קיּ מין, אינן ואם וכוּ '. ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִוּ בנימין]
אין  ואם וכ וּ '. ולוי  ׁש מע וֹ ן בּ ני  ראוּ בן ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶאת
בּ נוֹ תיהן  ייר ׁש וּ  בנים, בּ ני  ולא בּ נים ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָלהם
דּ בכל  בּ נוֹ תיהן. בּ נוֹ ת אוֹ  בנוֹ תיהן בּ ני  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְאוֹ 
ואם  ל נּ קבה. קוֹ דמין וי וֹ ר ׁש יו  הזּ כר  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָמקוֹ ם
ׁש א  אוֹ  זרע  בּ לא ראוּ בן ׁש ל  אחיו ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵמתוּ 

וכליג . הבן כי  הבת , בת או  הבן  בת  או הבן  בן וכן בנות . שהן  בין  בנים הם יריכו שיוצאי  בין
לבת. קודמים  יריכו היאיד.יוצאי  קיים , יעקב  אם שאף ראובן. אבי ליעקב קודמת גם והיא 

הוא  ולא בן.טו ..(רשב"ם)יורשת  של יריכו ביוצאי וכנ "ל  וכו ' בת  בין בן  יעקבטז.בין  אבל 
'והאב המשנה  בסוף  כדתנן הם , ולא יורש  הוא קיים  יעקב ואם  ולוי, לשמעון  קודם ראובן אבי 

יריכו'. יוצאי  לכל וליוצ"ח,יז.קודם האב  אחות לדינה חוזרת חלצים , יוצאי להם אין  ואם
עיי "ש . ברע"ב , כמבואר  לעשיו . והיינו אביו, לאחי  הירושה חוזרת  אז  אחות, אין  ואם 
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נוחלי בתרא יש בבא ח  צט פרק

ירכוֹ : י וֹ צאי לכל קוֹ דם והאב      
     

          יח

ג משנה
האר לבאי או  מצרי ליוצאי  ישראל,  אר נתחלקה למי 

פנחס  כו)בפרשת בערבות (במדבר ישראל  בני  שנמנו אחר
כתיב: מואב,

אמר:(נב ) מ ה  אל ה' נחלה(נג )וידר האר חלק  לאה 
מת : מ ת (נה)מס ר למ ת   האר את  יחלק  ג רל  א 

:ינחל אבת
. האר לבאי  שנתחלקה משמע  ,האר תחלק לאלה מדכתיב
שליוצאי  משמע ינחלו, אבות מטות לשמות מדכתיב אבל

נתחלקה . מצרי

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אח וֹ תוֹ  ּת יר ׁש נּ וּ  מע וֹ לם, אח לוֹ  ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָהיה
בניה  בּ ני  אוֹ  בּ ניה אוֹ  יקב  בּ ת ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִדּ ינה
סוֹ ף  ד  בּ נוֹ תיה] וּ בנוֹ ת בּ נוֹ תיה ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ[אוֹ 
ולא  אחוֹ ת לראוּ בן אין ואם ֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָהע וֹ לם.
אביו  לאבי יר תוֹ  ּת חזר  אחוֹ ת, ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶזרע 
ּת חזר  קיּ ם, יצחק אין ואם ליצחק. ֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְדּ הינוּ 
אחי ׁש הוּ א יצחק, בּ ן ל שׂ ו ראוּ בן ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌◌ְיר ת
קיּ ם, שׂ ו אין ואם ראוּ בן. ׁש ל  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָאביו
אוֹ  שׂ ו בּ ן לאליפז ראוּ בן יר ת ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌◌ְֹ◌ֲ◌ַּת חזר 
ולבנוֹ ת  לבנוֹ תיו אוֹ  בניו ולבני  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְלבניו
אין  ואם הדּ וֹ ר וֹ ת. כּ ל סוֹ ף ד ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְבּ נוֹ תיו
בניהן, מבּ ני  ולא ראוּ בן ׁש ל לאביו ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַאחים

אוֹ  אביו לאח וֹ ת ראוּ בן יר ת ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌◌ְֹ◌ֲ◌ַּת חזר 
הּס דר  ל  לבנוֹ תיה אוֹ  בניה ולבני  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְלבניה
לא  ראוּ בן ׁש ל לאביו אין ואם ֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמרנוּ .
ולא  אח וֹ ת ולא אחים בּ ני ולא ֹ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ַאחים
לאברהם  ראוּ בן יר ת ּת חזר  אח וֹ ת, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ני

א  אדם אבי ד לע וֹ לם וכן אביו. בי  ֲ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
קוֹ דם.הראׁש וֹ ן: האבהאב לאחי לע וֹ לם ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

לאח וֹ ת  קוֹ דמים האב  [ואחי ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְולבניהם,
קוֹ דמים  האב  ואחוֹ ת האב  ואחי ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָהאב ],
לאחי קוֹ דם האב  ואבי  האב . ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ[לאבי 
אח וֹ תוֹ  ואף האב  אבי ואחי  האב . ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲאבי
לע וֹ לם: וכן האב . אבי לאבי  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְקוֹ דמין]

המתיח. צאצאי אבל המת , של יריכו  יוצאי שאינם יריכו ליוצאי  קודם לומר  ורוצה
נתבאר . שכבר  כמו  המת  לאבי קודמין האב'עצמו  'לאחי לעולם  קודם האב הרע "ב , שכתב (מה 

לומר  רצונו  ואין יורשים . לא שכלל האם  מן אחים  ולאפוקי האב ', מן  ראובן לאחי ר"ל ולבניהם.

דבריו  משמעות  כפשטות  עצמו  של לאחיו  קודם חנוך)שהאב  זכר מהדורת משניות שבגליון וליקוטים .)(תוי"ט,
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נוחלי בתרא יש בבא ח  פרק ק 

חלקים  ׁש לׁש ה  נטלוּ  צלפחד  בּ נ וֹ ת 
יוֹ צאי עם ׁש היה  אביהן  חלק בּ נּ חלה .

ג 

נתחלקה  מצרי ליוצאי   יאשיה רבי
לא שה כיו אבל  חלק, קיבל  ממצרי היוצא  כל  יאשיה, לרבי

.חלק ירשו האר באי  בניה  לאר לאלהבאו דכתיב הא (ולשיטתו

ומעלה , עשרי מבני רק נמנו זה  שבמני שכמו  ללמד  רק בא ,האר תחלק

ומעלה) עשרי בני שהיו מצרי ליוצאי רק יהיה  האר חלוקת נמי .הכי

. מצרי מיוצאי שהיה כיו באר חלק צלפחד קיבל  יאשיה לרבי

נתחלקה  האר לבאי   יונת רבי
חלק . קיבלו  ה ורק ,האר לבאי נתחלקה האר ,יונת לרבי

, אבות מטות לשמות דכתיב חלקווהא אחד כל  שקיבל אחר כי
. ליורשיה נתחלק  ומה מצרי ליוצאי שקיבלו מה כל  חזר

 כיו עצמו  מחמת  באר חלק  צלפחד קיבל לא יונת לרבי
האר מבאי היה לא .יטשהוא
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בּ נּ חלה.ג חלקים ׁש לׁש ה ארץנטלוּ  בּ נחלת  ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
מצרים  ליוֹ צאי  ּת נּ א  האי וסבר ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל.

דּ כתיב הארץ, כו)נתח לּ קה  לׁש מוֹ ת (בּ מדבּ ר ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌
וחפר  וּ צלפחד ינחלוּ . אבוֹ תם  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַמּט וֹ ת 
ׁש ּמ יּ וֹ צאי בּ ארץ, חלק נטלוּ  ׁש ניהם  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָאביו
צלפחד  בּ נוֹ ת  ונטלוּ  ׁש ניהם . היוּ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִמצרים 

וחלק בּ ארץ , לוֹ  מ גּ י ׁש היה  אביהם  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵחלק 
וחלק אביו, חפר  מיר ת  ל וֹ  ַה ּמ גּ י◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
ׁש נים . ּפ י ונ וֹ טל  בּ כוֹ ר ׁש היה  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְבּ כוֹ רת וֹ 
הארץ את  ירׁש וּ  לא  ׁש דין ּפ י  ל ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְואף
לבא  בּ רא וּ י ׁש נים  ּפ י נוֹ טל ה בּ כוֹ ר  ֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְואין 

מחזקת  ישׂ ראל ארץ מיתה , היתה:לאחר  ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ושוביט. לאביהם חזרו  החלקים וכל חלק  קיבלו לארץ  שבאו חפר  של בניו  לדידיה 
אחיו. עם לירש  לו היה שצלפחד החלק  ירשו צלפחד ובנות  יורשיו , כל  בין נתחלקה 
לאוקים  אפשר  אי  ולכן  חלקים , שלשה  צלפחד  בנות  קיבלו לא  יונתן  רבי לדעת אבל

כוותיה . קיז.)משנתנו  (דף אלעזר (בסוגיין בן שמעון  רבי  דעת והיא  שלישית , דיעה  גם יש 
שהיה מי ובין מצרים  מיוצאי  שהיה מי  ובין הארץ, נתחלקה ולאלו שלאלו שסובר 

כוותיה נמי  אתיא ומשנתנו חלק , קיבלו ארץ ולאלו )מבאי לאלו  ד"ה  רשב"ם קיז: ).(דף 

 י י ח ר ו ק מ

נוחלי בתרא יש בבא ח  קאפרק

חפר.מצרים, בּ נכסי  אחיו עם וחלקוֹ  
חלקים: ׁש ני נ וֹ טל  בכ וֹ ר וׁש היה

א לּ א בּ נּ חלה, ה בּ ת  ואחד  הבּ ן  אחד
האב  בּ נכסי  ׁש נים ּפ י נ וֹ טל ׁש ה בּ ן 
האם. בּ נכסי  ׁש נים ּפ י נ וֹ טל ואינ וֹ 
ואינן האב מנּ כסי נזּ וֹ נוֹ ת והבּ נוֹ ת

האם: מנּ כסי נ זּ וֹ נ וֹ ת 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ נּ חלה.ד הבּ ת ואחד  הבּ ן  קאמר ,אחד הכי  ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌
נכסי בּ יר ת ׁש וין הבּ ת ואחד  הבּ ן ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶאחד
הפר ׁש  ואין האב , נכסי כּ ביר ת ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָהאם

האב , נכסי  ליר ת האם נכסי יר ת ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌◌ְ◌ֵבּ ין
בּ נכסי ׁש נים ּפ י  נוֹ טל  ׁש הבּ כוֹ ר  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶאלּ א

בּ נכסי  ׁש נים ּפ י  נוֹ טל ואינוֹ  האם:האב  ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

ש "מכ. צלפחד , חלק  שקיבלו ממה כי חידוש . יש  ובכולם אחר  מטעם  קיבלו חלק וכל
האחים , בין  יורשת הבן  שבת ש "מ חפר , חלק  שקיבלו וממה נתחלקה, מצרים שליוצאי 
כן  לולא כין מצרים, ליוצאי  מוחזקת היתה ישראל שארץ  ש "מ  הבכורה חלק  שקיבלו וממה 

כבמוחזק  בראוי נוטל בכור  אין כי בכורה, חלק  נוטל  צלפחד  היה וכשישכא..(מלא"ש)לא 
הכל. יורשת היא בן וכשאין  כלום , יורשת  הבת  אין יז)דכתיב כב.בן כא  הבּ כר (דברים את ֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִכּ י

הך המקרא של  פשוטו  שלפי  ואע "ג ה בּ כרה: מׁש ּפ ט  לוֹ  אנוֹ  רא ׁש ית הוּ א כּ י גו' ה נוּ אה ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶבּ ן
בנכסי  רק  שייך הבכורה  משפט וה "ק האב, על  גם אותו  דורשת הגמרא  הבכור , על קאי  'לו '

האם בנכסי ולא לו )האב ד"ה רשב "ם קיא: בכתובות כג ..(דף כדתנן כתובה תנאי  (פ "ד שהוא 

במי"א) יתבין יהוין  מינאי ליכי דיהוין נוקבן בנן  לגוברין., דיתנסבן  עד מנכסי  ומיתזנן ביתי

 י י ח ר ו ק מ

י



נוחלי בתרא יש בבא ח  פרק ק 

חלקים  ׁש לׁש ה  נטלוּ  צלפחד  בּ נ וֹ ת 
יוֹ צאי עם ׁש היה  אביהן  חלק בּ נּ חלה .

ג 

נתחלקה  מצרי ליוצאי   יאשיה רבי
לא שה כיו אבל  חלק, קיבל  ממצרי היוצא  כל  יאשיה, לרבי

.חלק ירשו האר באי  בניה  לאר לאלהבאו דכתיב הא (ולשיטתו

ומעלה , עשרי מבני רק נמנו זה  שבמני שכמו  ללמד  רק בא ,האר תחלק

ומעלה) עשרי בני שהיו מצרי ליוצאי רק יהיה  האר חלוקת נמי .הכי

. מצרי מיוצאי שהיה כיו באר חלק צלפחד קיבל  יאשיה לרבי

נתחלקה  האר לבאי   יונת רבי
חלק . קיבלו  ה ורק ,האר לבאי נתחלקה האר ,יונת לרבי

, אבות מטות לשמות דכתיב חלקווהא אחד כל  שקיבל אחר כי
. ליורשיה נתחלק  ומה מצרי ליוצאי שקיבלו מה כל  חזר

 כיו עצמו  מחמת  באר חלק  צלפחד קיבל לא יונת לרבי
האר מבאי היה לא .יטשהוא

    
    

    

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ נּ חלה.ג חלקים ׁש לׁש ה ארץנטלוּ  בּ נחלת  ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
מצרים  ליוֹ צאי  ּת נּ א  האי וסבר ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל.

דּ כתיב הארץ, כו)נתח לּ קה  לׁש מוֹ ת (בּ מדבּ ר ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌
וחפר  וּ צלפחד ינחלוּ . אבוֹ תם  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַמּט וֹ ת 
ׁש ּמ יּ וֹ צאי בּ ארץ, חלק נטלוּ  ׁש ניהם  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָאביו
צלפחד  בּ נוֹ ת  ונטלוּ  ׁש ניהם . היוּ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִמצרים 

וחלק בּ ארץ , לוֹ  מ גּ י ׁש היה  אביהם  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵחלק 
וחלק אביו, חפר  מיר ת  ל וֹ  ַה ּמ גּ י◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
ׁש נים . ּפ י ונ וֹ טל  בּ כוֹ ר ׁש היה  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְבּ כוֹ רת וֹ 
הארץ את  ירׁש וּ  לא  ׁש דין ּפ י  ל ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְואף
לבא  בּ רא וּ י ׁש נים  ּפ י נוֹ טל ה בּ כוֹ ר  ֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְואין 

מחזקת  ישׂ ראל ארץ מיתה , היתה:לאחר  ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ושוביט. לאביהם חזרו  החלקים וכל חלק  קיבלו לארץ  שבאו חפר  של בניו  לדידיה 
אחיו. עם לירש  לו היה שצלפחד החלק  ירשו צלפחד ובנות  יורשיו , כל  בין נתחלקה 
לאוקים  אפשר  אי  ולכן  חלקים , שלשה  צלפחד  בנות  קיבלו לא  יונתן  רבי לדעת אבל

כוותיה . קיז.)משנתנו  (דף אלעזר (בסוגיין בן שמעון  רבי  דעת והיא  שלישית , דיעה  גם יש 
שהיה מי ובין מצרים  מיוצאי  שהיה מי  ובין הארץ, נתחלקה ולאלו שלאלו שסובר 

כוותיה נמי  אתיא ומשנתנו חלק , קיבלו ארץ ולאלו )מבאי לאלו  ד"ה  רשב"ם קיז: ).(דף 

 י י ח ר ו ק מ

נוחלי בתרא יש בבא ח  קאפרק

חפר.מצרים, בּ נכסי  אחיו עם וחלקוֹ  
חלקים: ׁש ני נ וֹ טל  בכ וֹ ר וׁש היה

א לּ א בּ נּ חלה, ה בּ ת  ואחד  הבּ ן  אחד
האב  בּ נכסי  ׁש נים ּפ י נ וֹ טל ׁש ה בּ ן 
האם. בּ נכסי  ׁש נים ּפ י נ וֹ טל ואינ וֹ 
ואינן האב מנּ כסי נזּ וֹ נוֹ ת והבּ נוֹ ת

האם: מנּ כסי נ זּ וֹ נ וֹ ת 

ד
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ נּ חלה.ד הבּ ת ואחד  הבּ ן  קאמר ,אחד הכי  ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌
נכסי בּ יר ת ׁש וין הבּ ת ואחד  הבּ ן ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶאחד
הפר ׁש  ואין האב , נכסי כּ ביר ת ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָהאם

האב , נכסי  ליר ת האם נכסי יר ת ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌◌ְ◌ֵבּ ין
בּ נכסי ׁש נים ּפ י  נוֹ טל  ׁש הבּ כוֹ ר  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶאלּ א

בּ נכסי  ׁש נים ּפ י  נוֹ טל ואינוֹ  האם:האב  ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

ש "מכ. צלפחד , חלק  שקיבלו ממה כי חידוש . יש  ובכולם אחר  מטעם  קיבלו חלק וכל
האחים , בין  יורשת הבן  שבת ש "מ חפר , חלק  שקיבלו וממה נתחלקה, מצרים שליוצאי 
כן  לולא כין מצרים, ליוצאי  מוחזקת היתה ישראל שארץ  ש "מ  הבכורה חלק  שקיבלו וממה 

כבמוחזק  בראוי נוטל בכור  אין כי בכורה, חלק  נוטל  צלפחד  היה וכשישכא..(מלא"ש)לא 
הכל. יורשת היא בן וכשאין  כלום , יורשת  הבת  אין יז)דכתיב כב.בן כא  הבּ כר (דברים את ֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִכּ י

הך המקרא של  פשוטו  שלפי  ואע "ג ה בּ כרה: מׁש ּפ ט  לוֹ  אנוֹ  רא ׁש ית הוּ א כּ י גו' ה נוּ אה ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶבּ ן
בנכסי  רק  שייך הבכורה  משפט וה "ק האב, על  גם אותו  דורשת הגמרא  הבכור , על קאי  'לו '

האם בנכסי ולא לו )האב ד"ה רשב "ם קיא: בכתובות כג ..(דף כדתנן כתובה תנאי  (פ "ד שהוא 

במי"א) יתבין יהוין  מינאי ליכי דיהוין נוקבן בנן  לגוברין., דיתנסבן  עד מנכסי  ומיתזנן ביתי

 י י ח ר ו ק מ
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נוחלי בתרא יש בבא ח  פרק קב

י ּט ל  לא  בּ כוֹ ר  בני ּפ לוֹ ני איׁש  הא וֹ מר 
ייר ׁש  לא  בני ּפ לוֹ ני  אי ׁש  ׁש נים, ּפ י
ׁש התנה  כּ לוּ ם, אמר לא  אחיו, עם
המחלּ  בּ ּת וֹ רה. ּׁשכּ תוּ ב מה קעל 

לאחד רבּ ה ּפ יו, על לבניו נכסיו
להן  וה ׁש וה  לאחד  ה בּ כ וֹ ר,וּ מעט את  

ה      
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

כּ לוּ ם .ה אמר היר ה לא מן לס לּ קוֹ  יכ וֹ ל ואין ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌
ׁש יּ  ידי  ל ל ׁש אר אלּ א נכסיו בּ מּת נה ּת ן ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ּפ יו.בּ ניו : מיתה ,על מחמת  דּ מצ וּ ה  מ וּ ם  ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌

וכמסוּ רים  כּ כתוּ בים דּ בריו מרע  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוּ ׁש כיב 
ּפ יו: ל  ּת ני  הכי מ וּ ם קנין.  צרי ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְואינוֹ 

הבּ כוֹ ר. את להן  מּת נה:והׁש וה בּ לׁש וֹ ן ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌

שבממון כד. בדבר  אפילו  בתורה שכתוב  מה על  שהמתנה ליה  דאית  מאיר  לרבי מיבעיא לא 
ועונה כסות שאר  עלי לך  שאין מנת  על שהמקדש  שס "ל יהודה  לרבי אף  אלא בטל , תנאו
קידושין  קיבלה  כן ע"מ  שהתם  משום בטל , שתנאו מודה  הכא  קיים, תנאו  שבממון בדבר 
מחילה זו אין הבן ששתק ואע"פ שימחול , לבן לו  יש  הנאה  מה הכא  אבל הממון, על  ומחלה

אביו את להכעיס  רוצה שם)דאינו ורשב "ם קכו : מרעכה..(דף שכיב  שדברי תיקנו חכמים 
שאין  ואע"פ קנין. שום  עשו שלא  ואף מותו אחר  דבריו  ומקיימין דמי , וכמסורין ככתובין
איך כן לא  שאם  בחיים, בעודו  למפרע  קנה כאלו  שהוי  אמרו מיתה , לאחר  אלא  חלה  המתנה

קודמין  יורשיו הלא  מיתה, לאחר  המקבל ר"נ)יקנה  סימן  ריש השלחן אדם (ערוך שכל וכמו  .
ואין  ליורשיו נכסים יישארו לא  מותו  אחר  שעי"ז פי  על  אף שרוצה  מי לכל מתנה לתת  יכול 
על כמתנה  נחשב אינו מרע שכיב  במתנת  בנותן ה"ה בתורה, שכתוב  מה על מתנה  נקרא  זה 

בתורה. שכתוב  בלאכו .מה אף קיימות מתנותיהם  מיתה מחמת  מצוה  בין מרע שכיב  בין
להלן  ועיין מ"ו )קנין, ביניהם .(פ"ט  לשני כז.ההבדל מיעט לאחד שריבה  ידי  .(נימוק "י)על 

 י י ח ר ו ק מ

נוחלי בתרא יש בבא ח  קג פרק

יר ּׁשה , מּׁשוּ ם  אמר  ואם  קיּ מין. דּ בריו
בּ ין בּ ּת חלּ ה  בּ ין  כּ תב  כּ לוּ ם. אמר לא
דּ בריו מ ּת נה , מ ּׁשוּ ם בּ ּס וֹ ף בּ ין בּ אמצע
בּ מקוֹ ם  ייר ׁש ני  ּפ לוֹ ני אי ׁש  האוֹ מר  קיּ מין .
בּ ן, ׁש יּ ׁש  בּ מקוֹ ם תירׁש ני  בּ ּת י  בּ ת , ׁש י ׁש 
ּׁשכּ ת וּ ב  מה  על ׁש התנה  כּ ל וּ ם , אמר לא

בּ ן  י וֹ חנן רבּ י  א וֹ מר,בּ ּת וֹ רה . בּ רוֹ קה  

      
     
    

      
     
      

       
    

     
     

      כח כט    
             

             
  ל           

            

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

קיּ מין . מה דּ בריו  ל  מתנה כּ אן ואין ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌
לּת ן  בּ אדם כּ ח ׁש יּ ׁש  בּ ּת וֹ רה, ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶכּ תוּ ב 

ׁש יּ רצה: מי לכל  בּ מּת נה ואם ממ וֹ נוֹ  ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
יר ּׁשה. מ ּׁשוּ ם לאחד אמר ר בּ ה ואם ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

ׁש אמר  יר ה, בּ תוֹ רת לאחד ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִוּ מט
וּ פל וֹ ני כּ וֹ ר , בּ ית שׂ דה ייר ׁש  בּ ני  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְּפ ל וֹ ני 
בּ נוֹ  ול ,לת בּ ית שׂ דה ייר ׁש  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ[בּ ני]

לא  חבר וֹ , כּ ׁש ל ׁש יּ יר ׁש  אמר  ֹ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְבּ כ וֹ ר 
מה  ל  ׁש ּמ תנה מ ּפ ני כּ ל וּ ם, ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָאמר 

בּ ּת וֹ רה: וכוּ '.כּ תוּ ב  בּ ּת חלּ ה בּ ין  כּ תב ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌
וייר ׁש נּ ה, לפל וֹ ני  ּפ לוֹ נית שׂ דה ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִּת נּ תן
זוֹ  ל וֹ , ותנּ תן ייר ׁש נּ ה בּ ּת חלּ ה. ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶזהוּ 
ותנּ תן  ּפ לוֹ נית שׂ דה ייר ׁש  בּ ּס וֹ ף. ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִהיא
בּ אמצע : מּת נה היא זוֹ  וייר ׁש נּ ה, ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְל וֹ 

ככתובין,כח. הם  הרי פה  על גם  שהרי  דוקא, לאו וכתב שם . עיין ברע"ב מבואר 
מתנה לשון  גם כתב לא אם  מהני לא שכתב  שאף קמ "ל רבותא לדוד )אלא .(שושנים 

שאמר כט. כמו הוא והרי בתורה שכתוב מה  על  כמתנה שהוי בטל  ירושה  שלשון 
לחוד  מתנה  כתב)לשון ד"ה קכט . דף הגמרא ל..(רשב"ם  מסיק  קל.)כן  זה(דף  תנא  שגם 

בפנים . כמודגש וה"ק , מיחסרא  וחסורי  הוא  בניריב"ב  פלוני איש  שאמר  דרישא תנא  (אבל

כלום) אמר לא ליירשו , שראוי מי על אמר אם  שאף סובר והוא ריב"ב, על חולק אחיו , עם יירש .לא 

 י י ח ר ו ק מ

יי



נוחלי בתרא יש בבא ח  פרק קב

י ּט ל  לא  בּ כוֹ ר  בני ּפ לוֹ ני איׁש  הא וֹ מר 
ייר ׁש  לא  בני ּפ לוֹ ני  אי ׁש  ׁש נים, ּפ י
ׁש התנה  כּ לוּ ם, אמר לא  אחיו, עם
המחלּ  בּ ּת וֹ רה. ּׁשכּ תוּ ב מה קעל 

לאחד רבּ ה ּפ יו, על לבניו נכסיו
להן  וה ׁש וה  לאחד  ה בּ כ וֹ ר,וּ מעט את  

ה      
      

     
      

     
     

      
     

     כד 
              

כה            כו 
             

           כז 
               

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

כּ לוּ ם .ה אמר היר ה לא מן לס לּ קוֹ  יכ וֹ ל ואין ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌
ׁש יּ  ידי  ל ל ׁש אר אלּ א נכסיו בּ מּת נה ּת ן ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ּפ יו.בּ ניו : מיתה ,על מחמת  דּ מצ וּ ה  מ וּ ם  ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌

וכמסוּ רים  כּ כתוּ בים דּ בריו מרע  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוּ ׁש כיב 
ּפ יו: ל  ּת ני  הכי מ וּ ם קנין.  צרי ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְואינוֹ 

הבּ כוֹ ר. את להן  מּת נה:והׁש וה בּ לׁש וֹ ן ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌

שבממון כד. בדבר  אפילו  בתורה שכתוב  מה על  שהמתנה ליה  דאית  מאיר  לרבי מיבעיא לא 
ועונה כסות שאר  עלי לך  שאין מנת  על שהמקדש  שס "ל יהודה  לרבי אף  אלא בטל , תנאו
קידושין  קיבלה  כן ע"מ  שהתם  משום בטל , שתנאו מודה  הכא  קיים, תנאו  שבממון בדבר 
מחילה זו אין הבן ששתק ואע"פ שימחול , לבן לו  יש  הנאה  מה הכא  אבל הממון, על  ומחלה

אביו את להכעיס  רוצה שם)דאינו ורשב "ם קכו : מרעכה..(דף שכיב  שדברי תיקנו חכמים 
שאין  ואע"פ קנין. שום  עשו שלא  ואף מותו אחר  דבריו  ומקיימין דמי , וכמסורין ככתובין
איך כן לא  שאם  בחיים, בעודו  למפרע  קנה כאלו  שהוי  אמרו מיתה , לאחר  אלא  חלה  המתנה

קודמין  יורשיו הלא  מיתה, לאחר  המקבל ר"נ)יקנה  סימן  ריש השלחן אדם (ערוך שכל וכמו  .
ואין  ליורשיו נכסים יישארו לא  מותו  אחר  שעי"ז פי  על  אף שרוצה  מי לכל מתנה לתת  יכול 
על כמתנה  נחשב אינו מרע שכיב  במתנת  בנותן ה"ה בתורה, שכתוב  מה על מתנה  נקרא  זה 

בתורה. שכתוב  בלאכו .מה אף קיימות מתנותיהם  מיתה מחמת  מצוה  בין מרע שכיב  בין
להלן  ועיין מ"ו )קנין, ביניהם .(פ"ט  לשני כז.ההבדל מיעט לאחד שריבה  ידי  .(נימוק "י)על 

 י י ח ר ו ק מ

נוחלי בתרא יש בבא ח  קג פרק

יר ּׁשה , מּׁשוּ ם  אמר  ואם  קיּ מין. דּ בריו
בּ ין בּ ּת חלּ ה  בּ ין  כּ תב  כּ לוּ ם. אמר לא
דּ בריו מ ּת נה , מ ּׁשוּ ם בּ ּס וֹ ף בּ ין בּ אמצע
בּ מקוֹ ם  ייר ׁש ני  ּפ לוֹ ני אי ׁש  האוֹ מר  קיּ מין .
בּ ן, ׁש יּ ׁש  בּ מקוֹ ם תירׁש ני  בּ ּת י  בּ ת , ׁש י ׁש 
ּׁשכּ ת וּ ב  מה  על ׁש התנה  כּ ל וּ ם , אמר לא

בּ ן  י וֹ חנן רבּ י  א וֹ מר,בּ ּת וֹ רה . בּ רוֹ קה  

      
     
    

      
     
      

       
    

     
     

      כח כט    
             

             
  ל           

            

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

קיּ מין . מה דּ בריו  ל  מתנה כּ אן ואין ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌
לּת ן  בּ אדם כּ ח ׁש יּ ׁש  בּ ּת וֹ רה, ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶכּ תוּ ב 

ׁש יּ רצה: מי לכל  בּ מּת נה ואם ממ וֹ נוֹ  ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
יר ּׁשה. מ ּׁשוּ ם לאחד אמר ר בּ ה ואם ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

ׁש אמר  יר ה, בּ תוֹ רת לאחד ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִוּ מט
וּ פל וֹ ני כּ וֹ ר , בּ ית שׂ דה ייר ׁש  בּ ני  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְּפ ל וֹ ני 
בּ נוֹ  ול ,לת בּ ית שׂ דה ייר ׁש  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ[בּ ני]

לא  חבר וֹ , כּ ׁש ל ׁש יּ יר ׁש  אמר  ֹ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְבּ כ וֹ ר 
מה  ל  ׁש ּמ תנה מ ּפ ני כּ ל וּ ם, ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָאמר 

בּ ּת וֹ רה: וכוּ '.כּ תוּ ב  בּ ּת חלּ ה בּ ין  כּ תב ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌
וייר ׁש נּ ה, לפל וֹ ני  ּפ לוֹ נית שׂ דה ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִּת נּ תן
זוֹ  ל וֹ , ותנּ תן ייר ׁש נּ ה בּ ּת חלּ ה. ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶזהוּ 
ותנּ תן  ּפ לוֹ נית שׂ דה ייר ׁש  בּ ּס וֹ ף. ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִהיא
בּ אמצע : מּת נה היא זוֹ  וייר ׁש נּ ה, ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְל וֹ 

ככתובין,כח. הם  הרי פה  על גם  שהרי  דוקא, לאו וכתב שם . עיין ברע"ב מבואר 
מתנה לשון  גם כתב לא אם  מהני לא שכתב  שאף קמ "ל רבותא לדוד )אלא .(שושנים 

שאמר כט. כמו הוא והרי בתורה שכתוב מה  על  כמתנה שהוי בטל  ירושה  שלשון 
לחוד  מתנה  כתב)לשון ד"ה קכט . דף הגמרא ל..(רשב"ם  מסיק  קל.)כן  זה(דף  תנא  שגם 

בפנים . כמודגש וה"ק , מיחסרא  וחסורי  הוא  בניריב"ב  פלוני איש  שאמר  דרישא תנא  (אבל

כלום) אמר לא ליירשו , שראוי מי על אמר אם  שאף סובר והוא ריב"ב, על חולק אחיו , עם יירש .לא 

 י י ח ר ו ק מ

יג



נוחלי בתרא יש בבא ח  פרק קד

לירׁש וֹ , ראוּ י  ׁש הוּ א מי  על  אמר אם 
לירׁש וֹ , ראוּ י ׁש אין מי ועל  ק יּ מין. דּ בריו
נכסיו את הכּ וֹ תב קיּ מין. דּ בריו אין
ּׁשעשׂ ה  מה בּ ניו, את  והנּ יח לאחרים

נוֹ חה חכמים רוּ ח  אין  אבל  הימנּ וּ .עשׂ וּ י, 

      
       
     

     
     

לא    
       

               
            

     לב         
לג            

             לד

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

לירׁש וֹ . ׁש רא וּ י  מי  על  אמר  בּ ן אם  ל  כּ גוֹ ן ְ◌ַ◌ֵ◌
ּפ ל וֹ ני הבּ נוֹ ת, בּ ין בּ ת ול  הבּ נים, ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵבּ ין

קיּ מין .ייר ׁש ני : כא )דּ כתיב דּ בריו (דּ ברים  ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

הּת וֹ רה  בּ ניו, את הנחילוֹ  בּ יוֹ ם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְוהיה
למי ל בּ נים להנחיל לאב  ר ׁש וּ ת ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָנתנה
אח דּ ל י וֹ חנן ר בּ י  וּ מוֹ דה ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ רצה.
אמר  לא בּ ן, בּ מקוֹ ם בּ ת ול בּ ת ◌ַ◌ָֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִבּ מקוֹ ם
בּ מקוֹ ם  ליר ׁש  ראוּ יה הבּ ת ׁש אין ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְכּ לוּ ם,

ר בּ י מוֹ דה וכן בּ ת. בּ מקוֹ ם האח  ולא ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ֵבּ ן,
לא  לבּ נים הבּ כ וֹ ר  את הׁש וה ׁש אם ֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָיוֹ חנן,

דּ כתיב  כּ ל וּ ם, לב כּ ר (ׁש ם )אמר  יוּ כל  לא ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
בּ ר וֹ קה: בּ ן י וֹ חנן כּ ר בּ י והלכה אין וכ וּ '. ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

הימנּ וּ . נ וֹ חה חכמים  נחת ר וּ ח לחכמים אין ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌
נוֹ הגים  בּ ניו אין ואפלּ וּ  בּ מ שׂ יו, ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַר וּ ח
מליא. זר א מנּ יהוּ  נפיק דּ למא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַכּ וּ רה,
גּ מליאל : בּ ן ׁש מע וֹ ן כּ ר בּ י  הלכה ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְואין

עיי "ש .לא. ברע"ב, כדאיתא  מקרא , ברוקא  בן  יוחנן רבי  דריש  הפוסקים לב.כן נחלקו
בריא. במתנת מחיים  בנותן גם או  מיתה, אחר  לנותן רק הכוונה הגדולהאם (הכנסת 

רפ"ב ) תשובה(סימן פתחי ועיין חולקים. יש אבל מחיים, בנותן קפידא שום  שאין רפ"ב )כתב  סימן .)(ריש 
ורק לג . כלום, להם  שייר  ולא  לגמרי  שהניחם לכאורה  משמע בניו את  והניח  הלשון 

הרשב"ם אבל גרשום . רבינו כתב  וכן הימנו , נוחה  חכמים רוח  אין זה  קלג:באופן (דף

אחסנתא) עבורי בי לאחדד"ה ולמעט  לאחד להרבות ואפילו ברש"ש)כתב  לשון לד..(ועיי"ש
הפרישה  וכתב  רפ"ב)הרשב "ם. סימן חכמים (ריש  רוח אין הדברים , ביאור  הכי  דבריו  שלפי 

בשבילו. ר "ל  והימנו , עליו . ברוחם  שהתרגזו להם גרם  הוא כי בקרבם ושקט נוחה 

 י י ח ר ו ק מ

נוחלי בתרא יש בבא ח  קה פרק

לא אם א וֹ מר, גּ מליאל בּ ן  ׁש מע וֹ ן  רבּ ן 
לטוֹ ב: זכוּ ר  כּ ּׁשוּ רה, נ וֹ הגין  בניו הי וּ 

אינ וֹ  אחי, זה נאמן. בּ ני, זה  נאמן האוֹ מר  ו

    
     

 
ו משנה

דייתיקי 
מרע שכיב דדברי  משו דייתיקי  נקראת  מרע שכיב צוואת 
 נוטריקי שהוא דייתיקי נקראת   כ ועל  דמו, ומסורי ככתובי

ולהיות. למיק תהא דא

 שנות שאמר וכל  בשטר, דבריו לכתוב  צרי אי הדי מ
קונה מותו ולאחר ,ומסורי ככתובי הנכסי הרי לפלוני  נכסיו 

. הנכסי פלוני 

מיתה  לאחר שטר אי
חוששי פה, על   הדברי מסר ולא  בדייתיקי  הדברי כתב   א
לו נת לא   א ולכ השטר . כשית אלא  לו   להקנות רצה  לא  שמא 
מיד כי  מהני, לא  מותו  אחר השטר קבלת כי  קנה. לא   מחיי השטר

היורשי לרשות  תיכ ונכנסו נכסיו  מכל  רשותו  נפקע  .להבמותו

המתנה  מ חזרה 
על  אמר רק א  בי שירצה, זמ כל בו לחזור יכול  מרע  שכיב

דייתיקי  כתב א  בי .לו פה

      
   לז  

            לח 

נאמן .ו  בּ ני  היּ בּ וּ ם:זה מן אׁש ּת וֹ  את ולפטר  נאמן .לי וֹ ר ׁש וֹ  אינ וֹ  אחי  ם זה להוֹ ריׁש וֹ  ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌
אוֹ תוֹ : מ כּ ירים אינן ׁש הרי  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶאחיו,

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מיגא"שלה. קלה:)הר "י  ורשב "ם (דף  ידענא). לא  ד "ה  קנב. כללו ..(דף  שמואל, אמר  הכי
במתנתו חוזר  חוזר , עמד קנא .)שאילו  דייתיקי(דף מבטלת  דייתיקי אמר  דימי קנב:)ורב .(דף

בטושו "ע נפסק סי"ג)וכן ר"נ קנה,(סימן האחרון לאחר , וכתב  וחזר  לאחד שכתב  מרע שכיב
שימות. עד לחזור  לו מכללז.שיש  יבום, חיוב בחזקת והיתה  באחי לן דמוחזק גב  על ואף

לגרשה. יכול  היה  היבום  מן לפטרה  רצה  אם לשקר , לו מה  אמרינן כי נאמן, כאן לח.מקום 
שנא לומר  שייך  לא ולכן באחי , לן במוחזק  אם איירי אבל לשוק. לאוסרה נאמן אינו  או  מן

 י י ח ר ו ק מ

יד



נוחלי בתרא יש בבא ח  פרק קד

לירׁש וֹ , ראוּ י  ׁש הוּ א מי  על  אמר אם 
לירׁש וֹ , ראוּ י ׁש אין מי ועל  ק יּ מין. דּ בריו
נכסיו את הכּ וֹ תב קיּ מין. דּ בריו אין
ּׁשעשׂ ה  מה בּ ניו, את  והנּ יח לאחרים

נוֹ חה חכמים רוּ ח  אין  אבל  הימנּ וּ .עשׂ וּ י, 

      
       
     

     
     

לא    
       

               
            

     לב         
לג            

             לד

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

לירׁש וֹ . ׁש רא וּ י  מי  על  אמר  בּ ן אם  ל  כּ גוֹ ן ְ◌ַ◌ֵ◌
ּפ ל וֹ ני הבּ נוֹ ת, בּ ין בּ ת ול  הבּ נים, ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵבּ ין

קיּ מין .ייר ׁש ני : כא )דּ כתיב דּ בריו (דּ ברים  ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

הּת וֹ רה  בּ ניו, את הנחילוֹ  בּ יוֹ ם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְוהיה
למי ל בּ נים להנחיל לאב  ר ׁש וּ ת ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָנתנה
אח דּ ל י וֹ חנן ר בּ י  וּ מוֹ דה ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ רצה.
אמר  לא בּ ן, בּ מקוֹ ם בּ ת ול בּ ת ◌ַ◌ָֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִבּ מקוֹ ם
בּ מקוֹ ם  ליר ׁש  ראוּ יה הבּ ת ׁש אין ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְכּ לוּ ם,

ר בּ י מוֹ דה וכן בּ ת. בּ מקוֹ ם האח  ולא ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ֵבּ ן,
לא  לבּ נים הבּ כ וֹ ר  את הׁש וה ׁש אם ֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָיוֹ חנן,

דּ כתיב  כּ ל וּ ם, לב כּ ר (ׁש ם )אמר  יוּ כל  לא ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
בּ ר וֹ קה: בּ ן י וֹ חנן כּ ר בּ י והלכה אין וכ וּ '. ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

הימנּ וּ . נ וֹ חה חכמים  נחת ר וּ ח לחכמים אין ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌
נוֹ הגים  בּ ניו אין ואפלּ וּ  בּ מ שׂ יו, ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַר וּ ח
מליא. זר א מנּ יהוּ  נפיק דּ למא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַכּ וּ רה,
גּ מליאל : בּ ן ׁש מע וֹ ן כּ ר בּ י  הלכה ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְואין

עיי "ש .לא. ברע"ב, כדאיתא  מקרא , ברוקא  בן  יוחנן רבי  דריש  הפוסקים לב.כן נחלקו
בריא. במתנת מחיים  בנותן גם או  מיתה, אחר  לנותן רק הכוונה הגדולהאם (הכנסת 

רפ"ב ) תשובה(סימן פתחי ועיין חולקים. יש אבל מחיים, בנותן קפידא שום  שאין רפ"ב )כתב  סימן .)(ריש 
ורק לג . כלום, להם  שייר  ולא  לגמרי  שהניחם לכאורה  משמע בניו את  והניח  הלשון 

הרשב"ם אבל גרשום . רבינו כתב  וכן הימנו , נוחה  חכמים רוח  אין זה  קלג:באופן (דף

אחסנתא) עבורי בי לאחדד"ה ולמעט  לאחד להרבות ואפילו ברש"ש)כתב  לשון לד..(ועיי"ש
הפרישה  וכתב  רפ"ב)הרשב "ם. סימן חכמים (ריש  רוח אין הדברים , ביאור  הכי  דבריו  שלפי 

בשבילו. ר "ל  והימנו , עליו . ברוחם  שהתרגזו להם גרם  הוא כי בקרבם ושקט נוחה 

 י י ח ר ו ק מ

נוחלי בתרא יש בבא ח  קה פרק

לא אם א וֹ מר, גּ מליאל בּ ן  ׁש מע וֹ ן  רבּ ן 
לטוֹ ב: זכוּ ר  כּ ּׁשוּ רה, נ וֹ הגין  בניו הי וּ 

אינ וֹ  אחי, זה נאמן. בּ ני, זה  נאמן האוֹ מר  ו

    
     

 
ו משנה

דייתיקי 
מרע שכיב דדברי  משו דייתיקי  נקראת  מרע שכיב צוואת 
 נוטריקי שהוא דייתיקי נקראת   כ ועל  דמו, ומסורי ככתובי

ולהיות. למיק תהא דא

 שנות שאמר וכל  בשטר, דבריו לכתוב  צרי אי הדי מ
קונה מותו ולאחר ,ומסורי ככתובי הנכסי הרי לפלוני  נכסיו 

. הנכסי פלוני 

מיתה  לאחר שטר אי
חוששי פה, על   הדברי מסר ולא  בדייתיקי  הדברי כתב   א
לו נת לא   א ולכ השטר . כשית אלא  לו   להקנות רצה  לא  שמא 
מיד כי  מהני, לא  מותו  אחר השטר קבלת כי  קנה. לא   מחיי השטר

היורשי לרשות  תיכ ונכנסו נכסיו  מכל  רשותו  נפקע  .להבמותו

המתנה  מ חזרה 
על  אמר רק א  בי שירצה, זמ כל בו לחזור יכול  מרע  שכיב

דייתיקי  כתב א  בי .לו פה

      
   לז  

            לח 

נאמן .ו  בּ ני  היּ בּ וּ ם:זה מן אׁש ּת וֹ  את ולפטר  נאמן .לי וֹ ר ׁש וֹ  אינ וֹ  אחי  ם זה להוֹ ריׁש וֹ  ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌
אוֹ תוֹ : מ כּ ירים אינן ׁש הרי  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶאחיו,

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מיגא"שלה. קלה:)הר "י  ורשב "ם (דף  ידענא). לא  ד "ה  קנב. כללו ..(דף  שמואל, אמר  הכי
במתנתו חוזר  חוזר , עמד קנא .)שאילו  דייתיקי(דף מבטלת  דייתיקי אמר  דימי קנב:)ורב .(דף

בטושו "ע נפסק סי"ג)וכן ר"נ קנה,(סימן האחרון לאחר , וכתב  וחזר  לאחד שכתב  מרע שכיב
שימות. עד לחזור  לו מכללז.שיש  יבום, חיוב בחזקת והיתה  באחי לן דמוחזק גב  על ואף

לגרשה. יכול  היה  היבום  מן לפטרה  רצה  אם לשקר , לו מה  אמרינן כי נאמן, כאן לח.מקום 
שנא לומר  שייך  לא ולכן באחי , לן במוחזק  אם איירי אבל לשוק. לאוסרה נאמן אינו  או  מן

 י י ח ר ו ק מ

טו



נוחלי בתרא יש בבא ח  פרק קו 

נכסים  יחזר וּ  מת , בּ חלקוֹ . עּמ וֹ  ונ וֹ טל
מּמ קוֹ ם נכסים לוֹ  נפלוּ  למקוֹ מן.
ׁש ּמ ת מי עּמ וֹ . אחיו יירׁש וּ  אחר,
ירכוֹ , על קׁש וּ רה דּ יתיקי ונמצאת

      
    לט 

      
      

     מ 
      

             מא 
             

              

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ חלקוֹ . עּמ וֹ  ׁש ניונוֹ טל  הם אם כּ גוֹ ן ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
לחלּ ק  להם ויׁש  הּס פק, לבד ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַאחים
וּ מחצה  שׂ דה נוֹ טל  זה שׂ דוֹ ת, ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָֹ◌ָׁש לׁש 
ׁש ּמ יד  וזה וּ מחצה, שׂ דה נוֹ טל ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְוזה
חצי לוֹ  נוֹ תן אחיו, ׁש הוּ א הּס פק ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַל 
כּ ל וּ ם, לוֹ  נוֹ תן אינוֹ  והאחר  ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַהדה,

וּ ׁש קוֹ ל: ראיה הבא ליּה  מת.דּ אמר  ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌
לוֹ יחזר וּ .הּס פק: ׁש נּ תן הנּ כסים אוֹ תן ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
ל וֹ .למקוֹ מן .אחיו: ׁש נּ תנם למי כּ ל וֹ מר  ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ּמ וֹ : י וֹ ר ׁש ים אין אחים ׁש אר  נפל וּ אבל  ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌
אחר.ל ּס פק:ל וֹ . מּמ קוֹ ם  בּ חיּ יו.נכסים ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌

מת: וכׁש יו נכסים קנה אחיו.אוֹ  ייר ׁש וּ  ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

אחיו: ׁש הוּ א מיד  ׁש היה זה עּמ וֹ .ׁש ל ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
הוּ א  ׁש אחיהם להוּ  מוֹ די קא והנידּ הא . ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

ל וֹ מר  האחין ׁש אר  כּ פר וּ  בּ דלא ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִמלּ י
ׁש אינן  ט וֹ נים אלּ א אחיהן, ׁש אינוֹ  ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַודּ אי 
ׁש אינוֹ  בּ וֹ  כּ פר וּ  אם אבל אוֹ תוֹ . ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַמכּ ירים
ׁש היד  זה אלּ א ייר ׁש נּ וּ  לא ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִֹ◌ֶ◌ִ◌ֲאחיהם,

בּ לבד: מרע .דּ יתיקי .ל וֹ  ׁש כיב  צוּ את ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌
וּ למהוי: למיקם ּת הא דּ א דּ יתיקי  ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְוּ ל ׁש וֹ ן

ירכוֹ . על  אחר קׁש וּ רה למימר  דּ לי כּ א ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌
זוֹ  הרי הכי אפלּ וּ  ׁש ם, וּ נתנּה  ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְכּ תב ּה 
אלּ א  להקנוֹ ת גּ מר  לא ׁש הרי  כּ לוּ ם, ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵאינּה 
מיתה: לאחר  ׁש טר  ואין הטר , ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְבּ קבּ לת

בקידושין  כדאיתא  נאמן , אינו זה לענין גם  בבנים ולא באחי  מוחזק  היה מ"ח)לא (פ"ג

ולא באחי  לא  מוחזק  אינו אם  נאמן  אינו ליבום זקוקה  ואשתי  אחים  לי  יש  שהאומר 
מחמתלט..(תוי"ט )בבני  שקיבל הנוסף  החלק  מירושתו לו  ליתן  שצריך ברע"ב, כמבואר 

זה. באח  להתחשב בלי נתחלקו  בחלקו מ.שהנכסים  מחזיקים כבר  אתם הרי  להם שאומר 
שלא בו מחזיקים  הייתם  עתה ועד  חלקו לכם מחל לא והוא אבינו , מירושת לו מגיע שהיה 
שנתתי  בירושה חלקו בחזרה אקח  ואני הדין, מן  בו להחזיק  יכולים אתם שמת  עכשו כדין,

בנחלתו שוים כולנו מעתה ונמצינו קלד.)לו, דף אם מא..(רשב"ם , דוקא שהיינו רע"ב עיין 
בנכסיו. חלק  להם  שאין  הם  מודים  הרי  כן אמרו  שאם הוא , אחיהם  שלאו לומר  הכחישו לא 

 י י ח ר ו ק מ

נוחלי בתרא יש בבא ח  קז פרק

לאחר, בּה  זכּ ה כּ לוּ ם. אינ ּה  זוֹ  הרי 
היּ וֹ רׁש ין , מן  ׁש אינ וֹ  בּ ין  ה יּ וֹ ר ׁש ין  מן  בּ ין 

קיּ מין : דּ בריו

צרי לבניו, נכסיו ׁש יּ כּת ב ה כּ וֹ תב  
דּ ברי מיתה, וּ לאחר מהיּ וֹ ם
אוֹ מר, יוֹ סי רבּ י יהוּ דה. רבּ י

ז

      
     

 מב    
    
    

          
           

    מג 

     
    

     מד
     

       מה     

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מיתה.צריז וּ לאחר  מה יּ וֹ ם  ׁש יּ כ ּת ב דּ מ ׁש מע ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌

תאכל  ולא מהיּ וֹ ם, ל קנוּ י יהא הּק רקע ◌ַֹֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַגּ וּ ף

מהיּ וֹ ם, כּ תב לא  ואם מיתה. לאחר ד  ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַה ּפ רוֹ ת

מיתה: לאחר מ ּת נה דּ אין כּ לוּ ם, ל וֹ  נתן ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָֹלא

מקיימין מב. שטר  בלי  אף כן  שאם  בשטר , שכתוב מה  פה על  מסר  לא שהשכ "מ  איירי
השטר  כתב שהוא מסופקים אנו שאין אע"פ פה, על דבריו מסר  שלא  כיון אבל דבריו.
שהלה וכיון  השטר , בקבלת  אלא  הנכסים  להקנות רצה לא  שמא  כי כלום , אינו  מ"מ

מיתה לאחר  שטר  אין כי היורשים , קנו  מחיים השטר  קיבל  הכאמג ..(נמוק "י)לא 
לשמעון  ואמר  פה בעל דבריו מסר  בפירוש  שהרי מיתה, לאחר  שטר  אין  אמרינן לא 
השטר  שבתוך ואע"פ  דמי . ומסורין שככתובין  מרע שכיב  דברי מכל גרע  ולא שיקנה,
כבר  היה השטר  אם אפילו כי שמעון , של כחו מגרע  לא זה לראובן , שנותן  כתב

בו ביד לחזור  מרע השכיב  יכול ראובן  רשב"ם)י בשם  רשב"ם .מד..(תוי"ט  בשם תוי "ט
כי  עליו, מוכיח שזמנו  לומר  יוסי  רבי יחלוק לא  בשכ "מ  כי בבריא , דוקא ואיירי

מותו  אחר  הכל  ליתן  דעתו  שכ"מ נתן מה..(תוי"ט )סתם  לא  מהיום כתב לא  ואם
מיתה  לאחר  מתנה דאין  כלום , אבל(רע "ב)לו  מיתה , לאחר  אינה  בריא  מתנת ור "ל .

לעיל  כמבואר  מיתה , לאחר  שתחול  חז"ל תיקנו מרע  שכיב  במקו "ח)מתנת  ה' .(משנה 
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טז



נוחלי בתרא יש בבא ח  פרק קו 

נכסים  יחזר וּ  מת , בּ חלקוֹ . עּמ וֹ  ונ וֹ טל
מּמ קוֹ ם נכסים לוֹ  נפלוּ  למקוֹ מן.
ׁש ּמ ת מי עּמ וֹ . אחיו יירׁש וּ  אחר,
ירכוֹ , על קׁש וּ רה דּ יתיקי ונמצאת

      
    לט 

      
      

     מ 
      

             מא 
             

              

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ חלקוֹ . עּמ וֹ  ׁש ניונוֹ טל  הם אם כּ גוֹ ן ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
לחלּ ק  להם ויׁש  הּס פק, לבד ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַאחים
וּ מחצה  שׂ דה נוֹ טל  זה שׂ דוֹ ת, ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָֹ◌ָׁש לׁש 
ׁש ּמ יד  וזה וּ מחצה, שׂ דה נוֹ טל ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְוזה
חצי לוֹ  נוֹ תן אחיו, ׁש הוּ א הּס פק ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַל 
כּ ל וּ ם, לוֹ  נוֹ תן אינוֹ  והאחר  ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַהדה,

וּ ׁש קוֹ ל: ראיה הבא ליּה  מת.דּ אמר  ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌
לוֹ יחזר וּ .הּס פק: ׁש נּ תן הנּ כסים אוֹ תן ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
ל וֹ .למקוֹ מן .אחיו: ׁש נּ תנם למי כּ ל וֹ מר  ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ּמ וֹ : י וֹ ר ׁש ים אין אחים ׁש אר  נפל וּ אבל  ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌
אחר.ל ּס פק:ל וֹ . מּמ קוֹ ם  בּ חיּ יו.נכסים ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌

מת: וכׁש יו נכסים קנה אחיו.אוֹ  ייר ׁש וּ  ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

אחיו: ׁש הוּ א מיד  ׁש היה זה עּמ וֹ .ׁש ל ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
הוּ א  ׁש אחיהם להוּ  מוֹ די קא והנידּ הא . ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

ל וֹ מר  האחין ׁש אר  כּ פר וּ  בּ דלא ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִמלּ י
ׁש אינן  ט וֹ נים אלּ א אחיהן, ׁש אינוֹ  ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַודּ אי 
ׁש אינוֹ  בּ וֹ  כּ פר וּ  אם אבל אוֹ תוֹ . ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַמכּ ירים
ׁש היד  זה אלּ א ייר ׁש נּ וּ  לא ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִֹ◌ֶ◌ִ◌ֲאחיהם,

בּ לבד: מרע .דּ יתיקי .ל וֹ  ׁש כיב  צוּ את ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌
וּ למהוי: למיקם ּת הא דּ א דּ יתיקי  ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְוּ ל ׁש וֹ ן

ירכוֹ . על  אחר קׁש וּ רה למימר  דּ לי כּ א ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌
זוֹ  הרי הכי אפלּ וּ  ׁש ם, וּ נתנּה  ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְכּ תב ּה 
אלּ א  להקנוֹ ת גּ מר  לא ׁש הרי  כּ לוּ ם, ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵאינּה 
מיתה: לאחר  ׁש טר  ואין הטר , ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְבּ קבּ לת

בקידושין  כדאיתא  נאמן , אינו זה לענין גם  בבנים ולא באחי  מוחזק  היה מ"ח)לא (פ"ג

ולא באחי  לא  מוחזק  אינו אם  נאמן  אינו ליבום זקוקה  ואשתי  אחים  לי  יש  שהאומר 
מחמתלט..(תוי"ט )בבני  שקיבל הנוסף  החלק  מירושתו לו  ליתן  שצריך ברע"ב, כמבואר 

זה. באח  להתחשב בלי נתחלקו  בחלקו מ.שהנכסים  מחזיקים כבר  אתם הרי  להם שאומר 
שלא בו מחזיקים  הייתם  עתה ועד  חלקו לכם מחל לא והוא אבינו , מירושת לו מגיע שהיה 
שנתתי  בירושה חלקו בחזרה אקח  ואני הדין, מן  בו להחזיק  יכולים אתם שמת  עכשו כדין,

בנחלתו שוים כולנו מעתה ונמצינו קלד.)לו, דף אם מא..(רשב"ם , דוקא שהיינו רע"ב עיין 
בנכסיו. חלק  להם  שאין  הם  מודים  הרי  כן אמרו  שאם הוא , אחיהם  שלאו לומר  הכחישו לא 
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נוחלי בתרא יש בבא ח  קז פרק

לאחר, בּה  זכּ ה כּ לוּ ם. אינ ּה  זוֹ  הרי 
היּ וֹ רׁש ין , מן  ׁש אינ וֹ  בּ ין  ה יּ וֹ ר ׁש ין  מן  בּ ין 

קיּ מין : דּ בריו

צרי לבניו, נכסיו ׁש יּ כּת ב ה כּ וֹ תב  
דּ ברי מיתה, וּ לאחר מהיּ וֹ ם
אוֹ מר, יוֹ סי רבּ י יהוּ דה. רבּ י

ז

      
     

 מב    
    
    

          
           

    מג 

     
    

     מד
     

       מה     

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מיתה.צריז וּ לאחר  מה יּ וֹ ם  ׁש יּ כ ּת ב דּ מ ׁש מע ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌

תאכל  ולא מהיּ וֹ ם, ל קנוּ י יהא הּק רקע ◌ַֹֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַגּ וּ ף

מהיּ וֹ ם, כּ תב לא  ואם מיתה. לאחר ד  ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַה ּפ רוֹ ת

מיתה: לאחר מ ּת נה דּ אין כּ לוּ ם, ל וֹ  נתן ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָֹלא

מקיימין מב. שטר  בלי  אף כן  שאם  בשטר , שכתוב מה  פה על  מסר  לא שהשכ "מ  איירי
השטר  כתב שהוא מסופקים אנו שאין אע"פ פה, על דבריו מסר  שלא  כיון אבל דבריו.
שהלה וכיון  השטר , בקבלת  אלא  הנכסים  להקנות רצה לא  שמא  כי כלום , אינו  מ"מ

מיתה לאחר  שטר  אין כי היורשים , קנו  מחיים השטר  קיבל  הכאמג ..(נמוק "י)לא 
לשמעון  ואמר  פה בעל דבריו מסר  בפירוש  שהרי מיתה, לאחר  שטר  אין  אמרינן לא 
השטר  שבתוך ואע"פ  דמי . ומסורין שככתובין  מרע שכיב  דברי מכל גרע  ולא שיקנה,
כבר  היה השטר  אם אפילו כי שמעון , של כחו מגרע  לא זה לראובן , שנותן  כתב

בו ביד לחזור  מרע השכיב  יכול ראובן  רשב"ם)י בשם  רשב"ם .מד..(תוי"ט  בשם תוי "ט
כי  עליו, מוכיח שזמנו  לומר  יוסי  רבי יחלוק לא  בשכ "מ  כי בבריא , דוקא ואיירי

מותו  אחר  הכל  ליתן  דעתו  שכ"מ נתן מה..(תוי"ט )סתם  לא  מהיום כתב לא  ואם
מיתה  לאחר  מתנה דאין  כלום , אבל(רע "ב)לו  מיתה , לאחר  אינה  בריא  מתנת ור "ל .

לעיל  כמבואר  מיתה , לאחר  שתחול  חז"ל תיקנו מרע  שכיב  במקו "ח)מתנת  ה' .(משנה 
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נוחלי בתרא יש בבא ח  פרק קח

צרי לאחר אינ וֹ  לבנ וֹ  נכסיו ה כּ וֹ תב . 
מּפ ני למכּ ר, יכ וֹ ל אינ וֹ  האב  מוֹ ת וֹ ,
יכוֹ ל אינוֹ  והבּ ן לבּ ן, כּ תוּ בין ׁש הן
מכר  האב . בּ ר ׁש וּ ת  ׁש הן  מּפ ני למכּ ר ,
ה בּ ן , מכר ׁש יּ מוּ ת . עד מכוּ רין  האב ,
האב. ׁש יּ מוּ ת  עד כּ לוּ ם בּ הן  ללּ וֹ קח אין 

מי  לכל וּ מאכיל ּת וֹ לׁש  ׁש יּ רצה.האב  

     
     
    

   
      

   מו 
    

     
    

      
              

             
     מז      

             

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

צרי  ׁש כּ תב.אינוֹ  דּ כיון מהיּ וֹ ם. לכּת ב  ִ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
לנוּ  אמר  בּ ׁש בּ ת  וכ  בּ כ ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַבּ טר 
ׁש טר  ׁש ל  זמ נּ וֹ  דים, לי הווּ  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְּפ ל וֹ ני 
התחילה  היּ וֹ ם ׁש ּמ אוֹ תוֹ  ליו ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִמוֹ כיח 
ׁש נּ כּת ב זמן הכי, תימא לא דּ אי  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַהּמ ּת נה,
י וֹ סי: כּ ר בּ י  והלכה נכ ּת ב . לּמ ה ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַבּ טר 

מוֹ תוֹ . מיתה:לאחר  וּ לאחר  האב מהיּ וֹ ם ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌
למ כּ ר. יכוֹ ל  ׁש הגּ וּ ף אינוֹ  הבּ ן. בּ לא ְ◌ַֹ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌

ל בּ ן: למ כּ ר.קנוּ י יכוֹ ל  אינ וֹ  והבּ ן  ָ◌ַ◌ֵ◌
לאב : קנוּ יין ׁש הּפ ר וֹ ת האב . מכר בּ לא ְ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

ללּ וֹ קחהאב. הּפ ר וֹ ת מכוּ רים סתמא, ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌

האב : ׁש יּ מוּ ת הבּ ן .ד בּ ח יּ ימכר ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
ׁש יּ מ וּ ת  ד  ּפ ר וֹ ת ל לּ וֹ קח אין ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָהאב ,

מהיּ וֹ ם האב.האב : לבנוֹ  נכסיו ׁש כּ תב  ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌
מיתה: וּ מאכיל.וּ לאחר  הּפ ר וֹ ת ּת וֹ לׁש  ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌

הנּ יח מה אבל  בּ ח יּ יו. ׁש יּ רצה ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְלמי
ׁש ע וֹ מד  ּפ י ל  אף מיתה בּ ׁש ת ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִבּ מח בּ ר 
הּמ ּת נה. מקבּ ל בּ נוֹ  ׁש ל הן הרי ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִל ּת לׁש 
מה  אפלּ וּ  לאחר , נכסיו הכּ וֹ תב  ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲאבל 
מיתתוֹ  בּ ׁש ת לּק רקע  בּ מחבּ ר  ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌הנּ יח
ׁש ל  ׁש דּ ּת וֹ  י וֹ ר ׁש ים, ׁש ל הוּ א ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲהרי
מאחר : י וֹ תר  בּ נוֹ  אצל  קר וֹ בה ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָאדם

כמפרשמו . היינו ולדידיה  בשטר , זמן שכתב  יוסי ולרבי  להדיא, כן שכתב  יהודה לרבי
מיתה ולאחר  ופירותיהם ,מז..(תוי"ט )מהיום הנכסים בגוף  הלוקח זכה  האב משימות  אבל

לו. מכר  בנכסים  לו שיש שהזכות 

 י י ח ר ו ק מ

נוחלי בתרא יש בבא ח  קט פרק

הוּ א הרי ּת לוּ ׁש , ּׁשהנּ יח וּ מה
גּ דוֹ לים בּ נים הנּ יח יוֹ רׁש ין. ׁש ל
מתּפ רנסים הגּ דוֹ לים אין וּ קטנּ ים,
נזּ וֹ נין הקּ טנּ ים ולא הקּ טנּ ים על
בּ ׁש וה. חוֹ לקין אלּ א הגּ דוֹ לים, על
ואם  הקּ טנּ ים. י שׂ א וּ  ה גּ דוֹ לים, נ שׂ א וּ 
 כּ דר נ וֹ שׂ אים אנ וּ  הרי קטנּ ים אמרוּ 

    
   

     
    מח

     
   

    
    

 מט  
   

           
            

        נ    
            

          

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש ּפ רנסת מתּפ רנסין . לפי וּ כסוּ ת. לב וּ ׁש  ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
הּק טנּ ים: מ ּפ רנסת מר בּ ה ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהגּ דוֹ לים

ׁש ּמ זוֹ נוֹ ת נ זּ וֹ נים. לפי וּ ׁש תיּ ה. אכילה ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌
ׁש אוֹ כלים  גּ דוֹ לים, מ ל מר בּ ים ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַהּק ט נּ ים
הּק ט נּ ים   לפיכ וּ מפזּ רים, ר בּ וֹ ת ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְּפ מים
מלּ התּפ רנס  הגּ דוֹ לים ל ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמכּ בים
ל  מכּ בין והגּ דוֹ לים הבּ ית, ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִמּת פוּ סת

ויזּ וֹ ן  יתּפ רנס אלּ א מ לּ זּ וֹ ן, ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַהּק ט נּ ים
מחלקוֹ : אחד גּ ד וֹ לים.כּ ל ושׂ וּ נשׂ א וּ  ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌

לאחר  הבּ ית מּת פוּ סת חּפ ה ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ֵ◌ְ◌ָצרכי 
אביהם: הּק ט נּ ים.מיתת גּ ם  י ּׂשא וּ  ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌
הבּ ית: הּק ט נּ ים.מ ּת פוּ סת אמר וּ  ואם ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌

נוֹ שׂ אים  אנוּ  הרי אביהם, מיתת ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְלאחר 
אבינוּ : בּ חיּ י אּת ם ׁש נּ שׂ אתם  ְכּ דר◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

מחיים.מח. הגוף  לו שכתב  הבן  של הוא  הרי במחובר  שנשאר  מה  שאע "פאבל הרע "ב (וכתב 

ולעיל הרשב"ם, כשיטת  וזהו  דמי, כתלוש לאו  ליתלש  עומדים מ"ז)שהם  הרמב"ם(פ"ה  בשיטת  פירש

דמי כתלוש  ליתלש  חיים )שהעומד במקור  לעיל ועיין הביתמט..)(תוי "ט. תפוסת  נקרא  האב עיזבון
האחים . בין  נתחלק  לא שעדיין זמן  הטור נ.כל רפו )מלשון סימן שחולקין (ריש משמע

זה יטול אם  הדין דהוא  וכל , מכל  לחלוק  שצריכין  כוונתו  שאין כתב הדרישה אבל  הנכסים,
שותפין. יישארו  ובהמותר  השני , יטול וכנגדו ילבש, או יזון  וממנו  לחלקו זהובים  חמשים

 י י ח ר ו ק מ

יח



נוחלי בתרא יש בבא ח  פרק קח

צרי לאחר אינ וֹ  לבנ וֹ  נכסיו ה כּ וֹ תב . 
מּפ ני למכּ ר, יכ וֹ ל אינ וֹ  האב  מוֹ ת וֹ ,
יכוֹ ל אינוֹ  והבּ ן לבּ ן, כּ תוּ בין ׁש הן
מכר  האב . בּ ר ׁש וּ ת  ׁש הן  מּפ ני למכּ ר ,
ה בּ ן , מכר ׁש יּ מוּ ת . עד מכוּ רין  האב ,
האב. ׁש יּ מוּ ת  עד כּ לוּ ם בּ הן  ללּ וֹ קח אין 

מי  לכל וּ מאכיל ּת וֹ לׁש  ׁש יּ רצה.האב  
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

צרי  ׁש כּ תב.אינוֹ  דּ כיון מהיּ וֹ ם. לכּת ב  ִ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
לנוּ  אמר  בּ ׁש בּ ת  וכ  בּ כ ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַבּ טר 
ׁש טר  ׁש ל  זמ נּ וֹ  דים, לי הווּ  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְּפ ל וֹ ני 
התחילה  היּ וֹ ם ׁש ּמ אוֹ תוֹ  ליו ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִמוֹ כיח 
ׁש נּ כּת ב זמן הכי, תימא לא דּ אי  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַהּמ ּת נה,
י וֹ סי: כּ ר בּ י  והלכה נכ ּת ב . לּמ ה ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַבּ טר 

מוֹ תוֹ . מיתה:לאחר  וּ לאחר  האב מהיּ וֹ ם ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌
למ כּ ר. יכוֹ ל  ׁש הגּ וּ ף אינוֹ  הבּ ן. בּ לא ְ◌ַֹ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌

ל בּ ן: למ כּ ר.קנוּ י יכוֹ ל  אינ וֹ  והבּ ן  ָ◌ַ◌ֵ◌
לאב : קנוּ יין ׁש הּפ ר וֹ ת האב . מכר בּ לא ְ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

ללּ וֹ קחהאב. הּפ ר וֹ ת מכוּ רים סתמא, ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌

האב : ׁש יּ מוּ ת הבּ ן .ד בּ ח יּ ימכר ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
ׁש יּ מ וּ ת  ד  ּפ ר וֹ ת ל לּ וֹ קח אין ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָהאב ,

מהיּ וֹ ם האב.האב : לבנוֹ  נכסיו ׁש כּ תב  ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌
מיתה: וּ מאכיל.וּ לאחר  הּפ ר וֹ ת ּת וֹ לׁש  ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌

הנּ יח מה אבל  בּ ח יּ יו. ׁש יּ רצה ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְלמי
ׁש ע וֹ מד  ּפ י ל  אף מיתה בּ ׁש ת ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִבּ מח בּ ר 
הּמ ּת נה. מקבּ ל בּ נוֹ  ׁש ל הן הרי ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִל ּת לׁש 
מה  אפלּ וּ  לאחר , נכסיו הכּ וֹ תב  ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲאבל 
מיתתוֹ  בּ ׁש ת לּק רקע  בּ מחבּ ר  ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌הנּ יח
ׁש ל  ׁש דּ ּת וֹ  י וֹ ר ׁש ים, ׁש ל הוּ א ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲהרי
מאחר : י וֹ תר  בּ נוֹ  אצל  קר וֹ בה ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָאדם

כמפרשמו . היינו ולדידיה  בשטר , זמן שכתב  יוסי ולרבי  להדיא, כן שכתב  יהודה לרבי
מיתה ולאחר  ופירותיהם ,מז..(תוי"ט )מהיום הנכסים בגוף  הלוקח זכה  האב משימות  אבל

לו. מכר  בנכסים  לו שיש שהזכות 

 י י ח ר ו ק מ

נוחלי בתרא יש בבא ח  קט פרק

הוּ א הרי ּת לוּ ׁש , ּׁשהנּ יח וּ מה
גּ דוֹ לים בּ נים הנּ יח יוֹ רׁש ין. ׁש ל
מתּפ רנסים הגּ דוֹ לים אין וּ קטנּ ים,
נזּ וֹ נין הקּ טנּ ים ולא הקּ טנּ ים על
בּ ׁש וה. חוֹ לקין אלּ א הגּ דוֹ לים, על
ואם  הקּ טנּ ים. י שׂ א וּ  ה גּ דוֹ לים, נ שׂ א וּ 
 כּ דר נ וֹ שׂ אים אנ וּ  הרי קטנּ ים אמרוּ 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש ּפ רנסת מתּפ רנסין . לפי וּ כסוּ ת. לב וּ ׁש  ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
הּק טנּ ים: מ ּפ רנסת מר בּ ה ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהגּ דוֹ לים

ׁש ּמ זוֹ נוֹ ת נ זּ וֹ נים. לפי וּ ׁש תיּ ה. אכילה ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌
ׁש אוֹ כלים  גּ דוֹ לים, מ ל מר בּ ים ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַהּק ט נּ ים
הּק ט נּ ים   לפיכ וּ מפזּ רים, ר בּ וֹ ת ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְּפ מים
מלּ התּפ רנס  הגּ דוֹ לים ל ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמכּ בים
ל  מכּ בין והגּ דוֹ לים הבּ ית, ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִמּת פוּ סת

ויזּ וֹ ן  יתּפ רנס אלּ א מ לּ זּ וֹ ן, ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַהּק ט נּ ים
מחלקוֹ : אחד גּ ד וֹ לים.כּ ל ושׂ וּ נשׂ א וּ  ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌

לאחר  הבּ ית מּת פוּ סת חּפ ה ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ֵ◌ְ◌ָצרכי 
אביהם: הּק ט נּ ים.מיתת גּ ם  י ּׂשא וּ  ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌
הבּ ית: הּק ט נּ ים.מ ּת פוּ סת אמר וּ  ואם ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌

נוֹ שׂ אים  אנוּ  הרי אביהם, מיתת ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְלאחר 
אבינוּ : בּ חיּ י אּת ם ׁש נּ שׂ אתם  ְכּ דר◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

מחיים.מח. הגוף  לו שכתב  הבן  של הוא  הרי במחובר  שנשאר  מה  שאע "פאבל הרע "ב (וכתב 

ולעיל הרשב"ם, כשיטת  וזהו  דמי, כתלוש לאו  ליתלש  עומדים מ"ז)שהם  הרמב"ם(פ"ה  בשיטת  פירש

דמי כתלוש  ליתלש  חיים )שהעומד במקור  לעיל ועיין הביתמט..)(תוי "ט. תפוסת  נקרא  האב עיזבון
האחים . בין  נתחלק  לא שעדיין זמן  הטור נ.כל רפו )מלשון סימן שחולקין (ריש משמע

זה יטול אם  הדין דהוא  וכל , מכל  לחלוק  שצריכין  כוונתו  שאין כתב הדרישה אבל  הנכסים,
שותפין. יישארו  ובהמותר  השני , יטול וכנגדו ילבש, או יזון  וממנו  לחלקו זהובים  חמשים

 י י ח ר ו ק מ

יט



נוחלי בתרא יש בבא ח  פרק קי

להם, ׁש וֹ מעין  אין  א ּת ם, ׁש נּ שׂ אתם
נתן : אביהם להם ּׁשנּ תן  מה א לּ א 

אין וּ קטנּ וֹ ת, גּ דוֹ לוֹ ת בּ נוֹ ת הנּ יח
הקּ ט על מתּפ רנסוֹ ת נּ וֹ תהגּ דוֹ לוֹ ת 

הגּ ד וֹ לוֹ ת , על נ זּ וֹ נ וֹ ת  ה קּ טנּ וֹ ת  ולא 
גד וֹ לוֹ ת , נ שׂ א וּ  בּ ׁש וה. חוֹ לקוֹ ת  א לּ א 
הרי קטנּ וֹ ת , אמרוּ  ואם קטנּ וֹ ת . י שׂ א וּ 
א ּת ם, ׁש נּ שׂ אתם כּ דר נ וֹ שׂ א וֹ ת  אנ וּ 
בּ בּ נוֹ ת חמר זה להן. ׁש וֹ מעין אין
הבּ נים  על נ זּ וֹ נ וֹ ת  ׁש הבּ נ וֹ ת  מבּ בּ נים,
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

להם. ׁש וֹ מעין  להם אין  נּ תן מה אלּ א ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
נתן: בּ חיּ יו, בּ נ וֹ ת.חאביהם הנּ יח ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌

בּ נים: ה ולא מן  נזּ וֹ נוֹ ת בּ נים.ׁש הבּ נ וֹ ת ְ◌ָֹ◌ִ◌
נזּ וֹ נוֹ ת  קטנּ וֹ ת בּ נוֹ ת ואין כּ תבּ ה. ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִבּ תנאי

בּ נים  ׁש אין דּ במקוֹ ם הגּ דוֹ ל וֹ ת. ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִמן
בּ תנאי אוֹ כלוֹ ת הבּ נוֹ ת אין ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְיוֹ ר ׁש ים
אחת  וכל  בּ ׁש וה חוֹ לקוֹ ת אלּ א ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌◌ְכּ תבּ ה,

מלּ ּה : ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִנזּ וֹ נת

נוחלי בתרא יש בבא ח  קיאפרק

הבּ נ וֹ ת : על נ זּ וֹ נ וֹ ת  ואין 

בּ זמן וּ בנ וֹ ת , בּ נים וה נּ יח ׁש ּמ ת  מי 
וה בּ נוֹ ת  ייר ׁש וּ  הבּ נים  מרבּ ים , ׁש ה נּ כסים
יזּ וֹ נוּ  הבּ נוֹ ת מעטין, נכסים יזּ וֹ נוּ .
אדמוֹ ן הּפ תחים. על י ׁש אלוּ  והבּ נים
הפסדּת י . זכר ׁש אני  בּ ׁש ביל א וֹ מר,
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שמת  מי  ט פרק
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש ּמ ת.א כּ דימי  מר בּ ים. ׁש הנּ כסים ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ׁש יּ ב גּ ר וּ  ד והבּ נוֹ ת הבּ נים ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶׁש יּ זּ וֹ נוּ 

מ עטין .הבּ נוֹ ת: בּ הם ׁש הנּ כסים ׁש אין ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

זה: הפסדּת י .כּ ׁש ע וּ ר  זכר  ׁש אני  בּ ׁש ביל  ְ◌ִ◌ֶ◌
כּ לּ נוּ  ונזּ וֹ ן אפסיד , לא אלּ א ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִבּ תמיהה.
אלמנה  ושׂ וּ  כּ אדמוֹ ן. הלכה ואין ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַיחד .

מהירושהנא . ניזונות אינן שיבגרו, עד מזונותן כדי הקטנות בנות של הירושה  לחלק  מגיע  כשאין
שנשאר מה אלא יורשים  האחים אין אחים, להם  יש  אם אבל  הגדולות. אחותיהן של לחלק שהגיע 

שיבגרו. עד  מזונותם  צרכי לקטנות  שמוציאים  הקרובה )אחר משנה  שהיינו א..(ועיין  כתב הרשב "ם 
אכילה היינו  מזונות  כי  לריב "ן, נראה  שאין  כתבו  תוספות  אבל דתבגרן, עד נישואין ופרנסת  מזונות
כתב כאן מזונות. אלא  להם ואין נינהו, מילי ותרי נישואין, וצרכי מלבושין היינו ופרנסה ושתיה 

בכתובות אבל שיזונו, עד מ"ג)הרע"ב בהם(פי "ג  שאין כל  שיבגרו לפרנס כתב  עד ובנות הבנים
מועטים . בסוגייןב .מקרי יוחנן  ורבי שמואל דעת  קלט:)כן  מועטים(דף שנכסים  שסובר כרב ולא  ,

מז בהם  שאין  כתובות היינו במסכת גם נישנית  זו  משנה  חדש . לי"ב  ובנות לבנים  מ "ג)ונות (פי "ג

רב כי העיקר  הוא  זה פירוש  כי  כשמואל  סתם  כאן אבל  רב , של  פירושו גם  הרע "ב  הביא  ושם 
עמו ששמואל  כאן וכ"ש  יוחנן כרבי הלכה  יוחנן שם )ורבי  כתובות  מכדיג..(תוי "ט  יותר  יש  ואם 

הנכסים מן מוציאין הבנות, שיבגרו  עד  הבנים למזונות גם שיספיק כך כל לא  אבל הבנות מזונות
לבנים השאר ונותנים שיבגרו  עד  לבנות  הי "ז)מזונות  פי"ט אישות  כמהד ..(רמב "ם  יש אדמון  בדעת 

 י י ח ר ו ק מ

כ



נוחלי בתרא יש בבא ח  פרק קי

להם, ׁש וֹ מעין  אין  א ּת ם, ׁש נּ שׂ אתם
נתן : אביהם להם ּׁשנּ תן  מה א לּ א 

אין וּ קטנּ וֹ ת, גּ דוֹ לוֹ ת בּ נוֹ ת הנּ יח
הקּ ט על מתּפ רנסוֹ ת נּ וֹ תהגּ דוֹ לוֹ ת 

הגּ ד וֹ לוֹ ת , על נ זּ וֹ נ וֹ ת  ה קּ טנּ וֹ ת  ולא 
גד וֹ לוֹ ת , נ שׂ א וּ  בּ ׁש וה. חוֹ לקוֹ ת  א לּ א 
הרי קטנּ וֹ ת , אמרוּ  ואם קטנּ וֹ ת . י שׂ א וּ 
א ּת ם, ׁש נּ שׂ אתם כּ דר נ וֹ שׂ א וֹ ת  אנ וּ 
בּ בּ נוֹ ת חמר זה להן. ׁש וֹ מעין אין
הבּ נים  על נ זּ וֹ נ וֹ ת  ׁש הבּ נ וֹ ת  מבּ בּ נים,
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

להם. ׁש וֹ מעין  להם אין  נּ תן מה אלּ א ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
נתן: בּ חיּ יו, בּ נ וֹ ת.חאביהם הנּ יח ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌

בּ נים: ה ולא מן  נזּ וֹ נוֹ ת בּ נים.ׁש הבּ נ וֹ ת ְ◌ָֹ◌ִ◌
נזּ וֹ נוֹ ת  קטנּ וֹ ת בּ נוֹ ת ואין כּ תבּ ה. ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִבּ תנאי

בּ נים  ׁש אין דּ במקוֹ ם הגּ דוֹ ל וֹ ת. ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִמן
בּ תנאי אוֹ כלוֹ ת הבּ נוֹ ת אין ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְיוֹ ר ׁש ים
אחת  וכל  בּ ׁש וה חוֹ לקוֹ ת אלּ א ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌◌ְכּ תבּ ה,

מלּ ּה : ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִנזּ וֹ נת

נוחלי בתרא יש בבא ח  קיאפרק

הבּ נ וֹ ת : על נ זּ וֹ נ וֹ ת  ואין 

בּ זמן וּ בנ וֹ ת , בּ נים וה נּ יח ׁש ּמ ת  מי 
וה בּ נוֹ ת  ייר ׁש וּ  הבּ נים  מרבּ ים , ׁש ה נּ כסים
יזּ וֹ נוּ  הבּ נוֹ ת מעטין, נכסים יזּ וֹ נוּ .
אדמוֹ ן הּפ תחים. על י ׁש אלוּ  והבּ נים
הפסדּת י . זכר ׁש אני  בּ ׁש ביל א וֹ מר,
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    נא

שמת  מי  ט פרק
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      ג     

           
           ד

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש ּמ ת.א כּ דימי  מר בּ ים. ׁש הנּ כסים ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ׁש יּ ב גּ ר וּ  ד והבּ נוֹ ת הבּ נים ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶׁש יּ זּ וֹ נוּ 

מ עטין .הבּ נוֹ ת: בּ הם ׁש הנּ כסים ׁש אין ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

זה: הפסדּת י .כּ ׁש ע וּ ר  זכר  ׁש אני  בּ ׁש ביל  ְ◌ִ◌ֶ◌
כּ לּ נוּ  ונזּ וֹ ן אפסיד , לא אלּ א ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִבּ תמיהה.
אלמנה  ושׂ וּ  כּ אדמוֹ ן. הלכה ואין ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַיחד .

מהירושהנא . ניזונות אינן שיבגרו, עד מזונותן כדי הקטנות בנות של הירושה  לחלק  מגיע  כשאין
שנשאר מה אלא יורשים  האחים אין אחים, להם  יש  אם אבל  הגדולות. אחותיהן של לחלק שהגיע 

שיבגרו. עד  מזונותם  צרכי לקטנות  שמוציאים  הקרובה )אחר משנה  שהיינו א..(ועיין  כתב הרשב "ם 
אכילה היינו  מזונות  כי  לריב "ן, נראה  שאין  כתבו  תוספות  אבל דתבגרן, עד נישואין ופרנסת  מזונות
כתב כאן מזונות. אלא  להם ואין נינהו, מילי ותרי נישואין, וצרכי מלבושין היינו ופרנסה ושתיה 

בכתובות אבל שיזונו, עד מ"ג)הרע"ב בהם(פי "ג  שאין כל  שיבגרו לפרנס כתב  עד ובנות הבנים
מועטים . בסוגייןב .מקרי יוחנן  ורבי שמואל דעת  קלט:)כן  מועטים(דף שנכסים  שסובר כרב ולא  ,

מז בהם  שאין  כתובות היינו במסכת גם נישנית  זו  משנה  חדש . לי"ב  ובנות לבנים  מ "ג)ונות (פי "ג

רב כי העיקר  הוא  זה פירוש  כי  כשמואל  סתם  כאן אבל  רב , של  פירושו גם  הרע "ב  הביא  ושם 
עמו ששמואל  כאן וכ"ש  יוחנן כרבי הלכה  יוחנן שם )ורבי  כתובות  מכדיג..(תוי "ט  יותר  יש  ואם 

הנכסים מן מוציאין הבנות, שיבגרו  עד  הבנים למזונות גם שיספיק כך כל לא  אבל הבנות מזונות
לבנים השאר ונותנים שיבגרו  עד  לבנות  הי "ז)מזונות  פי"ט אישות  כמהד ..(רמב "ם  יש אדמון  בדעת 

 י י ח ר ו ק מ
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שמת בתרא מי בבא ט פרק  קיב

את  אני  רוֹ אה  גּ מליאל, ר בּ ן  אמר
אדמוֹ ן : דּ ברי

בּ זמן וטמטוּ ם, וּ בנוֹ ת בּ נים הנּ יח
דּ וֹ חין הזּ כרים מרבּ ים, ׁש הנּ כסים
מעטין, נכסים נקבוֹ ת. אצל אוֹ תוֹ 
זכרים. אצל א וֹ ת וֹ  דּ וֹ חוֹ ת  הנּ קב וֹ ת 
מנה, יּט ל זכר  א ׁש ּת י  ּת לד אם הא וֹ מר 
מאתים, נקבה  מנה . נ וֹ טל זכר, ילדה
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אצל  כּ בת מ טים, בּ נכסים הבּ ת ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵאצל 
נזּ וֹ נת  הבּ ת האחין אצל  בּ ת מה ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָהאחין,
אלמנה  אף הּפ תחים, ל  י ׁש אלוּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְוהבּ נים
ל ּת ׁש אל  וה בּ ת נ זּ וֹ נת האלמנה הבּ ת ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵאצל

נקבה :וטמטוּ ם.בה ּפ תחים : ספק זכר ספק  ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
הנּ קבוֹ ת. אצל  א וֹ תוֹ  דּ וֹ חין  דּ אמריהזּ כרים ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

וּ ׁש ק וֹ ל: אּת  דּ זכר ראיה  איתי ה נּ קבוֹ תליּה  ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌
ה זּ כרים . אצל אוֹ תוֹ  איתידּ וֹ חוֹ ת  ליּה  דּ אמרי ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

ּמ נוּ : ות זּ וֹ ן אּת  דּ נקבה נוֹ טל ראיה זכר ילדה ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌
לבּ ר מנה. המזכּ ה לן דּ קימא גּ ב  ל ואף ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌◌ָ◌

לבנוֹ  ׁש זּ כה מרע  בּ ׁש כיב  הכא קנה, ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָֹלא
בּ נוֹ : אצל  קר וֹ בה אדם ׁש ל  ׁש דּ ּת וֹ  ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָקנה,

הבנים  למאירי הנכסים. שיכלו  עד הבנות עם  הבנים יחד  יזונו לרמב "ם  בראשונים , שיטות 
ולר "ת  הפתחים . על  יחזרו והבנות  הכל  אדמון)ירשו ד"ה קח: על(דף  לחלוק בא  לא אדמון 

את אני  רואה  דאמר  גמליאל רבן  גם ולדבריו כן , חכמים  תיקנו באמת למה מתמה  רק הת "ק ,
הרע "ב שכתב  ממה לתמוה . יש  שודאי לומר  אלא  כמותו הלכה  לפסוק  כן אמר  לא אדמון דברי 

בא. שלחלוק שדעתו משמע  כאדמון הלכה ספק ה.ואין  זכר  ספק טומטום סובר  דרישא  תנא 
בפני  בריה  טומטום שסובר  כרשב"ג אתיא סיפא אבל  מיהת . כנקבה  נוטל ממ "נ  ולכן  נקיבה,
ועיין  נקבה. ולא  זכר  לא  אינו כי  כלום , נוטל אינו ובנות  בנים שיש במקום  ולדידיה הוא , עצמו

המשנה. בסוף ולכו .הערה קנה , לא לעובר  שהמזכה הונא  כרב  לן היהקיימא  לא  הדין מן ן
אצל קרובה אדם של שדעתו ומחמת לבנו  שמזכה מרע בשכיב  איירי  כאן אבל קונה, העובר 

קונה  שיהא תיקנו ולכן  דעתו, תיטרף דבריו  יקיימו לא  שאם חששו  תוי"ט )בנו  הובא  .(נימוק "י,

 י י ח ר ו ק מ

שמת בתרא מי בבא ט קיג פרק 

מנה  זכר  אם מאתים. נוֹ טלת נקבה, ילדה
וּ נקבה, זכר  וילדה מאתים, נקבה אם
מאתים. נוֹ טלת והנּ קבה מנה  נ וֹ טל זכר 
כּ ל  אמר  אם נ וֹ טל. אינ וֹ  טמטוּ ם, ילדה
ואם  י ּט ל. זה הרי  י ּט ל, א ׁש ּת י  ּׁשּת לד  מה 
ה כּ ל: את  י וֹ ר ׁש  ה וּ א, א לּ א י וֹ רׁש  ׁש ם אין

וּ קטנּ ים, גּ דוֹ לים בּ נים הנּ יח
הנּ כסים, את גּ דוֹ לים הׁש בּ יחוּ 
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ג משנה
הבית תפוסת

האב בנכסי  אות  רואי אביה עזבו חלקו  שלא  זמ כל  האחי
הבית  מתפוסת  מתפרנסי  ובניה וה אחד, כול .יכאילו

    
     

    
   

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וּ נקבה. זכר יחד:ילדה טמטוּ םּת אוֹ מים ילדה ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌
נ וֹ טל . והלכתאאינוֹ  לּה , א דּ חיא  מתניתין האי ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ׁש בּ ׁש ניהם : כּ ּפ חוּ ת נ וֹ טל  אתׁש ּט מטוּ ם י וֹ ר ׁש  ֶ◌◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

הוּ א הכּ ל. צמּה  בּ פני בּ ריה תימא דּ לא ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌

לן: קמׁש מע ה וּ א , יר ה  בּ ר הׁש בּ יחוּ גולאו  ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌
ה נּ כסים. את  הבּ ית:גּ ד וֹ לים בּ תפ וּ סת  בּ עוֹ דן ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌

לבנים ,ז. יפה סימן  תחילה  דבת משום  ומשני מבן, ליה  עדיפא דבת למימרא  שואלת  הגמרא 
כזכר  מזונותיה אחר  לחזר  יכולה שאינה כיון ליה עדיפא  בתו ממון לה  להרבות דלענין  נמי אי

קמא .) מ "מח..(דף  נקבה , או זכר  או רק ואמר  לתאומים התכוין שלא  שאף ס "ל כי  רע"ב.
תנאו כפי שיטלו ורוצה  עליו חביבים תאומים  ילדה  אם  אף  לבניו , ליתן  שרצה  (רא "שכיון 

בתוי"ט ) הובא  בן ט..בתשובה , מכלל נפיק לא מקום מכל נקבה, ולא  זכר  לא  שאינו אע"פ כי 
וירש ממשפחתו אליו  הקרוב  ביה  דקרינא  משום  א"נ  עליה . עיין  לו אין ובת  עליו , עיין לו אין 

הכל )אותה  את  יורש ד"ה  קמ: דף כ"א.י..(רשב"ם סימן הרמב"ן תשובת בשם קע"ז  סימן  ב "י 
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כי



שמת בתרא מי בבא ט פרק  קיב

את  אני  רוֹ אה  גּ מליאל, ר בּ ן  אמר
אדמוֹ ן : דּ ברי

בּ זמן וטמטוּ ם, וּ בנוֹ ת בּ נים הנּ יח
דּ וֹ חין הזּ כרים מרבּ ים, ׁש הנּ כסים
מעטין, נכסים נקבוֹ ת. אצל אוֹ תוֹ 
זכרים. אצל א וֹ ת וֹ  דּ וֹ חוֹ ת  הנּ קב וֹ ת 
מנה, יּט ל זכר  א ׁש ּת י  ּת לד אם הא וֹ מר 
מאתים, נקבה  מנה . נ וֹ טל זכר, ילדה
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אצל  כּ בת מ טים, בּ נכסים הבּ ת ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵאצל 
נזּ וֹ נת  הבּ ת האחין אצל  בּ ת מה ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָהאחין,
אלמנה  אף הּפ תחים, ל  י ׁש אלוּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְוהבּ נים
ל ּת ׁש אל  וה בּ ת נ זּ וֹ נת האלמנה הבּ ת ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵאצל

נקבה :וטמטוּ ם.בה ּפ תחים : ספק זכר ספק  ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
הנּ קבוֹ ת. אצל  א וֹ תוֹ  דּ וֹ חין  דּ אמריהזּ כרים ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

וּ ׁש ק וֹ ל: אּת  דּ זכר ראיה  איתי ה נּ קבוֹ תליּה  ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌
ה זּ כרים . אצל אוֹ תוֹ  איתידּ וֹ חוֹ ת  ליּה  דּ אמרי ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

ּמ נוּ : ות זּ וֹ ן אּת  דּ נקבה נוֹ טל ראיה זכר ילדה ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌
לבּ ר מנה. המזכּ ה לן דּ קימא גּ ב  ל ואף ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌◌ָ◌

לבנוֹ  ׁש זּ כה מרע  בּ ׁש כיב  הכא קנה, ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָֹלא
בּ נוֹ : אצל  קר וֹ בה אדם ׁש ל  ׁש דּ ּת וֹ  ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָקנה,

הבנים  למאירי הנכסים. שיכלו  עד הבנות עם  הבנים יחד  יזונו לרמב "ם  בראשונים , שיטות 
ולר "ת  הפתחים . על  יחזרו והבנות  הכל  אדמון)ירשו ד"ה קח: על(דף  לחלוק בא  לא אדמון 

את אני  רואה  דאמר  גמליאל רבן  גם ולדבריו כן , חכמים  תיקנו באמת למה מתמה  רק הת "ק ,
הרע "ב שכתב  ממה לתמוה . יש  שודאי לומר  אלא  כמותו הלכה  לפסוק  כן אמר  לא אדמון דברי 

בא. שלחלוק שדעתו משמע  כאדמון הלכה ספק ה.ואין  זכר  ספק טומטום סובר  דרישא  תנא 
בפני  בריה  טומטום שסובר  כרשב"ג אתיא סיפא אבל  מיהת . כנקבה  נוטל ממ "נ  ולכן  נקיבה,
ועיין  נקבה. ולא  זכר  לא  אינו כי  כלום , נוטל אינו ובנות  בנים שיש במקום  ולדידיה הוא , עצמו

המשנה. בסוף ולכו .הערה קנה , לא לעובר  שהמזכה הונא  כרב  לן היהקיימא  לא  הדין מן ן
אצל קרובה אדם של שדעתו ומחמת לבנו  שמזכה מרע בשכיב  איירי  כאן אבל קונה, העובר 

קונה  שיהא תיקנו ולכן  דעתו, תיטרף דבריו  יקיימו לא  שאם חששו  תוי"ט )בנו  הובא  .(נימוק "י,

 י י ח ר ו ק מ

שמת בתרא מי בבא ט קיג פרק 

מנה  זכר  אם מאתים. נוֹ טלת נקבה, ילדה
וּ נקבה, זכר  וילדה מאתים, נקבה אם
מאתים. נוֹ טלת והנּ קבה מנה  נ וֹ טל זכר 
כּ ל  אמר  אם נ וֹ טל. אינ וֹ  טמטוּ ם, ילדה
ואם  י ּט ל. זה הרי  י ּט ל, א ׁש ּת י  ּׁשּת לד  מה 
ה כּ ל: את  י וֹ ר ׁש  ה וּ א, א לּ א י וֹ רׁש  ׁש ם אין

וּ קטנּ ים, גּ דוֹ לים בּ נים הנּ יח
הנּ כסים, את גּ דוֹ לים הׁש בּ יחוּ 
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ג משנה
הבית תפוסת

האב בנכסי  אות  רואי אביה עזבו חלקו  שלא  זמ כל  האחי
הבית  מתפוסת  מתפרנסי  ובניה וה אחד, כול .יכאילו

    
     

    
   

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וּ נקבה. זכר יחד:ילדה טמטוּ םּת אוֹ מים ילדה ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌
נ וֹ טל . והלכתאאינוֹ  לּה , א דּ חיא  מתניתין האי ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ׁש בּ ׁש ניהם : כּ ּפ חוּ ת נ וֹ טל  אתׁש ּט מטוּ ם י וֹ ר ׁש  ֶ◌◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

הוּ א הכּ ל. צמּה  בּ פני בּ ריה תימא דּ לא ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌

לן: קמׁש מע ה וּ א , יר ה  בּ ר הׁש בּ יחוּ גולאו  ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌
ה נּ כסים. את  הבּ ית:גּ ד וֹ לים בּ תפ וּ סת  בּ עוֹ דן ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌

לבנים ,ז. יפה סימן  תחילה  דבת משום  ומשני מבן, ליה  עדיפא דבת למימרא  שואלת  הגמרא 
כזכר  מזונותיה אחר  לחזר  יכולה שאינה כיון ליה עדיפא  בתו ממון לה  להרבות דלענין  נמי אי

קמא .) מ "מח..(דף  נקבה , או זכר  או רק ואמר  לתאומים התכוין שלא  שאף ס "ל כי  רע"ב.
תנאו כפי שיטלו ורוצה  עליו חביבים תאומים  ילדה  אם  אף  לבניו , ליתן  שרצה  (רא "שכיון 

בתוי"ט ) הובא  בן ט..בתשובה , מכלל נפיק לא מקום מכל נקבה, ולא  זכר  לא  שאינו אע"פ כי 
וירש ממשפחתו אליו  הקרוב  ביה  דקרינא  משום  א"נ  עליה . עיין  לו אין ובת  עליו , עיין לו אין 

הכל )אותה  את  יורש ד"ה  קמ: דף כ"א.י..(רשב"ם סימן הרמב"ן תשובת בשם קע"ז  סימן  ב "י 
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שמת בתרא מי בבא ט פרק  קיד

ראוּ  אמרוּ  אם לאמצע. הׁש בּ יחוּ 
אנוּ  הרי אבּ א, לנוּ  ּׁשהנּ יח מה
לעצמן. הׁש בּ יחוּ  ואוֹ כלין, עוֹ שׂ ים
הנּ כסים, את  ׁש ה ׁש בּ יחה  הא ּׁשה  וכן 
מה  רא וּ  אמרה  אם לאמצע . הׁש בּ יחה
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

לאמצע . כּ ׁש בחוּ ה ׁש בּ יחוּ  מלּ י והני ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌

הוֹ ציא וּ  ׁש א צמן, נכסים מחמת ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַה נּ כסים

שׂ כרוּ  אביהן  מנּ כסי א לּ א  כּ לוּ ם ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִמלּ הן

צמן . מחמת הנּ כסים  והׁש בּ יחוּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲּפ וֹ לים 

מלּ הן , והוֹ ציאוּ  ונטעוּ  חפרוּ  אם  ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲאבל

לצמן: ה ׁש בּ יחוּ  הׁש בּ יחוּ  האּׁשה מה וכן ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ אה ׁש הׁש בּ יחה. לּה  מוֹ קמינן  בּ גּ מרא ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ׁש מעוֹ ן בּ ת את ראוּ בן  ׁש נּ שׂ א  כּ גוֹ ן ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶיוֹ רׁש ת .

ׁש מעוֹ ן וּ בנוֹ ת  בנים , בּ לא וּ מת ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָאחיו ,

ׁש היא  אׁש ּת וֹ  נמצאת א וֹ ת וֹ , יוֹ רׁש וֹ ת ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָאחיו 

ׁש אר  ם  א וֹ ת וֹ  יוֹ רׁש ת אחיו ׁש מע וֹ ן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַבּ ת 

דּ בההיא  אמינא  ּת ּד וסלקא ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַאחי וֹ תיה,

וּ מׁש בּ חת  ׁש וֹ לטת קלא לּה  דּ נפיק ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲהנאה

וכוּ ' בּ לי לי הנּ יח מה ראוּ  אמרה כּ י ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 

הבח ׁש יּ היה  ורוֹ צה מחלה  הכי  ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 

לצמּה : דּ ה ׁש בּ יחה לן קמׁש מע ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָלאמצע ,

ונקטיא. מוחלים . כזה  מועט  טורח הפועלים , בשכירות  קצת  טרחו שהגדולים  אע "פ 
מתעסק  זה  אם כי  לזה  זה  מוחלים  וגדולים  גדולים  וכ "ש  לרבותא , וקטנים  גדולים

מחר  בהם יתעסק זה  היום  בתוי"ט )בנכסים הובא ביתדכיב..(נימוק"י, חששו  שלא יון 
ליתומים  תועלת שיש  דין  בית  ראו בודאי  הנכסים, כל להשביח להם והניחו  לחלוק  דין 

תוספותבדבר  כתבו  וכן בתוי"ט . הובא בתוספתא)(רא"ש, ד"ה קמג : לחלוק(דף ב"ד להם  תקנו  שמדלא 

הכל ) ומחלו  לחלוק, תקנה להם מצאו  לא דרישהודאי ועיין  ג). ס"ק רפ"ז שבגדולים (סימן
בפני  אמר  אם וה "ה  שמחלו, ש"מ שמדשתקו  ושתקו, לפניהם אמרו אם די  וגדולים 
לומר  צריך  בקטנים  ורק  ושתקו , בפניהם  כאומר  והוה ליה אית  חברא חברא כי  עדים

ב"ד. מבעלה.יג .בפני אשה  יורשת  אופן באיזה  רע"ב דרךיד.עיין  שלאו  שכיון סד"א
קמ"ל שפירשה , כמו  הוה לעצמה, שהשבח  פירשה שלא  אע "ג לטרוח, .(תוי"ט )אשה

 י י ח ר ו ק מ

שמת בתרא מי בבא ט קטו פרק 

עוֹ שׂ ה אני הרי בּ עלי, לי ּׁשהנּ יח
לעצמּה : ה ׁש בּ יחה  וא וֹ כלת ,

ׁש  ה ּׁשּת פין מהןהאחין אחד לא ּמ נ וּ ת ,נּ פל  ד

     
      

     
    טו 

ד משנה 
המל אומנות

מכל  אחד ולוקח  מלאכתו, על לפקח  אנשי למנות  רגיל   המל
שני  מבית  וכ אחד חודש זה מבית  שוטר, או  מוכס  להיות  בית

זו מעבודה מרויחי והיו אחד, קע"ז )חדש סימ .(דרישה 

שושבינות
לו  משלחי אשה   אד שישא שבזמ המדינות  ברוב  פשוט מנהג 

מעות  ומיודעיו  שמוציאטזרעיו ההוצאה  על  בה שיתחזק כדי
 ואוכלי לו ששלחו והמיודעי הרעי אות ובאי באשתו .
כמנהג הכל .במקצת או המשתה  ימי בשבעת  החת ע ושותי
ואות שושבינות . נקראי  שמשלחי המעות ואלו המדינה.

.שושביני נקראי החת  ע ושותי ואוכלי המעות ששלחו

בדי שושבינות תובעי
זה שלח  שלא ידועי הדברי גמורה. מתנה אינה השושבינות
אלא שלח ולא  אחד, בזוז וישתה  שיאכל  בשביל  דינרי עשרה
כמו לו וישלח  יחזור  אשה  הוא ישא  שא היה שבדעתו מפני
השושבינות  לו  החזיר ולא אשה זה נשא  א  לפיכ לו. ששלח

ממנו ומוציא בדי תובעו זה ה"אב )הרי פ "ז ומתנה זכייה  " רמב).

     
 יז  

      

לא ּמ נ וּ ת.ד מהן  אחד היר ׁש נּ פל  בּ ּת י מ כּ ל להמיד  הּמ ל מנהג ׁש כּ ן . הּמ ל לב וֹ דת ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
חד ׁש ים: ׁש ני אוֹ  אחד  חדׁש  למוֹ כס אחד ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָאדם

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

קודמת.טו . הערה  עיין  שמחלו, ש"מ ששתקו שולחין טז.כיון יש כי  מעות , דוקא לאו 
עיי "ש . ברע "ב, כדאיתא  ודורון, בלי יז.סעודה  השותפין  האחין הנוסחאות בכל הגירסא

 י י ח ר ו ק מ

כד



שמת בתרא מי בבא ט פרק  קיד

ראוּ  אמרוּ  אם לאמצע. הׁש בּ יחוּ 
אנוּ  הרי אבּ א, לנוּ  ּׁשהנּ יח מה
לעצמן. הׁש בּ יחוּ  ואוֹ כלין, עוֹ שׂ ים
הנּ כסים, את  ׁש ה ׁש בּ יחה  הא ּׁשה  וכן 
מה  רא וּ  אמרה  אם לאמצע . הׁש בּ יחה

    
      

   יא   
      

      
    

      
             

 יב          
יג      יד    

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

לאמצע . כּ ׁש בחוּ ה ׁש בּ יחוּ  מלּ י והני ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌

הוֹ ציא וּ  ׁש א צמן, נכסים מחמת ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַה נּ כסים

שׂ כרוּ  אביהן  מנּ כסי א לּ א  כּ לוּ ם ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִמלּ הן

צמן . מחמת הנּ כסים  והׁש בּ יחוּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲּפ וֹ לים 

מלּ הן , והוֹ ציאוּ  ונטעוּ  חפרוּ  אם  ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲאבל

לצמן: ה ׁש בּ יחוּ  הׁש בּ יחוּ  האּׁשה מה וכן ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ אה ׁש הׁש בּ יחה. לּה  מוֹ קמינן  בּ גּ מרא ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ׁש מעוֹ ן בּ ת את ראוּ בן  ׁש נּ שׂ א  כּ גוֹ ן ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶיוֹ רׁש ת .

ׁש מעוֹ ן וּ בנוֹ ת  בנים , בּ לא וּ מת ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָאחיו ,

ׁש היא  אׁש ּת וֹ  נמצאת א וֹ ת וֹ , יוֹ רׁש וֹ ת ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָאחיו 

ׁש אר  ם  א וֹ ת וֹ  יוֹ רׁש ת אחיו ׁש מע וֹ ן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַבּ ת 

דּ בההיא  אמינא  ּת ּד וסלקא ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַאחי וֹ תיה,

וּ מׁש בּ חת  ׁש וֹ לטת קלא לּה  דּ נפיק ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲהנאה

וכוּ ' בּ לי לי הנּ יח מה ראוּ  אמרה כּ י ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 

הבח ׁש יּ היה  ורוֹ צה מחלה  הכי  ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 

לצמּה : דּ ה ׁש בּ יחה לן קמׁש מע ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָלאמצע ,

ונקטיא. מוחלים . כזה  מועט  טורח הפועלים , בשכירות  קצת  טרחו שהגדולים  אע "פ 
מתעסק  זה  אם כי  לזה  זה  מוחלים  וגדולים  גדולים  וכ "ש  לרבותא , וקטנים  גדולים

מחר  בהם יתעסק זה  היום  בתוי"ט )בנכסים הובא ביתדכיב..(נימוק"י, חששו  שלא יון 
ליתומים  תועלת שיש  דין  בית  ראו בודאי  הנכסים, כל להשביח להם והניחו  לחלוק  דין 

תוספותבדבר  כתבו  וכן בתוי"ט . הובא בתוספתא)(רא"ש, ד"ה קמג : לחלוק(דף ב"ד להם  תקנו  שמדלא 

הכל ) ומחלו  לחלוק, תקנה להם מצאו  לא דרישהודאי ועיין  ג). ס"ק רפ"ז שבגדולים (סימן
בפני  אמר  אם וה "ה  שמחלו, ש"מ שמדשתקו  ושתקו, לפניהם אמרו אם די  וגדולים 
לומר  צריך  בקטנים  ורק  ושתקו , בפניהם  כאומר  והוה ליה אית  חברא חברא כי  עדים

ב"ד. מבעלה.יג .בפני אשה  יורשת  אופן באיזה  רע"ב דרךיד.עיין  שלאו  שכיון סד"א
קמ"ל שפירשה , כמו  הוה לעצמה, שהשבח  פירשה שלא  אע "ג לטרוח, .(תוי"ט )אשה

 י י ח ר ו ק מ

שמת בתרא מי בבא ט קטו פרק 

עוֹ שׂ ה אני הרי בּ עלי, לי ּׁשהנּ יח
לעצמּה : ה ׁש בּ יחה  וא וֹ כלת ,

ׁש  ה ּׁשּת פין מהןהאחין אחד לא ּמ נ וּ ת ,נּ פל  ד

     
      

     
    טו 

ד משנה 
המל אומנות

מכל  אחד ולוקח  מלאכתו, על לפקח  אנשי למנות  רגיל   המל
שני  מבית  וכ אחד חודש זה מבית  שוטר, או  מוכס  להיות  בית

זו מעבודה מרויחי והיו אחד, קע"ז )חדש סימ .(דרישה 

שושבינות
לו  משלחי אשה   אד שישא שבזמ המדינות  ברוב  פשוט מנהג 

מעות  ומיודעיו  שמוציאטזרעיו ההוצאה  על  בה שיתחזק כדי
 ואוכלי לו ששלחו והמיודעי הרעי אות ובאי באשתו .
כמנהג הכל .במקצת או המשתה  ימי בשבעת  החת ע ושותי
ואות שושבינות . נקראי  שמשלחי המעות ואלו המדינה.

.שושביני נקראי החת  ע ושותי ואוכלי המעות ששלחו

בדי שושבינות תובעי
זה שלח  שלא ידועי הדברי גמורה. מתנה אינה השושבינות
אלא שלח ולא  אחד, בזוז וישתה  שיאכל  בשביל  דינרי עשרה
כמו לו וישלח  יחזור  אשה  הוא ישא  שא היה שבדעתו מפני
השושבינות  לו  החזיר ולא אשה זה נשא  א  לפיכ לו. ששלח

ממנו ומוציא בדי תובעו זה ה"אב )הרי פ "ז ומתנה זכייה  " רמב).

     
 יז  

      

לא ּמ נ וּ ת.ד מהן  אחד היר ׁש נּ פל  בּ ּת י מ כּ ל להמיד  הּמ ל מנהג ׁש כּ ן . הּמ ל לב וֹ דת ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
חד ׁש ים: ׁש ני אוֹ  אחד  חדׁש  למוֹ כס אחד ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָאדם

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

קודמת.טו . הערה  עיין  שמחלו, ש"מ ששתקו שולחין טז.כיון יש כי  מעות , דוקא לאו 
עיי "ש . ברע "ב, כדאיתא  ודורון, בלי יז.סעודה  השותפין  האחין הנוסחאות בכל הגירסא

 י י ח ר ו ק מ

כה



שמת בתרא מי בבא ט פרק  קטז 

מּׁשל נתרּפ א ונתרּפ א, חלה  לאמצע. נפל
מקצתן ׁש עשׂ וּ  האחין ׁש וּ ׁש בינוּ ת עצמוֹ . 

    
 יח  

   יט 
        כ 

      

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

לאמצע. ׁש ּמ חמת נפל  מּפ ני  הרוח . כּ ל  ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌
צמוֹ , מחמת אם אבל  לוֹ . בּ את ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲאביהם
נלקח וחכמתוֹ  וחׁש יב וּ תוֹ  חריפוּ תוֹ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִמּפ ני 
הרויח הרויח מה , הּמ ל ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַל ב וֹ דת

ונתר ּפ א .לצמוֹ : בּ אנס,חלה חלה אם ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌
מתר ּפ א  בּ צמוֹ , הוּ א ּפ ׁש ע  ׁש א ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר 
מצּ נּ ים  חלה אם אבל האמצע . ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִמן

בּ הוּ  דּ כתיב  בהם, וכ יּ וֹ צא (משלי ּפ חים ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌
בּ הא כב ) מהם, ירחק נפׁש וֹ  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵׁש וֹ מר 

אלּ א  מתר ּפ א דּ אינוֹ  בּ מתניתין ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָאמרינן
צמ וֹ : ׁש וּ ׁש בינוּ ת ׁש וּ ׁש בינ וּ ת.מל   דּ ר ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

ואוֹ כל  לח ּפ ה וד וֹ ר וֹ ן סע וּ דה ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵנוֹ טל
גּ ם  לזה כן וע וֹ שׂ ה חוֹ זר  וזה ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִּמ וֹ ,

האב ׁש לח ואם אה. כּ ׁש יּ א ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵכּ ן
מבּ ניו  אחד יד ל בּ סתם ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְׁש וּ ׁש בינוּ ת
לאחר   ּכ אחר  הוּ ׁש בינוּ ת ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוחזרה
ׁש היא  מ ּפ ני לאמצע , חזרה האב , ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש ּמ ת
ׁש יּ כ וֹ ל  דּ ין, בּ בית נג בּ ית ׁש הרי ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְכּ מלוה,
 ּולתב לחזר  לחבר וֹ  ׁש וּ ׁש בינוּ ת ַהּמ וֹ לי◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌
ׁש וּ ׁש בינוּ ת  ל וֹ  ׁש יּ ּת ן דּ ין בּ בית ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ 
נוּ אי ׁש יּ היוּ  והוּ א לוֹ . ׁש נּ תן  ְכּ דר◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
בּ תוּ לה  אם הראׁש וֹ ן, כּ נוּ אי ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַהני 
ואם  אלמנה, אלמנה ואם ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְבּ תוּ לה,
בּ צנא. בּ צנא ואם פרהסיא, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַפרהסיא
איני לראׁש וֹ ן, לוֹ מר  הני  ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶׁש יּ כ וֹ ל
ּמ י: ׁש שׂ ית  כּ דר אלּ א  ּמ ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶע וֹ שׂ ה

בב "י  כתב וכן הבית, בתפוסת השותפין באחין דוקא  הם המשנה שדיני  נימוק "י  וכתב וי"ו,
קע"ז) והשותפי (סימן גרסינן דלא הרמב"ן  תשובת לפי בשם בלבד אחין  בשותפין  זה דדין  ן

שירשו  הנכסים לגבי אחד כולן כאילו הבית  תפוסת  חלקו שלא  זמן  כל  האחין רואין  שאנו
הטור  אבל עכת "ד . הבית , מתפוסת מתפרנסים  ובניהם  והם  קיים, עדיין  אביהם  וכאילו  מהאב 
השותפין  שלנו  ספרים וכגירסת הנימוק "י בשיטת  ביארנו בפנים  שותפין . בשאר  שה "ה כתב

ו"יו. חולקין יח.בלי הריוח ושאר  לפועל , כראוי  יום  כל פעולת שכר  נוטל אח  אותו אמנם 
קע"ז) סימן הרמב"םיט..(טור  ה "ו )ז "ל פ "ט  או (נחלות גבאי המלך שמנהו האחין מן  אחד 

האחין  מחמת  אם  המלכים, מעבודת  בזה  כיוצא  וכל המלך, בממון  ומוציא שמכניס  סופר 
עם  חסד לעשות כדי  תחתיו  בנו  נעמיד  ואמרו  זה, בדבר  ידוע אביהן  שהיה  כגון מנהו,

האחין. לכל  זו , בעבודה  שישתכר  השכר  וכל  שיטול  הפרס  הרי סבבכ.היתומים כשהוא 
שהחולי  העם המון  אצל ידוע שהוא  במנהג בעצמו  שינהוג והוא  בכוונה, החולי אותו  עליו
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ׁש וּ ׁש בינ וּ ת , חזרה  האב, חזרה בּ חיּ י  
בּ בית  נג בּ ית  ׁש הּׁשוּ ׁש בינ וּ ת  לאמצע ,
וכדּ י יין  כּ דּ י לחבר וֹ  ה ּׁשוֹ לח אבל דּ ין .
ׁש הן מּפ ני דּ ין , בּ בית  נגבּ ין  אינן  ׁש מן ,

חסדים: גּ מילוּ ת 

ׁש לח  חמיו, לבית  סבלוֹ נ וֹ ת  הּׁשוֹ לח ה 
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ה משנה 
סבלונות

הארוסה לבית שולחי הקידושי שלמחרת  חתני מנהג 
 החת הול לפעמי . ושמ  יי וכדי מגדנות  ומיני תכשיטי
חלק תביא שהכלה  להתנות יכול  החת . עמה ש ואוכל 

כשתינשא . בעלה לבית  מהסבלונות 
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ׁש מן . וכדּ י  יין  כּ דּ י  לחבר וֹ  הּׁשוֹ לח אבל 
ואינוֹ  בּ חּפ ה נּמ י אי  אוֹ  חּפ ה. ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֹ◌ְבּ לא
ׁש וּ ׁש בינוּ ת  זוֹ  אין ּמ וֹ , לאכל  ֵהוֹ ל◌ֶ◌ֱ◌ִֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
דּ ין: בּ בית נג בּ ית ואינּה  מּת נה, ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶאלּ א

סבל וֹ נ וֹ ת.ה חתנים הּׁשוֹ לח מנהג  ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
האר וּ סה  לבית ׁש וֹ לחין הּק דּ וּ ׁש ין ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ְלמחרת
וכדּ י יין וכדּ י  מג דּ נוֹ ת וּ מיני ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַּת כ ׁש יטים
ׁש ם: ואוֹ כל החתן  הוֹ ל וּ פמים ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש מן,

שעמד או בהם , והתמיד ברעה, מפורסמות  שהם  המאכלות  שאכל  כגון בהכרח , בסיבתו יבא
בידיו  בעצמו שפוצע מי כדין זה  דין כי לקור , או השמש  לחום  רב בפירושו )זמן  הרמב"ם .(לשון

הבן כא. אותו נישא אם לפלוני , שושבין ותעשה לך לו ואמר  כששלחו לזה  האב ייחד אם 
מיוחד בן  האב ייחד שלא  איירי  כאן אבל  לבדו , שלו  הוא הרי השושבינות החזיר  והלה 
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מּׁשל נתרּפ א ונתרּפ א, חלה  לאמצע. נפל
מקצתן ׁש עשׂ וּ  האחין ׁש וּ ׁש בינוּ ת עצמוֹ . 
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לאמצע. ׁש ּמ חמת נפל  מּפ ני  הרוח . כּ ל  ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌
צמוֹ , מחמת אם אבל  לוֹ . בּ את ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲאביהם
נלקח וחכמתוֹ  וחׁש יב וּ תוֹ  חריפוּ תוֹ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִמּפ ני 
הרויח הרויח מה , הּמ ל ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַל ב וֹ דת

ונתר ּפ א .לצמוֹ : בּ אנס,חלה חלה אם ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌
מתר ּפ א  בּ צמוֹ , הוּ א ּפ ׁש ע  ׁש א ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר 
מצּ נּ ים  חלה אם אבל האמצע . ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִמן

בּ הוּ  דּ כתיב  בהם, וכ יּ וֹ צא (משלי ּפ חים ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌
בּ הא כב ) מהם, ירחק נפׁש וֹ  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵׁש וֹ מר 

אלּ א  מתר ּפ א דּ אינוֹ  בּ מתניתין ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָאמרינן
צמ וֹ : ׁש וּ ׁש בינוּ ת ׁש וּ ׁש בינ וּ ת.מל   דּ ר ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

ואוֹ כל  לח ּפ ה וד וֹ ר וֹ ן סע וּ דה ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵנוֹ טל
גּ ם  לזה כן וע וֹ שׂ ה חוֹ זר  וזה ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִּמ וֹ ,

האב ׁש לח ואם אה. כּ ׁש יּ א ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵכּ ן
מבּ ניו  אחד יד ל בּ סתם ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְׁש וּ ׁש בינוּ ת
לאחר   ּכ אחר  הוּ ׁש בינוּ ת ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוחזרה
ׁש היא  מ ּפ ני לאמצע , חזרה האב , ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש ּמ ת
ׁש יּ כ וֹ ל  דּ ין, בּ בית נג בּ ית ׁש הרי ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְכּ מלוה,
 ּולתב לחזר  לחבר וֹ  ׁש וּ ׁש בינוּ ת ַהּמ וֹ לי◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌
ׁש וּ ׁש בינוּ ת  ל וֹ  ׁש יּ ּת ן דּ ין בּ בית ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ 
נוּ אי ׁש יּ היוּ  והוּ א לוֹ . ׁש נּ תן  ְכּ דר◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
בּ תוּ לה  אם הראׁש וֹ ן, כּ נוּ אי ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַהני 
ואם  אלמנה, אלמנה ואם ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְבּ תוּ לה,
בּ צנא. בּ צנא ואם פרהסיא, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַפרהסיא
איני לראׁש וֹ ן, לוֹ מר  הני  ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶׁש יּ כ וֹ ל
ּמ י: ׁש שׂ ית  כּ דר אלּ א  ּמ ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶע וֹ שׂ ה

בב "י  כתב וכן הבית, בתפוסת השותפין באחין דוקא  הם המשנה שדיני  נימוק "י  וכתב וי"ו,
קע"ז) והשותפי (סימן גרסינן דלא הרמב"ן  תשובת לפי בשם בלבד אחין  בשותפין  זה דדין  ן

שירשו  הנכסים לגבי אחד כולן כאילו הבית  תפוסת  חלקו שלא  זמן  כל  האחין רואין  שאנו
הטור  אבל עכת "ד . הבית , מתפוסת מתפרנסים  ובניהם  והם  קיים, עדיין  אביהם  וכאילו  מהאב 
השותפין  שלנו  ספרים וכגירסת הנימוק "י בשיטת  ביארנו בפנים  שותפין . בשאר  שה "ה כתב

ו"יו. חולקין יח.בלי הריוח ושאר  לפועל , כראוי  יום  כל פעולת שכר  נוטל אח  אותו אמנם 
קע"ז) סימן הרמב"םיט..(טור  ה "ו )ז "ל פ "ט  או (נחלות גבאי המלך שמנהו האחין מן  אחד 

האחין  מחמת  אם  המלכים, מעבודת  בזה  כיוצא  וכל המלך, בממון  ומוציא שמכניס  סופר 
עם  חסד לעשות כדי  תחתיו  בנו  נעמיד  ואמרו  זה, בדבר  ידוע אביהן  שהיה  כגון מנהו,

האחין. לכל  זו , בעבודה  שישתכר  השכר  וכל  שיטול  הפרס  הרי סבבכ.היתומים כשהוא 
שהחולי  העם המון  אצל ידוע שהוא  במנהג בעצמו  שינהוג והוא  בכוונה, החולי אותו  עליו
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ׁש וּ ׁש בינ וּ ת , חזרה  האב, חזרה בּ חיּ י  
בּ בית  נג בּ ית  ׁש הּׁשוּ ׁש בינ וּ ת  לאמצע ,
וכדּ י יין  כּ דּ י לחבר וֹ  ה ּׁשוֹ לח אבל דּ ין .
ׁש הן מּפ ני דּ ין , בּ בית  נגבּ ין  אינן  ׁש מן ,

חסדים: גּ מילוּ ת 

ׁש לח  חמיו, לבית  סבלוֹ נ וֹ ת  הּׁשוֹ לח ה 

     
     

כא    
     

    
  

      
              

                  
             

              

ה משנה 
סבלונות

הארוסה לבית שולחי הקידושי שלמחרת  חתני מנהג 
 החת הול לפעמי . ושמ  יי וכדי מגדנות  ומיני תכשיטי
חלק תביא שהכלה  להתנות יכול  החת . עמה ש ואוכל 

כשתינשא . בעלה לבית  מהסבלונות 

     
     

   

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש מן . וכדּ י  יין  כּ דּ י  לחבר וֹ  הּׁשוֹ לח אבל 
ואינוֹ  בּ חּפ ה נּמ י אי  אוֹ  חּפ ה. ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֹ◌ְבּ לא
ׁש וּ ׁש בינוּ ת  זוֹ  אין ּמ וֹ , לאכל  ֵהוֹ ל◌ֶ◌ֱ◌ִֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
דּ ין: בּ בית נג בּ ית ואינּה  מּת נה, ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶאלּ א

סבל וֹ נ וֹ ת.ה חתנים הּׁשוֹ לח מנהג  ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
האר וּ סה  לבית ׁש וֹ לחין הּק דּ וּ ׁש ין ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ְלמחרת
וכדּ י יין וכדּ י  מג דּ נוֹ ת וּ מיני ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַּת כ ׁש יטים
ׁש ם: ואוֹ כל החתן  הוֹ ל וּ פמים ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש מן,

שעמד או בהם , והתמיד ברעה, מפורסמות  שהם  המאכלות  שאכל  כגון בהכרח , בסיבתו יבא
בידיו  בעצמו שפוצע מי כדין זה  דין כי לקור , או השמש  לחום  רב בפירושו )זמן  הרמב"ם .(לשון

הבן כא. אותו נישא אם לפלוני , שושבין ותעשה לך לו ואמר  כששלחו לזה  האב ייחד אם 
מיוחד בן  האב ייחד שלא  איירי  כאן אבל  לבדו , שלו  הוא הרי השושבינות החזיר  והלה 

 י י ח ר ו ק מ

כז



שמת בתרא מי בבא ט פרק  קיח

חתן סע וּ דת  ׁש ם ואכל מנה  מאה  ׁש ם
ׁש ם  אכל לא  נג בּ ין . אינן  בדינר , אפלּ וּ 
ׁש לח  נגבּ ין . א לּ וּ  הרי חתן , סע וּ דת 
לבית  עּמ ּה  ׁש יּ חזרוּ  מרבּ ין  סבלוֹ נ וֹ ת 
מעטין  סבלוֹ נוֹ ת נג בּ ין. אלּ וּ  הרי בּ על ּה ,
נגבּ ין: אינן אביה , בּ בית  בּ הן  ׁש ּת ׁש ּת ּמ ׁש 

     
      

     
      

    
    

     
    

           כב 
             

           
           כג 

ו משנה
מיתה  מחמת מצוה ומתנת מרע שכיב מתנת  דיני עיקרי

בריא מתנת 
כדי,אינה בקני אלא  וקרקעות נקנית וכדומה, במשיכה   מטלטלי)

חזקה) או שטר  בו .בכס לחזור יכול אינו  הקני שנעשה וכיו .

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

נגבּ ין . מתה אינן  אוֹ  הוּ א מת אם ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
ח בּ ת  דּ מחמת לגר ׁש ּה . ׁש בּ א אוֹ  ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִהיא
ׁש אכל  ודוקא מחל. אכילה ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִשׂ מחת
לא  מ דּ ינר  ּפ חוֹ ת אכל  אבל  ֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְבּ דינר ,

הּס בלוֹ נוֹ ת: וגוֹ בה סבל וֹ נ וֹ ת מחל ׁש לח ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌
ּפ ר ׁש ואפ מר בּ ים. אם מ טים, לּ וּ  ַ◌ֲ◌ִ◌◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌

בּ לּה  לבית ּמ ּה  ׁש יּ באוּ  מנת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַל 
דּ מלּ תא  ואוֹ רחא נג בּ ין. אלּ וּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲהרי
כּ די ׁש וֹ לחין הּס בלוֹ נוֹ ת  ׁש דּ ר ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָנקט ,
מר בּ ין, להי וֹ ת בּ לּה  לבית ◌ִ◌◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ֶׁש יּ באוּ 
בּ הן  ׁש ּת תקט כּ די ׁש וֹ לחין ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְואוֹ תן
מטין: להי וֹ ת דּ ר כּ ן אביה ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְבּ בית

הלך הבנים מן ואחד שושבין , יעשה  מכם אחד שאמר  סתם , שלח אלא שושבין , להיות
זה) לפירוש נוטה  הרע "ב  ולשון רפ"ו , סימן  הטור דעת  וכן  בסוגיין, הרשב "ם השולחכב..(דעת

אבל מרובין, התנא נקט ולכן בעלה, לבית  עמה שתביא  להתנות דרכו  מרובים סבלונות
פירש והרע "ב הרשב"ם , שיטת כן התנה. לא או התנה  אם תלוי  אלא בכך, תלוי אינו

סבלונותכג .בשיטתו. אבל ליבלות, העשויות בסבלונות אלא  אינן  המשנה  דיני כל
נגבין  תמיד וכדומה, תכשיטין  כגון  ליבלות, עשויות שם)שאינן ורשב"ם קמו . .(דף

 י י ח ר ו ק מ

שמת בתרא מי בבא ט קיט פרק 

מרע שכיב 
יכול  שאינו עד החולי  מחמת וכשל גופו כל כח שתש החולה 
הנקרא הוא  המטה , על  נופל הוא והרי בשוק רגליו  על להל

מרע ה "א)שכיב  פ"ח זכיה  " רמב).

דמו  וכמסורי  ככתובי מרע  שכיב דברי
כלומר, ,ומסורי ככתובי יהיו מרע שכיב שדברי תיקנו חכמי
על  כתב כאילו  הוא הרי לפלוני   לית בעלמא בדיבור שאמר כל

שטר קרקעות)זה היא  א)מחיי הנכסי לו  נמסר  (א וכאילו

(מטלטלי אלאכד ה קונה  שאינו ואע "פ  סופרי מדברי זה  ודבר .
עליו דעתו   תיטר שלא כדי  תורה כשל אותה עשו מדבריה

. קיימי דבריו   שאי כשידע 

שרוצה  מתי  בו  לחזור יכול מרע שכיב
מיתה לאחר אלא נקנית אינה מרע שכיב לחזורכהמתנת  ויכול .

כתב א  בי פה בעל  דבריו מסר א  בי שירצה זמ כל  בו
דייתיקי  אכו בשטר וא מאליו בטילה המתנה  מחליו עמד וא .

בו שחוזר להדיא אמר .כזלא

בריא מתנת   שנת מרע  שכיב
 הבריאי  כדר נכסיו לתת  יכול מרע  ששכיב משנהברור (מגיד 

הי "ח) מתנת ש לית שדעתו משערי נכסיו מקצת שייר וא .
נקנית  זו מתנה  אי שכ וכיו מקצת , לעצמו שייר  ולכ בריא 

חוזר . אינו  עמד א וא בריא מתנת כל  כמו בקני אלא

מתנת  זה  אי נכסיו , כל  הקנה א א , מחיי נכסיו הקנה א וכ
בריא מתנת  ככל ודינו מרע , .כחשכיב

הפרישה כד. טז)ז"ל  ס"ק  רמ"ח צד )במהרי"ק(סימן כיון (שורש  כלומר  קאמר , דהכי  פירש 
דהכי  מינה שמע  לי, למה  תרתי דמי, וכמסורין ככתובין מרע  שכיב דברי  חכמים  שאמרו 
אם  כי בשטר  קני דלא מטלטלין  קניית לענין וכמסורין  קרקעות קניית  לענין  ככתובין  קאמר ,

ה "ח)כה.במשיכה. שם רבא(רמב"ם  קלז.)וכשיטת  גרע(דף  השטר  בתוך קנין  כתב  אם  ולכן .
קנין  אין  כי מיתה, אחר  לחול יכול הקנין  ואין בקנין, אלא להקנות  רצונו אין  שמא  כי כחו ,
מתנת כשאר  דינו הרי המתנה, מקבל  כח ליפות רק  הוא שהקנין מפרש  אם אבל מיתה. לאחר 

מרע. במתנתוכו .שכיב  חוזר  חוזר , עמד שאילו כל שמואל, אמר  קנא .)הכי וכן(דף  נפסק .
סי"ג)בטושו"ע ר"נ לו (סימן שיש קנה , האחרון  לאחר , וכתב וחזר  לאחד שכתב מרע שכיב 

שימות. עד ביה)תוספותכז.לחזור  כתב ולא  ד "ה  קנג . הי"ח)רמב "ם כח..(דף פ "ז  .(זכיה 
הרע "ב  שכתב  שמה  התוי "ט כתב כן  מתנה)ומחמת מתנתו  ליתן (בא "ד שבא  מרע ששכיב 

שבא לומר  רצונו  אין מידו , קנו  ואפילו  חוזר  ועמד  כלום לעצמו שייר  לא  אם  מחיים, מתנה 

 י י ח ר ו ק מ

כח



שמת בתרא מי בבא ט פרק  קיח

חתן סע וּ דת  ׁש ם ואכל מנה  מאה  ׁש ם
ׁש ם  אכל לא  נג בּ ין . אינן  בדינר , אפלּ וּ 
ׁש לח  נגבּ ין . א לּ וּ  הרי חתן , סע וּ דת 
לבית  עּמ ּה  ׁש יּ חזרוּ  מרבּ ין  סבלוֹ נ וֹ ת 
מעטין  סבלוֹ נוֹ ת נג בּ ין. אלּ וּ  הרי בּ על ּה ,
נגבּ ין: אינן אביה , בּ בית  בּ הן  ׁש ּת ׁש ּת ּמ ׁש 

     
      

     
      

    
    

     
    

           כב 
             

           
           כג 

ו משנה
מיתה  מחמת מצוה ומתנת מרע שכיב מתנת  דיני עיקרי

בריא מתנת 
כדי,אינה בקני אלא  וקרקעות נקנית וכדומה, במשיכה   מטלטלי)

חזקה) או שטר  בו .בכס לחזור יכול אינו  הקני שנעשה וכיו .

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

נגבּ ין . מתה אינן  אוֹ  הוּ א מת אם ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
ח בּ ת  דּ מחמת לגר ׁש ּה . ׁש בּ א אוֹ  ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִהיא
ׁש אכל  ודוקא מחל. אכילה ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִשׂ מחת
לא  מ דּ ינר  ּפ חוֹ ת אכל  אבל  ֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְבּ דינר ,

הּס בלוֹ נוֹ ת: וגוֹ בה סבל וֹ נ וֹ ת מחל ׁש לח ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌
ּפ ר ׁש ואפ מר בּ ים. אם מ טים, לּ וּ  ַ◌ֲ◌ִ◌◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌

בּ לּה  לבית ּמ ּה  ׁש יּ באוּ  מנת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַל 
דּ מלּ תא  ואוֹ רחא נג בּ ין. אלּ וּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲהרי
כּ די ׁש וֹ לחין הּס בלוֹ נוֹ ת  ׁש דּ ר ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָנקט ,
מר בּ ין, להי וֹ ת בּ לּה  לבית ◌ִ◌◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ֶׁש יּ באוּ 
בּ הן  ׁש ּת תקט כּ די ׁש וֹ לחין ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְואוֹ תן
מטין: להי וֹ ת דּ ר כּ ן אביה ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְבּ בית

הלך הבנים מן ואחד שושבין , יעשה  מכם אחד שאמר  סתם , שלח אלא שושבין , להיות
זה) לפירוש נוטה  הרע "ב  ולשון רפ"ו , סימן  הטור דעת  וכן  בסוגיין, הרשב "ם השולחכב..(דעת

אבל מרובין, התנא נקט ולכן בעלה, לבית  עמה שתביא  להתנות דרכו  מרובים סבלונות
פירש והרע "ב הרשב"ם , שיטת כן התנה. לא או התנה  אם תלוי  אלא בכך, תלוי אינו

סבלונותכג .בשיטתו. אבל ליבלות, העשויות בסבלונות אלא  אינן  המשנה  דיני כל
נגבין  תמיד וכדומה, תכשיטין  כגון  ליבלות, עשויות שם)שאינן ורשב"ם קמו . .(דף

 י י ח ר ו ק מ

שמת בתרא מי בבא ט קיט פרק 

מרע שכיב 
יכול  שאינו עד החולי  מחמת וכשל גופו כל כח שתש החולה 
הנקרא הוא  המטה , על  נופל הוא והרי בשוק רגליו  על להל

מרע ה "א)שכיב  פ"ח זכיה  " רמב).

דמו  וכמסורי  ככתובי מרע  שכיב דברי
כלומר, ,ומסורי ככתובי יהיו מרע שכיב שדברי תיקנו חכמי
על  כתב כאילו  הוא הרי לפלוני   לית בעלמא בדיבור שאמר כל

שטר קרקעות)זה היא  א)מחיי הנכסי לו  נמסר  (א וכאילו

(מטלטלי אלאכד ה קונה  שאינו ואע "פ  סופרי מדברי זה  ודבר .
עליו דעתו   תיטר שלא כדי  תורה כשל אותה עשו מדבריה

. קיימי דבריו   שאי כשידע 

שרוצה  מתי  בו  לחזור יכול מרע שכיב
מיתה לאחר אלא נקנית אינה מרע שכיב לחזורכהמתנת  ויכול .

כתב א  בי פה בעל  דבריו מסר א  בי שירצה זמ כל  בו
דייתיקי  אכו בשטר וא מאליו בטילה המתנה  מחליו עמד וא .

בו שחוזר להדיא אמר .כזלא

בריא מתנת   שנת מרע  שכיב
 הבריאי  כדר נכסיו לתת  יכול מרע  ששכיב משנהברור (מגיד 

הי "ח) מתנת ש לית שדעתו משערי נכסיו מקצת שייר וא .
נקנית  זו מתנה  אי שכ וכיו מקצת , לעצמו שייר  ולכ בריא 

חוזר . אינו  עמד א וא בריא מתנת כל  כמו בקני אלא

מתנת  זה  אי נכסיו , כל  הקנה א א , מחיי נכסיו הקנה א וכ
בריא מתנת  ככל ודינו מרע , .כחשכיב

הפרישה כד. טז)ז"ל  ס"ק  רמ"ח צד )במהרי"ק(סימן כיון (שורש  כלומר  קאמר , דהכי  פירש 
דהכי  מינה שמע  לי, למה  תרתי דמי, וכמסורין ככתובין מרע  שכיב דברי  חכמים  שאמרו 
אם  כי בשטר  קני דלא מטלטלין  קניית לענין וכמסורין  קרקעות קניית  לענין  ככתובין  קאמר ,

ה "ח)כה.במשיכה. שם רבא(רמב"ם  קלז.)וכשיטת  גרע(דף  השטר  בתוך קנין  כתב  אם  ולכן .
קנין  אין  כי מיתה, אחר  לחול יכול הקנין  ואין בקנין, אלא להקנות  רצונו אין  שמא  כי כחו ,
מתנת כשאר  דינו הרי המתנה, מקבל  כח ליפות רק  הוא שהקנין מפרש  אם אבל מיתה. לאחר 

מרע. במתנתוכו .שכיב  חוזר  חוזר , עמד שאילו כל שמואל, אמר  קנא .)הכי וכן(דף  נפסק .
סי"ג)בטושו"ע ר"נ לו (סימן שיש קנה , האחרון  לאחר , וכתב וחזר  לאחד שכתב מרע שכיב 

שימות. עד ביה)תוספותכז.לחזור  כתב ולא  ד "ה  קנג . הי"ח)רמב "ם כח..(דף פ "ז  .(זכיה 
הרע "ב  שכתב  שמה  התוי "ט כתב כן  מתנה)ומחמת מתנתו  ליתן (בא "ד שבא  מרע ששכיב 

שבא לומר  רצונו  אין מידו , קנו  ואפילו  חוזר  ועמד  כלום לעצמו שייר  לא  אם  מחיים, מתנה 
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שמת בתרא מי בבא ט פרק  קכ

לאחרים  נכסיו כּ ל ׁש כּ תב מרע  ׁש כיב 
קיּ מת . מּת נת וֹ  ׁש הוּ א , כּ ל קרקע  וׁש יּ ר

ו

מיתה  מחמת מצוה
שחשש מחמת  אלא המתנה לתת  צוה  שלא שאומדי מי היינו 
לי המפרש  ולכ להדיא . כ פירש א וכ"ש למות,  שהול
עליו שקפ והוא והמסוכ בקולר, והיוצא  בשיירא, והיוצא

חליו עליו והכביד שימות)החולי  ודאי שדעתו ורואי)א  וכ ,
מצוה הנקראי ה אלו כל דמיתנא, ליה וי שאומר שמענו

מיתה . מחמת 

כמתנת  דינו במקצת  מתנה  נת א א מיתה מחמת  מצוה
חוזר . עמד וא קני צרי ואי מרע, שכיב

  כט  
      

    ל 
      לא

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש הוּ א .ו כּ ל  קרקע אם ו ׁש יּ ר  הדּ ין והוּ א ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌
מּת נה, מ ּת נתוֹ  מּט לטלין, ל צמ וֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִׁש יּ ר 
ל  מיּ ד וֹ  ׁש ּק נוּ  והוּ א ח וֹ זר . אינוֹ  מד ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְואם
בּ מקצת  מרע  ׁש כיב  דּ מּת נת מ ּת נה, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַאוֹ תוֹ 
ואם  מד . לא בּ ין מד  בּ ין קנין ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָבּ י
הּמ ּת נה  מקבּ ל קנה לא מיּ ד וֹ  קנוּ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ָֹלא
כּ ׁש בּ א  ודוקא מרע . הכיב  מת ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 
אמר  אם אבל מחיּ ים. הּמ ּת נה ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְלהקנוֹ ת

אינוֹ  מוֹ תוֹ  אחר   וכ  ּכ לפל וֹ ני  ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִיּת נוּ 
וּ ׁש כיב לצמוֹ . ׁש יּ ר  ואפלּ וּ  קנין, ָצרי◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌
לא  אם מח יּ ים, מּת נה לּת ן ׁש בּ א ֹ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְמרע 
קנוּ  ואפלּ וּ  ח וֹ זר  ומד , כּ ל וּ ם לצמוֹ  ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִׁש יּ ר 
לי ּה  דּ ׁש מ נא מיתה מחמת וּ מצוּ ה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִמיּ ד וֹ .
בּ ין  ח וֹ זר , לע וֹ לם דּ מית, לי ּה  וי  ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְדּ קאמר 
ואם  מ יּ דוֹ . קנוּ  ואפלּ וּ  ׁש יּ ר , לא בּ ין ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִֹ◌ֵ◌ֵ◌ִׁש יּ ר 

בּ לא ואפלּ וּ  הּמ ּת נה מקבּ ל  קנה קנין:מת, ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌

אלא אופן, בשום  חוזר  ואינו הוא בריא  מתנת שא "כ בחיים , בעודו  מיד המתנה  להקנות 
אמדינן  כלום לעצמו  שייר  שלא וכיון מיתה, לאחר  שתהא  פירש  ולא סתם שנתן ר "ל 

לה. שכ"מ מתנת ודין  מיתה מחמת  שנותן מרעכט.דעתיה  השכיב דברי כל מקיימין
פה  על באמר  גם הם המשנה דיני וכל פה, על  אמר  שרק  בין  שטר  שכתב אםבין  (אמנם 

כשהשכיב המתנה  מקבל לידי השטר בא  כן אם אלא  קיימת המתנה  אין פה , על אמר ולא שטר כתב

מיתה לאחר שטר ואין נתן, לא והרי השטר , כשיתן אלא  להקנות  רצה לא שמא כי בחיים , עדיין מרע 

מ"ו) פ"ח לעיל כלל..)(כמבואר  אי  האמוראים  ונחלקו ברע"ב. כדאיתא קרקע , דוקא  לאו 
פרנסתו. כדי  או  דוקא, מחיים לא.שהוא לתת שנתכוין דעתו  אומדין לעצמו ששייר  כיון 

אלא נקנית ואינה הנותן כבריא דינו  ולכן  בריא, בו.כמתנת  לחזור  יכול ואינו  קנין, עם
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מּת נת וֹ  אין  ׁש הוּ א , כּ ל קרקע  ׁש יּ ר  לא 
הוּ א מרע , ׁש כיב בּ ּה  כתב  לא  קיּ מת .
א וֹ מרים  והן  היה  מרע  ׁש כיב  א וֹ מר

צרי היה, ׁש היה בּ ריא  ראיה להביא   
וחכמים  מאיר . רבּ י  דּ ברי  מרע , ׁש כיב 
הראיה: עליו מחברוֹ  הּמ וֹ ציא  א וֹ מרים,

אליעזר  ר בּ י ּפ יו, על נכסיו המחלּ ק ז

       
    

       
      לב 

      
       

    

    
             

              
          

            

       
     

     לג 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מרע. ׁש כיב בּ ּה  כתב  ורמילא קציר  כּ ד ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
כּ ד  בּ ריא , מּת נת  ל ׁש וֹ ן לא  ואף ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְבּ רסיּה .
כּ לוּ ם: ׁש יּ ר  ולא בּ ׁש וּ קא . רגלוֹ הי ל ָהל◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֵ◌ְ◌

הייתי. מרע ׁש כיב  אוֹ מר  וח וֹ זרניהוּ א ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌
תחזר: ולא  היית בּ ריא  א וֹ מר  וה לּ ה  ֹ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִבּ י.

מרע.צרי  ׁש כיב  ׁש היה  ראיה להביא  
בּ ריא  דּ האידנא  אזלינן, ה ׁש ּת א  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְדּ בתר 

ׁש כיב ׁש היה  ראיה  להביא וליו ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְה וּ א ,
ה ּמ ּת נה :מרע אוֹ מרים .בּ ׁש ת  לא וחכמים ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֹ

ה ּמ וֹ ציא  אמרינן  אלּ א ה ׁש ּת א  בּ תר ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַאזלינן
ׁש בּ א  ה ּמ ּת נה  וּ מקבּ ל  הראיה , ליו ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵמחברוֹ 
ליו  מחזק , ׁש הוּ א  ה נּ וֹ תן מיּ ד ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְלה וֹ ציא 
בּ אוֹ ת ּה  היה ׁש בּ ריא  ודים  ראיה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלהביא 

כּ חכמים : והלכה  אליעזררבּ יזׁש ה . ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

קיימתלב. מתנתו אין להדיא, בו חזר  שלא  אע"פ עמד ולאאם תוד"ה קנג. (דף

ביה) בשטר כתב  דבריו  כתב בין שרוצה זמן  כל  בו לחזור  יכול עמד לא  אם ואף  .
דייתיקי מבטלת  דייתיקי כי פה , על אמר  בין  קנב:)צוואה הרע "בלג ..(דף  גירסת 

רבי  היא הגירסא בגמרא במשנה אמנם שלפנינו , בספרים הוא וכן אליעזר  רבי
תוספות שבמשנה. אלעזר  רבי  סתם שהוא  שמוע בן  אלעזר  רבי  והיינו  (דףאלעזר ,

אלעזר ) רבי ד "ה  המשנה.קנו . בסוף הערה ועיין  לגרוס . צריכים שכן  להוכיח האריכו 
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שמת בתרא מי בבא ט פרק  קכ

לאחרים  נכסיו כּ ל ׁש כּ תב מרע  ׁש כיב 
קיּ מת . מּת נת וֹ  ׁש הוּ א , כּ ל קרקע  וׁש יּ ר

ו

מיתה  מחמת מצוה
שחשש מחמת  אלא המתנה לתת  צוה  שלא שאומדי מי היינו 
לי המפרש  ולכ להדיא . כ פירש א וכ"ש למות,  שהול
עליו שקפ והוא והמסוכ בקולר, והיוצא  בשיירא, והיוצא

חליו עליו והכביד שימות)החולי  ודאי שדעתו ורואי)א  וכ ,
מצוה הנקראי ה אלו כל דמיתנא, ליה וי שאומר שמענו

מיתה . מחמת 

כמתנת  דינו במקצת  מתנה  נת א א מיתה מחמת  מצוה
חוזר . עמד וא קני צרי ואי מרע, שכיב

  כט  
      

    ל 
      לא

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש הוּ א .ו כּ ל  קרקע אם ו ׁש יּ ר  הדּ ין והוּ א ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌
מּת נה, מ ּת נתוֹ  מּט לטלין, ל צמ וֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִׁש יּ ר 
ל  מיּ ד וֹ  ׁש ּק נוּ  והוּ א ח וֹ זר . אינוֹ  מד ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְואם
בּ מקצת  מרע  ׁש כיב  דּ מּת נת מ ּת נה, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַאוֹ תוֹ 
ואם  מד . לא בּ ין מד  בּ ין קנין ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָבּ י
הּמ ּת נה  מקבּ ל קנה לא מיּ ד וֹ  קנוּ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ָֹלא
כּ ׁש בּ א  ודוקא מרע . הכיב  מת ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 
אמר  אם אבל מחיּ ים. הּמ ּת נה ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְלהקנוֹ ת

אינוֹ  מוֹ תוֹ  אחר   וכ  ּכ לפל וֹ ני  ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִיּת נוּ 
וּ ׁש כיב לצמוֹ . ׁש יּ ר  ואפלּ וּ  קנין, ָצרי◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌
לא  אם מח יּ ים, מּת נה לּת ן ׁש בּ א ֹ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְמרע 
קנוּ  ואפלּ וּ  ח וֹ זר  ומד , כּ ל וּ ם לצמוֹ  ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִׁש יּ ר 
לי ּה  דּ ׁש מ נא מיתה מחמת וּ מצוּ ה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִמיּ ד וֹ .
בּ ין  ח וֹ זר , לע וֹ לם דּ מית, לי ּה  וי  ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְדּ קאמר 
ואם  מ יּ דוֹ . קנוּ  ואפלּ וּ  ׁש יּ ר , לא בּ ין ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִֹ◌ֵ◌ֵ◌ִׁש יּ ר 

בּ לא ואפלּ וּ  הּמ ּת נה מקבּ ל  קנה קנין:מת, ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌

אלא אופן, בשום  חוזר  ואינו הוא בריא  מתנת שא "כ בחיים , בעודו  מיד המתנה  להקנות 
אמדינן  כלום לעצמו  שייר  שלא וכיון מיתה, לאחר  שתהא  פירש  ולא סתם שנתן ר "ל 

לה. שכ"מ מתנת ודין  מיתה מחמת  שנותן מרעכט.דעתיה  השכיב דברי כל מקיימין
פה  על באמר  גם הם המשנה דיני וכל פה, על  אמר  שרק  בין  שטר  שכתב אםבין  (אמנם 

כשהשכיב המתנה  מקבל לידי השטר בא  כן אם אלא  קיימת המתנה  אין פה , על אמר ולא שטר כתב

מיתה לאחר שטר ואין נתן, לא והרי השטר , כשיתן אלא  להקנות  רצה לא שמא כי בחיים , עדיין מרע 

מ"ו) פ"ח לעיל כלל..)(כמבואר  אי  האמוראים  ונחלקו ברע"ב. כדאיתא קרקע , דוקא  לאו 
פרנסתו. כדי  או  דוקא, מחיים לא.שהוא לתת שנתכוין דעתו  אומדין לעצמו ששייר  כיון 

אלא נקנית ואינה הנותן כבריא דינו  ולכן  בריא, בו.כמתנת  לחזור  יכול ואינו  קנין, עם
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מּת נת וֹ  אין  ׁש הוּ א , כּ ל קרקע  ׁש יּ ר  לא 
הוּ א מרע , ׁש כיב בּ ּה  כתב  לא  קיּ מת .
א וֹ מרים  והן  היה  מרע  ׁש כיב  א וֹ מר

צרי היה, ׁש היה בּ ריא  ראיה להביא   
וחכמים  מאיר . רבּ י  דּ ברי  מרע , ׁש כיב 
הראיה: עליו מחברוֹ  הּמ וֹ ציא  א וֹ מרים,

אליעזר  ר בּ י ּפ יו, על נכסיו המחלּ ק ז
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מרע. ׁש כיב בּ ּה  כתב  ורמילא קציר  כּ ד ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
כּ ד  בּ ריא , מּת נת  ל ׁש וֹ ן לא  ואף ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְבּ רסיּה .
כּ לוּ ם: ׁש יּ ר  ולא בּ ׁש וּ קא . רגלוֹ הי ל ָהל◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֵ◌ְ◌

הייתי. מרע ׁש כיב  אוֹ מר  וח וֹ זרניהוּ א ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌
תחזר: ולא  היית בּ ריא  א וֹ מר  וה לּ ה  ֹ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִבּ י.

מרע.צרי  ׁש כיב  ׁש היה  ראיה להביא  
בּ ריא  דּ האידנא  אזלינן, ה ׁש ּת א  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְדּ בתר 

ׁש כיב ׁש היה  ראיה  להביא וליו ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְה וּ א ,
ה ּמ ּת נה :מרע אוֹ מרים .בּ ׁש ת  לא וחכמים ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֹ

ה ּמ וֹ ציא  אמרינן  אלּ א ה ׁש ּת א  בּ תר ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַאזלינן
ׁש בּ א  ה ּמ ּת נה  וּ מקבּ ל  הראיה , ליו ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵמחברוֹ 
ליו  מחזק , ׁש הוּ א  ה נּ וֹ תן מיּ ד ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְלה וֹ ציא 
בּ אוֹ ת ּה  היה ׁש בּ ריא  ודים  ראיה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלהביא 

כּ חכמים : והלכה  אליעזררבּ יזׁש ה . ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

קיימתלב. מתנתו אין להדיא, בו חזר  שלא  אע"פ עמד ולאאם תוד"ה קנג. (דף

ביה) בשטר כתב  דבריו  כתב בין שרוצה זמן  כל  בו לחזור  יכול עמד לא  אם ואף  .
דייתיקי מבטלת  דייתיקי כי פה , על אמר  בין  קנב:)צוואה הרע "בלג ..(דף  גירסת 

רבי  היא הגירסא בגמרא במשנה אמנם שלפנינו , בספרים הוא וכן אליעזר  רבי
תוספות שבמשנה. אלעזר  רבי  סתם שהוא  שמוע בן  אלעזר  רבי  והיינו  (דףאלעזר ,

אלעזר ) רבי ד "ה  המשנה.קנו . בסוף הערה ועיין  לגרוס . צריכים שכן  להוכיח האריכו 
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נכסים  מסכּ ן , ואחד  בּ ריא  אחד א וֹ מר,
וּ בׁש טר  בּ כסף נקנין  אחריוּ ת  להן  ׁש יּ ׁש 
נקנין אין  אחריוּ ת  להן  וׁש אין  וּ בחזקה ,
מעשׂ ה לוֹ , אמרוּ  במׁש יכה. אלּ א
חוֹ לה  ׁש היתה רוֹ כל בּ ני  ׁש ל בא ּמ ן 
בׁש נים  והיא  לבּת י  כבינתי  ּת נ וּ  ואמרה 
דּ בריה. את  וקיּ מוּ  ומתה, מנה, עשׂ ר 
א ּמ ן . ּת קבּ רם ר וֹ כל בּ ני  להן , אמר
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מסכּ ן . ואחד בּ ריא  אחד  אלי זר א וֹ מר ר בּ י ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
כּ כתוּ בין  מרע  ׁש כיב  דּ ברי ליּה  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵלית
מחמת  מצוּ ה ואפלּ וּ  דּ מוּ , ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוכמסוּ רין
מ ּת נה  מ ּת נתוֹ  דּ אין לי ּה  סבירא ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִמיתה
הלכה  ואין בּ ריא. כּ מּת נת בּ קנין, ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א

אליזר : רדידים כּ בינתי .כּ ר בּ י ּת ר גּ וּ ם ְ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌
א ּמ ם.כּ בנּת א: אין ּת קבּ רם כּ לוֹ מר  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

וּ קנסא  הי וּ , ׁש ר ׁש ים מהם, ראיה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְמביאין
מ ּת נת  ל בּ ת לקיּ ם ל בּ נים ר בּ נן ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָקנסוּ 
הדּ ין: מן היה ׁש א ּפ י  ל  אף ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִאּמ ן,

דקידושיןלד . קמא פרק  במשנה לענין לה ..(מ"ה )כמפורש וכן  מיתה . מחמת מצוה אם  ואפילו
מחליו עמד אם  בו לחזור יכול  מרע שכיב  ואין כלום , ביניהם  אין בתוי "ט)חזרה  הובא .(רשב "ם,

אביהם לו. שם היה מ"ג)בשבת לז..(רשב"ם )רוכל  ובגמרא (פ"ו  בכוליאר, אשה תצא (דףלא 

תוספות סב .) דעת מכבנתא. רב אמר כוליאר כבינתי )מאי ד"ה  קנו: היינו (דף  ומכבנתא שכבינתי 
שם בשבת הרע "ב  פירש וכן ראשה, על שנותנת עטרה כעין הוא שכוליאר פירש  הערוך הך .
לצאת אסור  ולכן בו יוצאות  נשים  רוב שאין יקר  תכשיט והיא הראש . שמסבב טבעת כמו שהוא 

בשבת . הש"ס לח.בו לה  מוקים קנא:)כן שהיתה(דף אף ולכן מיתה, מחמת  מצוה שהיתה
מרע . שכיב כמתנת היא  הרי אחרים  נכסים אליעזרלט.לה ולרבי בכרם קוצים מקיימין היו כי

מ"ח) פ "ה חולקים(כלאים  רוכל , מבני ראיה  שהביאו וחכמים קידש. בכרם קוצים המקיים 
כן אמרו קנס  שמחמת למימר וליכא  רשעים  היו  לא ולשיטתם  קידש שלא .(תוי "ט)וסוברים
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דּ בריו בּ ׁש בּ ת, אוֹ מרים, וחכמים
אבל  לכּת וֹ ב. יכ וֹ ל ׁש אינ וֹ  מּפ ני  קיּ מין ,
בּ ׁש בּ ת  א וֹ מר , יה וֹ ׁש ע רבּ י  בחל. לא 
זכין ב וֹ , כּ יּ וֹ צא  בּ חל. וחמר  קל אמרוּ ,
יה וֹ ׁש ע רבּ י  לגּ דוֹ ל. זכין  ואין  לקּ טן ,
לגּ דוֹ ל: וחמר  קל אמר וּ , לקּ טן  א וֹ מר ,

ועל  עליו א וֹ  אביו ועל עליו ה בּ ית  נפל ח 
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בחל. לא  נכסיו אבל  מרע  הכיב  ח לּ ק אם ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
בּ חל.בּ חל: וחמר בּ חל קל דּ בין הלכה וכן ְ◌ְֹ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֹ

כּ כתיבי מרע  ׁש כיב  דּ ברי  בּ ׁש בּ ת ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵבּ ין

ׁש אל  ואם קנין.  צרי ואין דּ מ וּ , ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוכמסירי 
בּ ין  בּ חל בּ ין מ ּמ נּ וּ  קוֹ נים מיּ ד וֹ , ◌ֵֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ קנוּ 

דּ ּת וֹ  ּת ּט רף ׁש א כּ די  ליו:בּ ׁש בּ ת, ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

בהדיא,מ. כן  גורסין שאין  לדידן ואף  אומר , אליעזר  רבי היא כאן  הגירסא בגמרא  במשנה
נמצא אליעזר  רבי  ברישא  דגרסינן  לדידן וא"כ אליעזר , רבי שהוא מוכח  בגמרא  בברייתא 
אלא כן אמר  לא בריא, כמו גמור  בקנין  אלא מרע לשכיב קנין  שאין שם שכתב שמה
בשבת אבל בחול  אמורים  דברים  במה  ולשנות  לערב יכול  היה והתנא  החול. ימות  על 

כו '. אומר  יהושע רבי  קיימים , אליעזר דברים  רבי שיטות . שתי רק יש הרע "ב לגירסת (ונמצא

שגורסין ולתוספות  קיימין. דבריו  בחול שגם  שסובר יהושע ורבי קיימין, דבריו  בשבת  שרק שסובר

שאף שסובר שמוע  בן אלעזר רבי שיטת והיא  נוספת שיטה יש אלעזר, רבי דבריו ברישא  אין בשבת 

במנחותמא..קיימין) זירא רבי  קג:)וכדברי בו.(דף מעכבת  בילה  אין לבילה  הראוי כל
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נכסים  מסכּ ן , ואחד  בּ ריא  אחד א וֹ מר,
וּ בׁש טר  בּ כסף נקנין  אחריוּ ת  להן  ׁש יּ ׁש 
נקנין אין  אחריוּ ת  להן  וׁש אין  וּ בחזקה ,
מעשׂ ה לוֹ , אמרוּ  במׁש יכה. אלּ א
חוֹ לה  ׁש היתה רוֹ כל בּ ני  ׁש ל בא ּמ ן 
בׁש נים  והיא  לבּת י  כבינתי  ּת נ וּ  ואמרה 
דּ בריה. את  וקיּ מוּ  ומתה, מנה, עשׂ ר 
א ּמ ן . ּת קבּ רם ר וֹ כל בּ ני  להן , אמר
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מסכּ ן . ואחד בּ ריא  אחד  אלי זר א וֹ מר ר בּ י ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
כּ כתוּ בין  מרע  ׁש כיב  דּ ברי ליּה  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵלית
מחמת  מצוּ ה ואפלּ וּ  דּ מוּ , ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוכמסוּ רין
מ ּת נה  מ ּת נתוֹ  דּ אין לי ּה  סבירא ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִמיתה
הלכה  ואין בּ ריא. כּ מּת נת בּ קנין, ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א

אליזר : רדידים כּ בינתי .כּ ר בּ י ּת ר גּ וּ ם ְ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌
א ּמ ם.כּ בנּת א: אין ּת קבּ רם כּ לוֹ מר  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

וּ קנסא  הי וּ , ׁש ר ׁש ים מהם, ראיה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְמביאין
מ ּת נת  ל בּ ת לקיּ ם ל בּ נים ר בּ נן ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָקנסוּ 
הדּ ין: מן היה ׁש א ּפ י  ל  אף ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִאּמ ן,

דקידושיןלד . קמא פרק  במשנה לענין לה ..(מ"ה )כמפורש וכן  מיתה . מחמת מצוה אם  ואפילו
מחליו עמד אם  בו לחזור יכול  מרע שכיב  ואין כלום , ביניהם  אין בתוי "ט)חזרה  הובא .(רשב "ם,

אביהם לו. שם היה מ"ג)בשבת לז..(רשב"ם )רוכל  ובגמרא (פ"ו  בכוליאר, אשה תצא (דףלא 

תוספות סב .) דעת מכבנתא. רב אמר כוליאר כבינתי )מאי ד"ה  קנו: היינו (דף  ומכבנתא שכבינתי 
שם בשבת הרע "ב  פירש וכן ראשה, על שנותנת עטרה כעין הוא שכוליאר פירש  הערוך הך .
לצאת אסור  ולכן בו יוצאות  נשים  רוב שאין יקר  תכשיט והיא הראש . שמסבב טבעת כמו שהוא 

בשבת . הש"ס לח.בו לה  מוקים קנא:)כן שהיתה(דף אף ולכן מיתה, מחמת  מצוה שהיתה
מרע . שכיב כמתנת היא  הרי אחרים  נכסים אליעזרלט.לה ולרבי בכרם קוצים מקיימין היו כי

מ"ח) פ "ה חולקים(כלאים  רוכל , מבני ראיה  שהביאו וחכמים קידש. בכרם קוצים המקיים 
כן אמרו קנס  שמחמת למימר וליכא  רשעים  היו  לא ולשיטתם  קידש שלא .(תוי "ט)וסוברים

 י י ח ר ו ק מ

שמת בתרא מי בבא ט קכג פרק 

דּ בריו בּ ׁש בּ ת, אוֹ מרים, וחכמים
אבל  לכּת וֹ ב. יכ וֹ ל ׁש אינ וֹ  מּפ ני  קיּ מין ,
בּ ׁש בּ ת  א וֹ מר , יה וֹ ׁש ע רבּ י  בחל. לא 
זכין ב וֹ , כּ יּ וֹ צא  בּ חל. וחמר  קל אמרוּ ,
יה וֹ ׁש ע רבּ י  לגּ דוֹ ל. זכין  ואין  לקּ טן ,
לגּ דוֹ ל: וחמר  קל אמר וּ , לקּ טן  א וֹ מר ,

ועל  עליו א וֹ  אביו ועל עליו ה בּ ית  נפל ח 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בחל. לא  נכסיו אבל  מרע  הכיב  ח לּ ק אם ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
בּ חל.בּ חל: וחמר בּ חל קל דּ בין הלכה וכן ְ◌ְֹ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֹ

כּ כתיבי מרע  ׁש כיב  דּ ברי  בּ ׁש בּ ת ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵבּ ין

ׁש אל  ואם קנין.  צרי ואין דּ מ וּ , ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוכמסירי 
בּ ין  בּ חל בּ ין מ ּמ נּ וּ  קוֹ נים מיּ ד וֹ , ◌ֵֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ קנוּ 

דּ ּת וֹ  ּת ּט רף ׁש א כּ די  ליו:בּ ׁש בּ ת, ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

בהדיא,מ. כן  גורסין שאין  לדידן ואף  אומר , אליעזר  רבי היא כאן  הגירסא בגמרא  במשנה
נמצא אליעזר  רבי  ברישא  דגרסינן  לדידן וא"כ אליעזר , רבי שהוא מוכח  בגמרא  בברייתא 
אלא כן אמר  לא בריא, כמו גמור  בקנין  אלא מרע לשכיב קנין  שאין שם שכתב שמה
בשבת אבל בחול  אמורים  דברים  במה  ולשנות  לערב יכול  היה והתנא  החול. ימות  על 

כו '. אומר  יהושע רבי  קיימים , אליעזר דברים  רבי שיטות . שתי רק יש הרע "ב לגירסת (ונמצא

שגורסין ולתוספות  קיימין. דבריו  בחול שגם  שסובר יהושע ורבי קיימין, דבריו  בשבת  שרק שסובר

שאף שסובר שמוע  בן אלעזר רבי שיטת והיא  נוספת שיטה יש אלעזר, רבי דבריו ברישא  אין בשבת 

במנחותמא..קיימין) זירא רבי  קג:)וכדברי בו.(דף מעכבת  בילה  אין לבילה  הראוי כל

 י י ח ר ו ק מ

לג



שמת בתרא מי בבא ט פרק  קכד

א ּׁשה  כּ ת בּ ת  עליו והיתה  מוֹ ריׁש יו,
מת  ה בּ ן אוֹ מרים, האב י וֹ רׁש י  ח וֹ ב , וּ בעל 
הח וֹ ב בּ עלי האב, מת  ּכ ואחר רא ׁש וֹ ן 

מת א וֹ מרים ,  ּכ ואחר רא ׁש וֹ ן מת האב 
וּ בית  יחלקוּ . א וֹ מרים, ׁש ּמ אי  בּ ית  הבּ ן ,

בּ חזקתן : נכסים א וֹ מרים, ה לּ ל

      
     

    
      

     
      

      
     

               
           

              
             

             
             

  מב         
              

           

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מת ח הבּ ן  א וֹ מרים  האב י וֹ ר ׁש י 
להּפ רע ׁש וֹ ן .רא  יכ וֹ ל ח וֹ ב  בּ ל ואין ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌

בּ הן  זכה לא ׁש הרי  אלּ וּ , ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִמנּ כסים
מע וֹ לם: האב הבּ ן א וֹ מרים החוֹ ב וּ בעלי  ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌

רא  אחת ׁש וֹ ן .מת ׁש ה הנּ כסים ונפל וּ  ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌
לכתבּ ת  מ ׁש בּ דים והם הבּ ן, ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלפני 

ח וֹ ב : וּ ב לי א וֹ מרים אה ׁש ּמ אי  בּ ית ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

ׁש טר לקוּ .יח  ׁש ּמ אי  בּ ית דּ קסברי  ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
וי וֹ ר ׁש י דּ מי , כּ גב וּ י  ל גּ ב וֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָהע וֹ מד
הווּ , מחזקים ּת רויהוּ  חוֹ ב  וּ ב לי  ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָהאב 

יחלקוּ :  א וֹ מרים.לפיכ הלּ ל וּ בית ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֹ
וּ כמחזקים  יוֹ ר ׁש ים בּ חזקת ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהנּ כסים
מ יּ דם  להוֹ ציא בּ א ח וֹ ב  וּ ב ל  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָדּ מ וּ 
ּת ח לּ ה: מת ׁש האב  ראיה להביא ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְוליו

והואמב. הבן לרשות נכנסים  הנכסים  ראשון מת האב אם  דמי, כגבוי לאו  אי 
דמי , שכגבוי כיון  אבל מחזקתו. ולהוציאם ממנו לגבות  צריכים  והם  מוחזק, נעשה 
ונמצא מוחזקים. והם לרשותן , מיד  נכנסים הנכסים  כאילו הוא הרי  האב שמת מיד
ראשון  מת  האב ואם היורשין בחזקת הנכסים  ראשון  הבן מת  אם כי  שקול , הספק 

יחלוקו  לב "ש  ס "ל  ולכן החוב, בעלי בחזקת  שם)הנכסים ורש"י לח: דף .(יבמות 

 י י ח ר ו ק מ

שמת בתרא מי בבא ט קכה פרק 

יוֹ רׁש י א ׁש ּת וֹ , ועל עליו הבּ ית  נפל
רא ׁש וֹ נה  מתה הא ּׁשה  א וֹ מרים, הבּ על
הא ּׁשה  י וֹ ר ׁש י הבּ על, מת   ּכ ואחר
 ּכ ואחר  רא ׁש וֹ ן  מת  הבּ על א וֹ מרים,
א וֹ מרים, ׁש ּמ אי  בּ ית  הא ּׁשה, מתה 

ט 

ט משנה 

ותוספת ,מאתיי או  מנה  הכתובה עיקר 
קלה תהא שלא כדי  לאשתו כתובה  האיש שיכתוב תיקנו חכמי
פחות  לה כותבי  אי בתולה היתה  א להוציאה. בעיניו
ממאה פחות לה  כותבי  אי בעולה וא ,דינרי ממאתיי
לה להוסי רצה וא כתובה . עיקר הנקרא הוא וזה  . דינרי

מוסי זהב ככר  ה "ז )אפילו פ"י  אישות הל ' " רמב).

מלוג נכסי
עליה מקבל הבעל  ואי לבעלה מכנסת שהאשה הנכסי
אוכל  שהבעל ודינ מלוג . נכסי  נקראי ה בכתובתה, אחריות 

ה ממנו  וכשיוצאת תחתיו, שהיא זמ כל יוצאיפירות נכסי
עמה .

ברזל   צא נכסי 
בכתובה ה  וכתובי לבעלה מכנסת  שהאשה הנכסי ה
הבעל  חייב ממנו וכשיוצאה . הקר על  אחריות מקבל  והבעל

שלו . כולו  הרווח הרוויחו, וא נאבדו, א א הקר להחזיר

      
    

    
      
     

     
   

           
   מג       

ּת חלּ ה.ט מתה ויר ׁש הא ּׁשה אחר וֹ ן מת הבּ ל ׁש הרי  כּ לוּ ם, האה ליוֹ ר ׁש י ואין ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ַ◌
אׁש ּת וֹ : ◌ְ◌ִ◌ֶאת

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

לעיל מג . חיים  במקור  מ"א)כמבואר  סוף .(פ"ח

 י י ח ר ו ק מ

לד



שמת בתרא מי בבא ט פרק  קכד

א ּׁשה  כּ ת בּ ת  עליו והיתה  מוֹ ריׁש יו,
מת  ה בּ ן אוֹ מרים, האב י וֹ רׁש י  ח וֹ ב , וּ בעל 
הח וֹ ב בּ עלי האב, מת  ּכ ואחר רא ׁש וֹ ן 

מת א וֹ מרים ,  ּכ ואחר רא ׁש וֹ ן מת האב 
וּ בית  יחלקוּ . א וֹ מרים, ׁש ּמ אי  בּ ית  הבּ ן ,

בּ חזקתן : נכסים א וֹ מרים, ה לּ ל
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מת ח הבּ ן  א וֹ מרים  האב י וֹ ר ׁש י 
להּפ רע ׁש וֹ ן .רא  יכ וֹ ל ח וֹ ב  בּ ל ואין ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌

בּ הן  זכה לא ׁש הרי  אלּ וּ , ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִמנּ כסים
מע וֹ לם: האב הבּ ן א וֹ מרים החוֹ ב וּ בעלי  ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌

רא  אחת ׁש וֹ ן .מת ׁש ה הנּ כסים ונפל וּ  ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌
לכתבּ ת  מ ׁש בּ דים והם הבּ ן, ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלפני 

ח וֹ ב : וּ ב לי א וֹ מרים אה ׁש ּמ אי  בּ ית ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

ׁש טר לקוּ .יח  ׁש ּמ אי  בּ ית דּ קסברי  ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
וי וֹ ר ׁש י דּ מי , כּ גב וּ י  ל גּ ב וֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָהע וֹ מד
הווּ , מחזקים ּת רויהוּ  חוֹ ב  וּ ב לי  ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָהאב 

יחלקוּ :  א וֹ מרים.לפיכ הלּ ל וּ בית ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֹ
וּ כמחזקים  יוֹ ר ׁש ים בּ חזקת ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהנּ כסים
מ יּ דם  להוֹ ציא בּ א ח וֹ ב  וּ ב ל  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָדּ מ וּ 
ּת ח לּ ה: מת ׁש האב  ראיה להביא ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְוליו

והואמב. הבן לרשות נכנסים  הנכסים  ראשון מת האב אם  דמי, כגבוי לאו  אי 
דמי , שכגבוי כיון  אבל מחזקתו. ולהוציאם ממנו לגבות  צריכים  והם  מוחזק, נעשה 
ונמצא מוחזקים. והם לרשותן , מיד  נכנסים הנכסים  כאילו הוא הרי  האב שמת מיד
ראשון  מת  האב ואם היורשין בחזקת הנכסים  ראשון  הבן מת  אם כי  שקול , הספק 

יחלוקו  לב "ש  ס "ל  ולכן החוב, בעלי בחזקת  שם)הנכסים ורש"י לח: דף .(יבמות 
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שמת בתרא מי בבא ט קכה פרק 

יוֹ רׁש י א ׁש ּת וֹ , ועל עליו הבּ ית  נפל
רא ׁש וֹ נה  מתה הא ּׁשה  א וֹ מרים, הבּ על
הא ּׁשה  י וֹ ר ׁש י הבּ על, מת   ּכ ואחר
 ּכ ואחר  רא ׁש וֹ ן  מת  הבּ על א וֹ מרים,
א וֹ מרים, ׁש ּמ אי  בּ ית  הא ּׁשה, מתה 

ט 

ט משנה 

ותוספת ,מאתיי או  מנה  הכתובה עיקר 
קלה תהא שלא כדי  לאשתו כתובה  האיש שיכתוב תיקנו חכמי
פחות  לה כותבי  אי בתולה היתה  א להוציאה. בעיניו
ממאה פחות לה  כותבי  אי בעולה וא ,דינרי ממאתיי
לה להוסי רצה וא כתובה . עיקר הנקרא הוא וזה  . דינרי

מוסי זהב ככר  ה "ז )אפילו פ"י  אישות הל ' " רמב).

מלוג נכסי
עליה מקבל הבעל  ואי לבעלה מכנסת שהאשה הנכסי
אוכל  שהבעל ודינ מלוג . נכסי  נקראי ה בכתובתה, אחריות 

ה ממנו  וכשיוצאת תחתיו, שהיא זמ כל יוצאיפירות נכסי
עמה .

ברזל   צא נכסי 
בכתובה ה  וכתובי לבעלה מכנסת  שהאשה הנכסי ה
הבעל  חייב ממנו וכשיוצאה . הקר על  אחריות מקבל  והבעל

שלו . כולו  הרווח הרוויחו, וא נאבדו, א א הקר להחזיר

      
    

    
      
     

     
   

           
   מג       

ּת חלּ ה.ט מתה ויר ׁש הא ּׁשה אחר וֹ ן מת הבּ ל ׁש הרי  כּ לוּ ם, האה ליוֹ ר ׁש י ואין ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ַ◌
אׁש ּת וֹ : ◌ְ◌ִ◌ֶאת

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

לעיל מג . חיים  במקור  מ"א)כמבואר  סוף .(פ"ח

 י י ח ר ו ק מ

לה



שמת בתרא מי בבא ט פרק  קכו 

נכסים  א וֹ מרים, הלּ ל וּ בית  יחלקוּ .
ה בּ על, י וֹ ר ׁש י בּ חזקת  כּ ת בּ ה בּ חזקתן ,
עּמ ּה  והיּ וֹ צאין הנּ כנסים נכסים

האב: יוֹ רׁש י  בּ חזקת 

   מד   
     

  מה מו 
    

    
     

    מז     
      מח 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ חזקתן . בּ חזקתן.נכסים בּ רזל צאן נכסי ִ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
בּ חזקת  אי  הלּ ל בּ ית ּפ ר ׁש וּ  ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵֹ◌ְולא
בּ חזקת  אי  ׁש לּ ּה , ׁש הי וּ  האה ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְיוֹ ר ׁש י
 ּהלכ ליו, ׁש אחרי וּ תן הבּ ל  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְיוֹ ר ׁש י

יחלקוּ : בּ רזל  צאן וּ כתבּ ת נכסי ִ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֹ
ותוֹ ספת,א ּׁשה. מאתים מנה ׁש הם ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

הבּ ל : י וֹ ר ׁש י  בּ חזקת וּ נכסים נׁש ארים ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌

עּמ ּה . וי וֹ צאים  מלוֹ ג .הנּ כנסים נכסי  הם ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌
ּמ ּה  נכנסים נכנסת ׁש היא ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶׁש בּ ׁש ה
אם  ּמ ּה , יוֹ צאים י וֹ צאת ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש היא
הוֹ תיר וּ  הוֹ תיר וּ  ואם ל ּה  ּפ חתוּ  ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָּפ חתוּ 
האה. י וֹ ר ׁש י  בּ חזקת הם אלּ וּ  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָל ּה .
כּ ל  נוֹ טלים האה י וֹ ר ׁש י  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִנמצאוּ 
בּ רזל : צאן נכסי  וחצי מלוֹ ג  ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִנכסי 

מ"ג)ביבמות מד. שם (פ"ד שמתה. יבם  שומרת  של  הכתובה  ירושת לענין זו מחלוקת  נשנית
לח:) נחלקו (דף בזה  ורק  מלוג נכסי דין על אלא  עולים  אינם ב "ש  שדברי  אשי רב מפרש 

עליהם . ב "ש  נחלקו לא ובאלו  ברזל, צאן  ונכסי כתובה דיני גם  מפרשים  ב"ה  ב"ה. עם
כאן שתוספות נכסים)אע"פ  ד"ה קנח. מדברי (דף  מוכיח  התוי"ט  כן, לפרש אין  שכאן כתבו 

כשיטת מפרש שהוא  שביארנו הרע"ב  וכמו  מלוג בנכסי אלא נחלקו  לא כאן שגם רשב"ם 
ובגמרא מה.בפנים . מי, בחזקת פירשו  קנח:)ולא בחזקת(דף הם יוחנן לרבי אמוראי , נחלקו

בחזקת הם  אלעזר  לר ' כממונו. הן והרי  קנאן עליו אחריותן  שקיבל כיון כי  הבעל  יורשי 
שלשניהם  משום  יחלוקו  קפרא , בר  משום  ולרשב "ל באו. אביה  מבית כי האשה , יורשי 
ויחלוקו. שניהם בחזקת ר "ל בחזקתן , נכסים ב "ה  דאמרי והאי כנ"ל , חזקה טענת  יש 

מפרשמו . וכעת  ברזל, צאן על רק  קאי בחזקתן  נכסים  כי וי "ו  עם  וכתובה הרע "ב גירסת
הרשב"ם . פירש  וכן כתובה , דין  זה.מז.התנא  את  משלמים הבעל מממון  שמאביהמח.כי

לה שביבמות(רשב"ם)באו  אגב  אלא  האשה , יורשי בחזקת  למימר  ליה  והוה מ"ג). (פ"ד

מ"ו )וכתובות  לישנא (פ"ח הך הכא גם  נקט  שם , לשנות שייך כן  כי האב  יורשי .(תוי"ט )נקט

 י י ח ר ו ק מ

שמת בתרא מי בבא ט קכז פרק 

וא לּ וּ  א לּ וּ  א ּמ וֹ , ועל עליו הבּ ית  נפל
עקיבא , רבּ י  אמר  ׁש יּ חלקוּ . מוֹ דים

בזה אני בּ חזקתן .מוֹ דה ׁש הנּ כסים 

י      
מט   

     
     

     
     נ       

  נא          נב 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אּמ וֹ .י ועל עליו הבּ ית  אחר נפל בּ ן לּה  ואין ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌
מתה  האה  אוֹ מרים  הבּ ן יוֹ רׁש י זה. ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶא לּ א 
יוֹ רׁש ים  ואנוּ  נכסיה  ה בּ ן ויר ׁש  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְּת ח לּ ה 

אבי בּ ית  מּמ ׁש ּפ חת הא ה וי וֹ רׁש י ה הבּ ן . ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌
יוֹ רׁש ים  ואנ וּ  ּת חלּ ה  מת  ה בּ ן ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְא וֹ מרים

הא ה: מ וֹ דים .את ואלּ וּ  ׁש ּמ איא לּ וּ  בּ ית  ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌
הלּ ל: בּ אים ׁש יּ חלקוּ .וּ בית ׁש ניהם  דּ כיון ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

ויחלקוּ . וספק , ספק  הוי ירה  ֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַֹ◌ִמכּ ח
אׁש ּת וֹ , ול ליו הבּ ית  לנפל  דּ מי ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָֹ◌ְולא 
ׁש הבּ ל יׁש  נכסים, מיני ׁש ני יׁש  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְדּ התם

הכא  אבל מחזקת, ׁש הא ה  ויׁש  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌מחזק
אלמנה , ׁש היתה כּ יון הא ה בּ חזקת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ַה כּ ל
הכּ ל, לירׁש  ירה מכּ ח בּ אים  ֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְוּ ׁש ניהם

יחלק וּ :  ּבזה .הלכ אני בּ ית מ וֹ דה  דּ לדברי ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
בּ חזקתן, נכסים  אמרינן נּמ י הכא  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִה לּ ל
בּ חיּ יה  ׁש הרי האב , מן יוֹ רׁש יה ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְבּ חזקת
היא  אביה ׁש בט אחר בּ לּה  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִמּמ ת
בּ חזקת  היה  בּ חיּ יה  נ ּמ י  וּ ממוֹ נ ּה  ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִמתיחסת ,
האב מן י וֹ רׁש יה  ּהל כ אביה . ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵׁש בט

והלכה א וֹ תּה . קיבא:יוֹ ר ׁש ים  כּ ר בּ י  ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌

חלצים מט . יוצאי  כי יורשים , הם  תחלה הבן מת אם  אף כן שאם חלציו , יוצאי  יורשים  לאו
יורשים  אין  שאלו אחרת, ואשה אחד מאב אחים  כגון ביורשים  איירי  אבל קאי . אביהם  במקום

לעיל כדאיתא בקבר , כשהוא מ"א )אותו כתב.(פ "ח רשב "ם זה, אלא אחר בן לה ואין הרע "ב (ומש"כ

בן לה  אין  אחר  מבעל  ספקשאף שאין האחר , חצי נמי יורש חצי , יורש ודאי שהוא כיון אחר בן לה יש שאם

הירושה בחצי ודאי  שהוא  שמה סברא שאין טעמא  בלא כהלכתא שזה  כתבו  תוספות אבל  ודאי. מידי מוציא

תוי"ט ) אחר. בן לה אין זה מבעל רק ולדידהו  השני, בחצי  גם ודאי שיהא מכחנ ..יועיל באים  ששניהם 
יש נכסים , מיני שני יש  אשתו, ועל עליו הבית נפל אבל האם , נכסי  אלא כאן ואין  האם  ירושת
שכתב ומה עיי "ש. ברע"ב, וכדאיתא האשה, בחזקת  שהיו  ויש הבעל בחזקת שהיו  נכסים 
עליו  הבית לנפל דומה הוה לא למה לפרש בזה רצונו  הכל, לירש ירושה מכח באים  ושניהם 

אשתו כתובת עליו והיתה בנו  ח ')ועל שטר (משנה בטענת בא שזה דומה שאינו כתב זה  ועל ,
ברשב"ם  כדאיתא ירושה, מכח בא וזה קנח:)חוב אין נא ..(דף כי  כאן, שייך לא מודה הלשון 

מודה ואני  קאמר  והכי  ר "ע , גם  כן נקט  מודים  לשון נקט שהת"ק  משום  אלא הודאה, כאן 
עליך ברע"בנב ..(רשב"ם )וחולק  האב. יורשי  בחזקת טעם כלומר  מפרש בזה  אני  מודה ד"ה

 י י ח ר ו ק מ

לו



שמת בתרא מי בבא ט פרק  קכו 

נכסים  א וֹ מרים, הלּ ל וּ בית  יחלקוּ .
ה בּ על, י וֹ ר ׁש י בּ חזקת  כּ ת בּ ה בּ חזקתן ,
עּמ ּה  והיּ וֹ צאין הנּ כנסים נכסים

האב: יוֹ רׁש י  בּ חזקת 

   מד   
     

  מה מו 
    

    
     

    מז     
      מח 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ חזקתן . בּ חזקתן.נכסים בּ רזל צאן נכסי ִ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
בּ חזקת  אי  הלּ ל בּ ית ּפ ר ׁש וּ  ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵֹ◌ְולא
בּ חזקת  אי  ׁש לּ ּה , ׁש הי וּ  האה ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְיוֹ ר ׁש י
 ּהלכ ליו, ׁש אחרי וּ תן הבּ ל  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְיוֹ ר ׁש י

יחלקוּ : בּ רזל  צאן וּ כתבּ ת נכסי ִ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֹ
ותוֹ ספת,א ּׁשה. מאתים מנה ׁש הם ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

הבּ ל : י וֹ ר ׁש י  בּ חזקת וּ נכסים נׁש ארים ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌

עּמ ּה . וי וֹ צאים  מלוֹ ג .הנּ כנסים נכסי  הם ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌
ּמ ּה  נכנסים נכנסת ׁש היא ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶׁש בּ ׁש ה
אם  ּמ ּה , יוֹ צאים י וֹ צאת ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש היא
הוֹ תיר וּ  הוֹ תיר וּ  ואם ל ּה  ּפ חתוּ  ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָּפ חתוּ 
האה. י וֹ ר ׁש י  בּ חזקת הם אלּ וּ  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָל ּה .
כּ ל  נוֹ טלים האה י וֹ ר ׁש י  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִנמצאוּ 
בּ רזל : צאן נכסי  וחצי מלוֹ ג  ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִנכסי 

מ"ג)ביבמות מד. שם (פ"ד שמתה. יבם  שומרת  של  הכתובה  ירושת לענין זו מחלוקת  נשנית
לח:) נחלקו (דף בזה  ורק  מלוג נכסי דין על אלא  עולים  אינם ב "ש  שדברי  אשי רב מפרש 

עליהם . ב "ש  נחלקו לא ובאלו  ברזל, צאן  ונכסי כתובה דיני גם  מפרשים  ב"ה  ב"ה. עם
כאן שתוספות נכסים)אע"פ  ד"ה קנח. מדברי (דף  מוכיח  התוי"ט  כן, לפרש אין  שכאן כתבו 

כשיטת מפרש שהוא  שביארנו הרע"ב  וכמו  מלוג בנכסי אלא נחלקו  לא כאן שגם רשב"ם 
ובגמרא מה.בפנים . מי, בחזקת פירשו  קנח:)ולא בחזקת(דף הם יוחנן לרבי אמוראי , נחלקו

בחזקת הם  אלעזר  לר ' כממונו. הן והרי  קנאן עליו אחריותן  שקיבל כיון כי  הבעל  יורשי 
שלשניהם  משום  יחלוקו  קפרא , בר  משום  ולרשב "ל באו. אביה  מבית כי האשה , יורשי 
ויחלוקו. שניהם בחזקת ר "ל בחזקתן , נכסים ב "ה  דאמרי והאי כנ"ל , חזקה טענת  יש 

מפרשמו . וכעת  ברזל, צאן על רק  קאי בחזקתן  נכסים  כי וי "ו  עם  וכתובה הרע "ב גירסת
הרשב"ם . פירש  וכן כתובה , דין  זה.מז.התנא  את  משלמים הבעל מממון  שמאביהמח.כי

לה שביבמות(רשב"ם)באו  אגב  אלא  האשה , יורשי בחזקת  למימר  ליה  והוה מ"ג). (פ"ד

מ"ו )וכתובות  לישנא (פ"ח הך הכא גם  נקט  שם , לשנות שייך כן  כי האב  יורשי .(תוי"ט )נקט
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וא לּ וּ  א לּ וּ  א ּמ וֹ , ועל עליו הבּ ית  נפל
עקיבא , רבּ י  אמר  ׁש יּ חלקוּ . מוֹ דים

בזה אני בּ חזקתן .מוֹ דה ׁש הנּ כסים 

י      
מט   

     
     

     
     נ       

  נא          נב 
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אּמ וֹ .י ועל עליו הבּ ית  אחר נפל בּ ן לּה  ואין ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌
מתה  האה  אוֹ מרים  הבּ ן יוֹ רׁש י זה. ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶא לּ א 
יוֹ רׁש ים  ואנוּ  נכסיה  ה בּ ן ויר ׁש  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְּת ח לּ ה 

אבי בּ ית  מּמ ׁש ּפ חת הא ה וי וֹ רׁש י ה הבּ ן . ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌
יוֹ רׁש ים  ואנ וּ  ּת חלּ ה  מת  ה בּ ן ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְא וֹ מרים

הא ה: מ וֹ דים .את ואלּ וּ  ׁש ּמ איא לּ וּ  בּ ית  ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌
הלּ ל: בּ אים ׁש יּ חלקוּ .וּ בית ׁש ניהם  דּ כיון ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

ויחלקוּ . וספק , ספק  הוי ירה  ֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַֹ◌ִמכּ ח
אׁש ּת וֹ , ול ליו הבּ ית  לנפל  דּ מי ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָֹ◌ְולא 
ׁש הבּ ל יׁש  נכסים, מיני ׁש ני יׁש  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְדּ התם

הכא  אבל מחזקת, ׁש הא ה  ויׁש  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌מחזק
אלמנה , ׁש היתה כּ יון הא ה בּ חזקת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ַה כּ ל
הכּ ל, לירׁש  ירה מכּ ח בּ אים  ֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְוּ ׁש ניהם

יחלק וּ :  ּבזה .הלכ אני בּ ית מ וֹ דה  דּ לדברי ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
בּ חזקתן, נכסים  אמרינן נּמ י הכא  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִה לּ ל
בּ חיּ יה  ׁש הרי האב , מן יוֹ רׁש יה ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְבּ חזקת
היא  אביה ׁש בט אחר בּ לּה  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִמּמ ת
בּ חזקת  היה  בּ חיּ יה  נ ּמ י  וּ ממוֹ נ ּה  ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִמתיחסת ,
האב מן י וֹ רׁש יה  ּהל כ אביה . ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵׁש בט

והלכה א וֹ תּה . קיבא:יוֹ ר ׁש ים  כּ ר בּ י  ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌

חלצים מט . יוצאי  כי יורשים , הם  תחלה הבן מת אם  אף כן שאם חלציו , יוצאי  יורשים  לאו
יורשים  אין  שאלו אחרת, ואשה אחד מאב אחים  כגון ביורשים  איירי  אבל קאי . אביהם  במקום

לעיל כדאיתא בקבר , כשהוא מ"א )אותו כתב.(פ "ח רשב "ם זה, אלא אחר בן לה ואין הרע "ב (ומש"כ

בן לה  אין  אחר  מבעל  ספקשאף שאין האחר , חצי נמי יורש חצי , יורש ודאי שהוא כיון אחר בן לה יש שאם

הירושה בחצי ודאי  שהוא  שמה סברא שאין טעמא  בלא כהלכתא שזה  כתבו  תוספות אבל  ודאי. מידי מוציא

תוי"ט ) אחר. בן לה אין זה מבעל רק ולדידהו  השני, בחצי  גם ודאי שיהא מכחנ ..יועיל באים  ששניהם 
יש נכסים , מיני שני יש  אשתו, ועל עליו הבית נפל אבל האם , נכסי  אלא כאן ואין  האם  ירושת
שכתב ומה עיי "ש. ברע"ב, וכדאיתא האשה, בחזקת  שהיו  ויש הבעל בחזקת שהיו  נכסים 
עליו  הבית לנפל דומה הוה לא למה לפרש בזה רצונו  הכל, לירש ירושה מכח באים  ושניהם 

אשתו כתובת עליו והיתה בנו  ח ')ועל שטר (משנה בטענת בא שזה דומה שאינו כתב זה  ועל ,
ברשב"ם  כדאיתא ירושה, מכח בא וזה קנח:)חוב אין נא ..(דף כי  כאן, שייך לא מודה הלשון 

מודה ואני  קאמר  והכי  ר "ע , גם  כן נקט  מודים  לשון נקט שהת"ק  משום  אלא הודאה, כאן 
עליך ברע"בנב ..(רשב"ם )וחולק  האב. יורשי  בחזקת טעם כלומר  מפרש בזה  אני  מודה ד"ה
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אנ וּ  החלוּ קין  על עזּ אי , בן  לוֹ  אמר
עלינ וּ  לחלּ ק ׁש בּ את  א לּ א  מצטערין ,

הּׁשוין : את 

וּ מקּׁשר, מּת וֹ כוֹ . עדיו ּפ ׁש וּ ט, גּ ט
עדיו  ׁש כּ תב וּ  ּפ ׁש וּ ט מאחוֹ ריו. עדיו
מּת וֹ כוֹ , עדיו ׁש כּ תב וּ  וּ מקּׁשר מאחוֹ ריו
גּ מליאל  בן  חנינא  רבּ י  ּפ סוּ לים. ׁש ניהם
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מצטערין . אנוּ  החל וּ קין  ל על כּ לוֹ מר , ְ◌ַ◌ַ◌
הלּ ל  וּ בית ׁש ּמ אי  דּ בית דּ ליל ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ֲ◌ַמחלקת
ואּת ה  דּ ּת ן, הׁש ווּ  ׁש א מצטרים ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָאנוּ 
ל  לחלק וּ באת חל וּ קין בּ זה ׁש גּ ם ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵאוֹ מר 

ׁש וין: ׁש הם ׁש אוֹ מר  קּמ א ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַּת נּ א
ּפ ׁש וּ ט .א  ׁש לּ נוּ גּ ט  כּ ין ּפ ׁש וּ ט, ׁש טר ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌

קר וּ י ׁש טר וכל וּ מקרין. ּת פ וּ רים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אינן 
מ ּת וֹ כוֹ .גּ ט: ׁש אנוּ עדיו כּ ין  מבּ פנים ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌

מאח וֹ ריו .ע וֹ שׂ ים: ׁש יטה מק ּׁשר כּ וֹ תב  ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
ות וֹ פר , החלק  ל וכוֹ רכן  ׁש ּת ים  א וֹ  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַאחת 
וחוֹ זר  מבּ חוּ ץ , הכּ ר ל חוֹ תם  אחד ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְוד

מ בּ פנים  יוֹ תר  אוֹ  ׁש יטין ׁש ני ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְוכוֹ תב 
ל ׁש ני ד וחוֹ תם  החלק , ל ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְוכוֹ רכן
ות ּק נוּ  ׁש ליׁש י. ד וכן מבּ חוּ ץ,  ַה כּ ר◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌
ק ּפ דנים  כּ הנים מוּ ם  מקר, גּ ט ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲֹ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַרבּ נן
לנׁש וֹ תיהם  ּפ תא וֹ ם גּ ט כּ וֹ תבים  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש הי וּ 

להחזירן,וּ מתח יכוֹ לין היוּ  ולא  רטים ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
נוֹ ח ׁש אינוֹ  מק ר גּ ט להם ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוהתקינוּ 
יתּפ יּ ס.  ּכ  ֹבּ תו ׁש ּמ א  מהרה , ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִלכּ תב
ּת ּק נוּ   ּכ בּ גט, מקר ׁש ּת ּק נוּ  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְוּ כׁש ם 
חכמים : חלּ ק וּ  ׁש א  ׁש טרוֹ ת, ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ ׁש אר

ּפ ס וּ לין. כּ תּק וּ ןׁש ניהם  נשׂ וּ  חכמים:ׁש א ֶ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

האשההדבר , חיי ימי  שכל לומר  ורצונו  הדיבור  בזה  מגומגם  קצת שלשונו כתב  בתוי "ט אבל
מתייחסת שהיא אביה, שבט בחזקת  היו  ולכן בחזקתה  ממונה  כל היה בעלה  שמת לאחר 

אביה. שבט  מקושר .א.אחר  שטר  שתיקנו הטעם שם  ועיין  ברע"ב , מבואר  מקושר  גט  צורת
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מּת וֹ כוֹ , עדיו ׁש כּ תב וּ  מקּׁשר א וֹ מר,
פ ׁש וּ ט. לעשׂ וֹ ת וֹ  ׁש יּ כוֹ ל מּפ ני כּ ׁש ר,
ה כּ ל  א וֹ מר, גּ מליאל בּ ן  ׁש מע וֹ ן  רבּ ן 

ה ּמ דינה: כּ מנהג

בּ ׁש לׁש ה . וּ מקּׁשר, בּ ׁש נים. עדיו ּפ ׁש וּ ט, גּ ט
וּ מקּׁשר  אחד , עד  בּ וֹ  ׁש כּ ת וּ ב ּפ ׁש וּ ט
ּפ סוּ לין . ׁש ניהם עדים, ׁש ני  בּ וֹ  ׁש כּ ת וּ ב 
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פ ׁש וּ ט. ל עשׂ וֹ תוֹ  יקרע ׁש יּ כוֹ ל ׁש אם ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌
ּפ ׁש וּ ט: יהיה  הטר ויפּת ח רבּ ןהּת פירוֹ ת  ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

כּ מנהג  הכּ ל אוֹ מר גּ מליאל בּ ן ׁש מע וֹ ן 
ׁש מעוֹ ןהּמ דינה. ורבּ ן ק ּמ א  דּ תנּ א ּפ לגּת א  ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌

בּ פׁש וּ ט דּ נהיגי בּ אתרא גּ מליאל  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶבּ ן
ואזיל מקר, לי  בד ליּה  ואמר ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ִוּ במקר,
ליּה  ובד ּפ ׁש וּ ט א וֹ  ּפ ׁש וּ ט, ליּה  ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְובד

וּ פסוּ ל . קפיד  מקּפ ד סבר קּמ א ּת נּ א ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌◌ְמקר,
הוֹ איל סבר גּ מליאל בּ ן ׁש מעוֹ ן  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְורבּ ן
וכׁש ר. קפיד לא בּ תרויהוּ , ה ּמ דינה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִוּ מנהג 

קּמ א: כּ תנּ א עדבוהלכה בּ וֹ  ׁש כּ ת וּ ב  ּפ ׁש וּ ט  ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌
בּ וֹ אחד . ׁש כּ תוּ ב ׁש ּפ ׁש וּ ט כּ ׁש ם קאמר, הכי ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

מק ר  ּכ מדּ א וֹ ריתא , ּפ סוּ ל אחד ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ד
ׁש ני בּ וֹ  מדּ אוֹ ריתא:ׁש כּ תוּ ב ּפ סוּ ל דים ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

השורותב. בין חלק הניח  שלא  ואם ג ..(תוי"ט )ואיירי בו , לגרש  פסול הוא , אשה  גט  אם 
ממשעבדי  גובה אינו  הוא, מלוה גרשום)שטר  רבנו  הגמרא(רשב "ם , לפי המשנה ביאור  כן .

קסה .) זה(דף ביאור  לפי  במשנה  שחסר  מה  הוא  להדיאוהמודגש אומרת אינה  הגמרא (אמנם 

וה"ק) מיחסרא  בסוגיין ד..שחסורי והוא הרע"ב , כתב  קסה:)כן אחד(דף עד בו שכתוב  פשוט 
ולומר  עדים  שלשה בו שאין מקושר  גט  לו  להקיש אלא  התנא כתביה ולא  שפסול, פשיטא
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לח



שמת בתרא מי בבא ט פרק  קכח

אנ וּ  החלוּ קין  על עזּ אי , בן  לוֹ  אמר
עלינ וּ  לחלּ ק ׁש בּ את  א לּ א  מצטערין ,

הּׁשוין : את 

וּ מקּׁשר, מּת וֹ כוֹ . עדיו ּפ ׁש וּ ט, גּ ט
עדיו  ׁש כּ תב וּ  ּפ ׁש וּ ט מאחוֹ ריו. עדיו
מּת וֹ כוֹ , עדיו ׁש כּ תב וּ  וּ מקּׁשר מאחוֹ ריו
גּ מליאל  בן  חנינא  רבּ י  ּפ סוּ לים. ׁש ניהם
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מצטערין . אנוּ  החל וּ קין  ל על כּ לוֹ מר , ְ◌ַ◌ַ◌
הלּ ל  וּ בית ׁש ּמ אי  דּ בית דּ ליל ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ֲ◌ַמחלקת
ואּת ה  דּ ּת ן, הׁש ווּ  ׁש א מצטרים ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָאנוּ 
ל  לחלק וּ באת חל וּ קין בּ זה ׁש גּ ם ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵאוֹ מר 

ׁש וין: ׁש הם ׁש אוֹ מר  קּמ א ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַּת נּ א
ּפ ׁש וּ ט .א  ׁש לּ נוּ גּ ט  כּ ין ּפ ׁש וּ ט, ׁש טר ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌

קר וּ י ׁש טר וכל וּ מקרין. ּת פ וּ רים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אינן 
מ ּת וֹ כוֹ .גּ ט: ׁש אנוּ עדיו כּ ין  מבּ פנים ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌

מאח וֹ ריו .ע וֹ שׂ ים: ׁש יטה מק ּׁשר כּ וֹ תב  ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
ות וֹ פר , החלק  ל וכוֹ רכן  ׁש ּת ים  א וֹ  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַאחת 
וחוֹ זר  מבּ חוּ ץ , הכּ ר ל חוֹ תם  אחד ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְוד

מ בּ פנים  יוֹ תר  אוֹ  ׁש יטין ׁש ני ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְוכוֹ תב 
ל ׁש ני ד וחוֹ תם  החלק , ל ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְוכוֹ רכן
ות ּק נוּ  ׁש ליׁש י. ד וכן מבּ חוּ ץ,  ַה כּ ר◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌
ק ּפ דנים  כּ הנים מוּ ם  מקר, גּ ט ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲֹ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַרבּ נן
לנׁש וֹ תיהם  ּפ תא וֹ ם גּ ט כּ וֹ תבים  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש הי וּ 

להחזירן,וּ מתח יכוֹ לין היוּ  ולא  רטים ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
נוֹ ח ׁש אינוֹ  מק ר גּ ט להם ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוהתקינוּ 
יתּפ יּ ס.  ּכ  ֹבּ תו ׁש ּמ א  מהרה , ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִלכּ תב
ּת ּק נוּ   ּכ בּ גט, מקר ׁש ּת ּק נוּ  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְוּ כׁש ם 
חכמים : חלּ ק וּ  ׁש א  ׁש טרוֹ ת, ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ ׁש אר

ּפ ס וּ לין. כּ תּק וּ ןׁש ניהם  נשׂ וּ  חכמים:ׁש א ֶ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

האשההדבר , חיי ימי  שכל לומר  ורצונו  הדיבור  בזה  מגומגם  קצת שלשונו כתב  בתוי "ט אבל
מתייחסת שהיא אביה, שבט בחזקת  היו  ולכן בחזקתה  ממונה  כל היה בעלה  שמת לאחר 

אביה. שבט  מקושר .א.אחר  שטר  שתיקנו הטעם שם  ועיין  ברע"ב , מבואר  מקושר  גט  צורת

 י י ח ר ו ק מ

פשוט בתרא גט בבא י קכט פרק

מּת וֹ כוֹ , עדיו ׁש כּ תב וּ  מקּׁשר א וֹ מר,
פ ׁש וּ ט. לעשׂ וֹ ת וֹ  ׁש יּ כוֹ ל מּפ ני כּ ׁש ר,
ה כּ ל  א וֹ מר, גּ מליאל בּ ן  ׁש מע וֹ ן  רבּ ן 

ה ּמ דינה: כּ מנהג

בּ ׁש לׁש ה . וּ מקּׁשר, בּ ׁש נים. עדיו ּפ ׁש וּ ט, גּ ט
וּ מקּׁשר  אחד , עד  בּ וֹ  ׁש כּ ת וּ ב ּפ ׁש וּ ט
ּפ סוּ לין . ׁש ניהם עדים, ׁש ני  בּ וֹ  ׁש כּ ת וּ ב 
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פ ׁש וּ ט. ל עשׂ וֹ תוֹ  יקרע ׁש יּ כוֹ ל ׁש אם ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌
ּפ ׁש וּ ט: יהיה  הטר ויפּת ח רבּ ןהּת פירוֹ ת  ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

כּ מנהג  הכּ ל אוֹ מר גּ מליאל בּ ן ׁש מע וֹ ן 
ׁש מעוֹ ןהּמ דינה. ורבּ ן ק ּמ א  דּ תנּ א ּפ לגּת א  ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌

בּ פׁש וּ ט דּ נהיגי בּ אתרא גּ מליאל  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶבּ ן
ואזיל מקר, לי  בד ליּה  ואמר ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ִוּ במקר,
ליּה  ובד ּפ ׁש וּ ט א וֹ  ּפ ׁש וּ ט, ליּה  ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְובד

וּ פסוּ ל . קפיד  מקּפ ד סבר קּמ א ּת נּ א ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌◌ְמקר,
הוֹ איל סבר גּ מליאל בּ ן ׁש מעוֹ ן  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְורבּ ן
וכׁש ר. קפיד לא בּ תרויהוּ , ה ּמ דינה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִוּ מנהג 

קּמ א: כּ תנּ א עדבוהלכה בּ וֹ  ׁש כּ ת וּ ב  ּפ ׁש וּ ט  ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌
בּ וֹ אחד . ׁש כּ תוּ ב ׁש ּפ ׁש וּ ט כּ ׁש ם קאמר, הכי ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

מק ר  ּכ מדּ א וֹ ריתא , ּפ סוּ ל אחד ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ד
ׁש ני בּ וֹ  מדּ אוֹ ריתא:ׁש כּ תוּ ב ּפ סוּ ל דים ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

השורותב. בין חלק הניח  שלא  ואם ג ..(תוי"ט )ואיירי בו , לגרש  פסול הוא , אשה  גט  אם 
ממשעבדי  גובה אינו  הוא, מלוה גרשום)שטר  רבנו  הגמרא(רשב "ם , לפי המשנה ביאור  כן .

קסה .) זה(דף ביאור  לפי  במשנה  שחסר  מה  הוא  להדיאוהמודגש אומרת אינה  הגמרא (אמנם 

וה"ק) מיחסרא  בסוגיין ד..שחסורי והוא הרע"ב , כתב  קסה:)כן אחד(דף עד בו שכתוב  פשוט 
ולומר  עדים  שלשה בו שאין מקושר  גט  לו  להקיש אלא  התנא כתביה ולא  שפסול, פשיטא
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פשוט בתרא גט בבא י פרק קל 

עשׂ רין , סלעין  דא נּ וּ ן  מאה  זוּ זין  בּ וֹ  כּ תב
דא נּ וּ ן מאה  זוּ זין  עשׂ רין . א לּ א  לוֹ  אין 
כסף  מנה . א לּ א  לוֹ  אין  סלעין , ּת לתין 
מּׁשּת ים. ּפ חוּ ת  אין  ונמחק, דּ א נּ וּ ן , זוּ זין 
אין ונמחק, דּ אנּ וּ ן, סלעין כּ סף
ונמחק, דּ א נּ וּ ן , דּ ר כּ וֹ נ וֹ ת  מּׁשנים. ּפ חוּ ת 
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עשׂ רים. א לּ א  לוֹ  דּ זוּ זים אין  גּ ב  ל  ואף ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌
יד  הם, סל ים ושׂ רים חמה ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵמאה,
והכי הּת חּת וֹ נה. ל הטר  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַבּ ל 
זוּ זים  מאה לׁש טרא, לי ּה  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְמפר ׁש ינן
שׂ רים  אלּ א ׁש וין ׁש אינם ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְגּ ר וּ ים,

מנה.סל ים: א לּ א  ל וֹ  וחמה אין  שׂ רים ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌
מאה  ל ׁש טרא, מפר ׁש ינן דּ הכי ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְסל ים.
וּ גר וּ ים, קלּ ים סל ים ּת לתין דּ אנּ וּ ן ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִזוּ זין
הּט וֹ בים: מן וחמ ה שׂ רים ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש הם

אחריו:ונמחק. ׁש נּ כ ּת ב  הּמ נין ׁש נּ מחק ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

התורה. מן  פסול עדים שלשה  בו שאין מקושר  הדין הוא  התורה  מן  פסול  שזה כשם 
נמי )(תוספות  הכא אין(ד"ה התורה ומן היא , דרבנן תקנתא מקושר דגט  ממש, דאורייתא דלאו  כתבו 

תיקנו  שרבנן מחמת  אבל הוא, כשר התורה מן עדים  שני שיש וכיון פשוט  לגט  זה  גט  בין הבדל

הטילו  שבמקושר כתב הרשב "ם אבל דרבנן. ממזר אלא  שאינו  אע"פ דאורייתא, ליה קרי ממזר, שהולד

שעשאוהו  שכוונתו  לומר נוטה ותוי"ט  מגורשת . אינה  הוא אשה גט  ואם דאורייתא  פסולא חכמים  עליו 

הב "י כמש"כ בממזרת, ומותר דאורייתא  קכח)ממזר סימן ריש  ממטבע (אה"ע המשנה שכל ר"ח , בדעת 

בממזרת) ומותר גמור ממזר הולד חכמים השה..שטבעו  בעל שהמוציאויד התחתונה, על  טר 
הראיה עליו  לפרשמחבירו  ויש בשטר  יפה  נתבאר שלא דבר שכל הרא "ש כתב  וכן קעג., דף (רשב"ם 

המוציא שהוא  לפי השטר בעל לחובת אותו  מפרשים  אנו  דרכים  שני סי"ד )על סח כלל  הרא"ש .)(שו"ת
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פשוט בתרא גט בבא י קלאפרק

מ אין  מלמעלה ּפ חוּ ת  בּ וֹ  כּ ת וּ ב ּׁשּת ים. 
מלמעלה מאתים, וּ מלּ מּט ה מנה
ה וֹ ל הכּ ל מנה , וּ מלּ מּט ה מאתים
כ וֹ תבין לּמ ה  כּ ן , אם הּת חּת וֹ ן . אחר
אחת  א וֹ ת  ּת ּמ חק ׁש אם העליוֹ ן , את 

ה עלי וֹ ן : מן  ילמד  ה ּת חּת וֹ ן , מן 

ׁש אין ּפ י על אף לאיׁש  גּ ט כּ וֹ תבין  ג 
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מאתים. דּ בריו וּ מ לּ מ ּט ה את כּ ׁש כּ וֹ פל ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
הּת חּת וֹ ן .בּ טר : אחר  הוֹ ל וּ בלבד הכּ ל  ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

אחר וֹ נה: בּ ׁש יטה כּ תוּ ב  יהיה ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש א
העלי וֹ ן . את כוֹ תבין  וּ בסוֹ ף לּמ ה הוֹ איל  ִ◌ְ◌

ממ וֹ ן  ואחריוּ ת וכוֹ פל , ח וֹ זר  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַהטר 
לי : קבּ ל ּת י   וכ  ּכ כּ וֹ תבין גזה ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌

לאי ׁש . מתיגּ ט יגר ׁש  והוּ א וח וֹ תמין, ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
אׁש ּת וֹ  ׁש אין ּפ י ל ואף ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ רצה,
כּ רחּה : בּ ל מתגּ ר ׁש ת היא ׁש הרי ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִּמ וֹ ,

לא ּׁשה. לב לּה ו ׁש וֹ בר ע וֹ שׂ ה ׁש היא ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
וּ זכוּ ת  ל ּה  הוּ א דּ חוֹ ב  כּ תבּ תּה , ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ל 
בּ פניו: ׁש א לאדם וזכין ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְלב לּה ,

זהב,ו . של הם  ודרכונות  כסף , ושניהם  גדולים  הם וסלעים קטנות  מטבעות הם זוזי 
סתם  הטור  ומש"ה כולם , לפרוט התנא צריך היה  ולא מהדדי להו  שמעינן מקום ומכל 

מ"ב)וכתב  ממנו '(בסימן שנים  אלא  לו אין ונמחק  דאינון פלוני מטבע בו .(תוי"ט )'כתב 
השטר ז. ובסוף  וכך, כך  מפלוני  לוה  שפלוני איך כותבין השטר  של העליון  בחלק

מאתיים . כתב ושם עלי, קבלתי וכך כך זה  ממון אחריות וכותבין ובלבדח.שונין 
אחרונה בשיטה כתוב יהא שאין (רע "ב)שלא משום  אחרונה, משיטה  למדין אין  כי  .

אדם  ויכול  ריוח , ומניחין  השטר  בסוף  בסמוך  כך  כל  חתימתן לקרב יכולין  העדים 
דברים שם קסב.)להוסיף .(דף 
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פשוט בתרא גט בבא י פרק קל 

עשׂ רין , סלעין  דא נּ וּ ן  מאה  זוּ זין  בּ וֹ  כּ תב
דא נּ וּ ן מאה  זוּ זין  עשׂ רין . א לּ א  לוֹ  אין 
כסף  מנה . א לּ א  לוֹ  אין  סלעין , ּת לתין 
מּׁשּת ים. ּפ חוּ ת  אין  ונמחק, דּ א נּ וּ ן , זוּ זין 
אין ונמחק, דּ אנּ וּ ן, סלעין כּ סף
ונמחק, דּ א נּ וּ ן , דּ ר כּ וֹ נ וֹ ת  מּׁשנים. ּפ חוּ ת 
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עשׂ רים. א לּ א  לוֹ  דּ זוּ זים אין  גּ ב  ל  ואף ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌
יד  הם, סל ים ושׂ רים חמה ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵמאה,
והכי הּת חּת וֹ נה. ל הטר  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַבּ ל 
זוּ זים  מאה לׁש טרא, לי ּה  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְמפר ׁש ינן
שׂ רים  אלּ א ׁש וין ׁש אינם ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְגּ ר וּ ים,

מנה.סל ים: א לּ א  ל וֹ  וחמה אין  שׂ רים ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌
מאה  ל ׁש טרא, מפר ׁש ינן דּ הכי ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְסל ים.
וּ גר וּ ים, קלּ ים סל ים ּת לתין דּ אנּ וּ ן ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִזוּ זין
הּט וֹ בים: מן וחמ ה שׂ רים ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש הם

אחריו:ונמחק. ׁש נּ כ ּת ב  הּמ נין ׁש נּ מחק ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

התורה. מן  פסול עדים שלשה  בו שאין מקושר  הדין הוא  התורה  מן  פסול  שזה כשם 
נמי )(תוספות  הכא אין(ד"ה התורה ומן היא , דרבנן תקנתא מקושר דגט  ממש, דאורייתא דלאו  כתבו 

תיקנו  שרבנן מחמת  אבל הוא, כשר התורה מן עדים  שני שיש וכיון פשוט  לגט  זה  גט  בין הבדל

הטילו  שבמקושר כתב הרשב "ם אבל דרבנן. ממזר אלא  שאינו  אע"פ דאורייתא, ליה קרי ממזר, שהולד

שעשאוהו  שכוונתו  לומר נוטה ותוי"ט  מגורשת . אינה  הוא אשה גט  ואם דאורייתא  פסולא חכמים  עליו 

הב "י כמש"כ בממזרת, ומותר דאורייתא  קכח)ממזר סימן ריש  ממטבע (אה"ע המשנה שכל ר"ח , בדעת 

בממזרת) ומותר גמור ממזר הולד חכמים השה..שטבעו  בעל שהמוציאויד התחתונה, על  טר 
הראיה עליו  לפרשמחבירו  ויש בשטר  יפה  נתבאר שלא דבר שכל הרא "ש כתב  וכן קעג., דף (רשב"ם 

המוציא שהוא  לפי השטר בעל לחובת אותו  מפרשים  אנו  דרכים  שני סי"ד )על סח כלל  הרא"ש .)(שו"ת
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מ אין  מלמעלה ּפ חוּ ת  בּ וֹ  כּ ת וּ ב ּׁשּת ים. 
מלמעלה מאתים, וּ מלּ מּט ה מנה
ה וֹ ל הכּ ל מנה , וּ מלּ מּט ה מאתים
כ וֹ תבין לּמ ה  כּ ן , אם הּת חּת וֹ ן . אחר
אחת  א וֹ ת  ּת ּמ חק ׁש אם העליוֹ ן , את 

ה עלי וֹ ן : מן  ילמד  ה ּת חּת וֹ ן , מן 

ׁש אין ּפ י על אף לאיׁש  גּ ט כּ וֹ תבין  ג 
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מאתים. דּ בריו וּ מ לּ מ ּט ה את כּ ׁש כּ וֹ פל ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
הּת חּת וֹ ן .בּ טר : אחר  הוֹ ל וּ בלבד הכּ ל  ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

אחר וֹ נה: בּ ׁש יטה כּ תוּ ב  יהיה ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש א
העלי וֹ ן . את כוֹ תבין  וּ בסוֹ ף לּמ ה הוֹ איל  ִ◌ְ◌

ממ וֹ ן  ואחריוּ ת וכוֹ פל , ח וֹ זר  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַהטר 
לי : קבּ ל ּת י   וכ  ּכ כּ וֹ תבין גזה ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌

לאי ׁש . מתיגּ ט יגר ׁש  והוּ א וח וֹ תמין, ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
אׁש ּת וֹ  ׁש אין ּפ י ל ואף ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ רצה,
כּ רחּה : בּ ל מתגּ ר ׁש ת היא ׁש הרי ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִּמ וֹ ,

לא ּׁשה. לב לּה ו ׁש וֹ בר ע וֹ שׂ ה ׁש היא ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
וּ זכוּ ת  ל ּה  הוּ א דּ חוֹ ב  כּ תבּ תּה , ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ל 
בּ פניו: ׁש א לאדם וזכין ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְלב לּה ,

זהב,ו . של הם  ודרכונות  כסף , ושניהם  גדולים  הם וסלעים קטנות  מטבעות הם זוזי 
סתם  הטור  ומש"ה כולם , לפרוט התנא צריך היה  ולא מהדדי להו  שמעינן מקום ומכל 

מ"ב)וכתב  ממנו '(בסימן שנים  אלא  לו אין ונמחק  דאינון פלוני מטבע בו .(תוי"ט )'כתב 
השטר ז. ובסוף  וכך, כך  מפלוני  לוה  שפלוני איך כותבין השטר  של העליון  בחלק

מאתיים . כתב ושם עלי, קבלתי וכך כך זה  ממון אחריות וכותבין ובלבדח.שונין 
אחרונה בשיטה כתוב יהא שאין (רע "ב)שלא משום  אחרונה, משיטה  למדין אין  כי  .

אדם  ויכול  ריוח , ומניחין  השטר  בסוף  בסמוך  כך  כל  חתימתן לקרב יכולין  העדים 
דברים שם קסב.)להוסיף .(דף 
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ּפ י על אף לא ּׁשה וה ּׁשוֹ בר עּמ וֹ , א ׁש ּת וֹ 
ׁש יּ הא וּ בלבד עּמ ּה , בּ עלּה  ׁש אין
ׁש טר  כּ וֹ תבין  שׂ כר. נ וֹ תן  והבּ על מכּ ירן ,
ואין עּמ וֹ , מלוה ׁש אין  ּפ י  על אף ללוה

ׁש יּ הא  עד למלוה, עּמ וֹ ,כּ וֹ תבין  לוה  
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מ כּ ירן . ׁש יּ הא  הּס וֹ פר וּ בלבד ׁש יּ הא ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌
בּ ין  והאה, האיׁש  מכּ ירין ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְוהדים
מכּ ירן, אינוֹ  ׁש אם בּ ׁש וֹ בר . בּ ין ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְבּ גט

איׁש  אׁש ת ׁש ם ל גּ ט יכּת ב  ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש ּמ א
הגּ ט  אוֹ תוֹ  ותוֹ ציא כּ ׁש מ וֹ  ׁש מ וֹ  ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַאחר 
בּ ׁש וֹ בר : וכן בּ וֹ . מגר ׁש ת ׁש אינּה  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִאה

מלוג ט. נכסי  פירות תטרוף  והיא תשרי  עד יתן  ולא בניסן לגרש  כתב שמא  חיישינן ולא 
פו  אינש מקדים  לא  כי לתשרי , ניסן בין  הבעל  הגטשמכר  יכתוב  ולא לנפשיה, רענותא

לגרשה שירצה  אע "פ)עד תוד"ה  קסז . לו י..(דף  יבא ולא  לבעל , הוא זכות השובר  כי
בידיעתו . שלא  שנכתב ממה ואיןהפסד בפניו . שלא  לאדם זכין  שכתב  במה  הרע"ב כוונת (וזהו 

מלשלם  ונפטר הבעל זכה  השובר  בכתיבת  שמיד לצאתיא..)(תוי "ט)הכוונה  יכול  כן לא שאם 
ויהיה כשמו בעלה ששם  לאשה יתן שמא  האיש  רק  מכיר  אם  בגט כי  קלקלה . מזה
כשמה שאשתו  לבעל תתן שמא האשה , רק מכיר  אם  ובשובר  שנתגרשה . לראיה  לה 
יש שמא  האי כולי חשו לא שניהם  כשמכירים  אבל  כתובתה . שפרע לראיה לו ויהיה

אלו כשמות ששמותיהם ואשה איש  ותוי"ט )עוד הגמרא סוגיית שכר יב..(עפ "י נותן  הבעל
ותגבה תחזור  שלא  הוא, שלזכותו כיון  נותן הוא  השובר  ושכר  ונתן, וכתב דכתיב הגט

יב:)בב"מ יג ..(תוי"ט )הכתובה  ילוה(דף ולא  בניסן כתב  שמא  וניחוש  הש "ס  מקשה
שטר  אלא כותבין שאין אשי רב ומתרץ כדין, שלא  לקוחות למטרף  ויבא תשרי  עד 
כותבין, השטרות  שכל ס "ל  ואביי  לוה , לא שעדיין אע "פ מיד נפשיה  שמשעבד  אקנייתא
לו. זכין בחתומיו  שעדיו  ס "ל כי מיד , נפשיה  משעבד  סתמא  שנכתב בשטר  אף לדידיה  כי
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למוֹ כר  ׁש טר  כּ וֹ תבין  שׂ כר . נ וֹ תן  והוה 
ואין עּמ וֹ . לוֹ קח ׁש אין  ּפ י על אף
עּמ וֹ , מוֹ כר  ׁש יּ הא  עד ללוֹ קח, כּ וֹ תבין 

שׂ כר: נ וֹ תן  וה לּ וֹ קח

ונּׂשוּ אין ארוּ סין ׁש טרי כּ וֹ תבין אין
נוֹ תן והחתן ׁש ניהם, מדּ עת אלּ א

ד

      
 יד   

       
   טו 

      
  טז    

  יז

     
יח   

  יט   

שׂ כר. נ וֹ תן  מקבּ ל והלּ וֹ ה הכי אפלּ וּ  ּפ ּק ד וֹ ן, וּ פלגּ א מלוה דּ פלגּ א סקא היא ואפלּ וּ  ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
ל ּס וֹ פר : הכר  כּ ל נוֹ תן הוּ א ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָהסקא

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הר יד. וחולקים  פקדון ומחצה  מלוה מחצה  דהיינו  עסקא , היא  מקבלואפילו מ "מ יוח,
המשנה. חידוש וזהו ברע "ב, כדאיתא  שכר , כל נותן אין טו .העיסקא  השטר  שכתיבת

פשיטא עמו  לוקח  שאין  אע"פ למוכר  שטר  שכותבין דכיון  מעות , ליתן ללוקח מחייב
השטר  נכתב  מדעתו שלא  לומר  כותביןשיכול אין ולנימוק "י  הרמב"ן. בשם  רל"ח סימן  (טור

תוי"ט ) המעות, קיבל  שכבר בשטר כתוב רישאטז..אא"כ אגב אלא היא , דפשיטא מילתא  הא 
ללוקח שטר  כותבין אין בפניו, שלא  ללוקח השדה  הקנה המוכר  אם אף א"נ  לה. קתני
שנעשה בקנין עומד לכתיבה  קנין  סתם אמרינן דלא עמו , המוכר  שיהא עד זה על 

הסופר  שכר  שישלם  עד שטר  לו  למסור  רצה  לא שמא א "נ  לפניו , קסז:שלא  דף (רמב"ן

כותבין) במוכר יז..ד"ה אף אלא  זוכה , שהלוקח  פשיטא  מכר  ובסתם  גרשום . רבנו לשון
אבדת  מכרת  קנית , לקחת  אינשי, אמרי  מקום  מכל רעתה פירשיח..(תוי"ט )מפני כן

במו"ק  הגמרא  ע "פ יח:)רשב"ם אתה(דף כמה  האירוסין  בזמן  שכותבין  השטר  והיינו  ,
שנקנים  הדברים הן שהן ואע"פ  וכך . כך  לבתך נותן  אתה  כמה  וכך, כך לבנך נותן
שניהם  דעת  צריכים הלכך משועבדים  מנכסים  גובה  נכתבו  אם  מקום  מכל באמירה,

דלמ"ד(מלא"ש) כתב  ורע"א  קב:). דף מדעתה,(כתובות אלא אירוסין שטר  כותבין שאין 
ממש . אירוסין בשטרי  משנתנו לפרש  הכלה,יט.יש  ואבי  החתן אבי דעת  פסיקתא בשטרי 

וכלה. החתן מדעת  כתובה ושטר 
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פשוט בתרא גט בבא י פרק קלב

ּפ י על אף לא ּׁשה וה ּׁשוֹ בר עּמ וֹ , א ׁש ּת וֹ 
ׁש יּ הא וּ בלבד עּמ ּה , בּ עלּה  ׁש אין
ׁש טר  כּ וֹ תבין  שׂ כר. נ וֹ תן  והבּ על מכּ ירן ,
ואין עּמ וֹ , מלוה ׁש אין  ּפ י  על אף ללוה

ׁש יּ הא  עד למלוה, עּמ וֹ ,כּ וֹ תבין  לוה  
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מ כּ ירן . ׁש יּ הא  הּס וֹ פר וּ בלבד ׁש יּ הא ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌
בּ ין  והאה, האיׁש  מכּ ירין ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְוהדים
מכּ ירן, אינוֹ  ׁש אם בּ ׁש וֹ בר . בּ ין ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְבּ גט

איׁש  אׁש ת ׁש ם ל גּ ט יכּת ב  ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש ּמ א
הגּ ט  אוֹ תוֹ  ותוֹ ציא כּ ׁש מ וֹ  ׁש מ וֹ  ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַאחר 
בּ ׁש וֹ בר : וכן בּ וֹ . מגר ׁש ת ׁש אינּה  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִאה

מלוג ט. נכסי  פירות תטרוף  והיא תשרי  עד יתן  ולא בניסן לגרש  כתב שמא  חיישינן ולא 
פו  אינש מקדים  לא  כי לתשרי , ניסן בין  הבעל  הגטשמכר  יכתוב  ולא לנפשיה, רענותא

לגרשה שירצה  אע "פ)עד תוד"ה  קסז . לו י..(דף  יבא ולא  לבעל , הוא זכות השובר  כי
בידיעתו . שלא  שנכתב ממה ואיןהפסד בפניו . שלא  לאדם זכין  שכתב  במה  הרע"ב כוונת (וזהו 

מלשלם  ונפטר הבעל זכה  השובר  בכתיבת  שמיד לצאתיא..)(תוי "ט)הכוונה  יכול  כן לא שאם 
ויהיה כשמו בעלה ששם  לאשה יתן שמא  האיש  רק  מכיר  אם  בגט כי  קלקלה . מזה
כשמה שאשתו  לבעל תתן שמא האשה , רק מכיר  אם  ובשובר  שנתגרשה . לראיה  לה 
יש שמא  האי כולי חשו לא שניהם  כשמכירים  אבל  כתובתה . שפרע לראיה לו ויהיה

אלו כשמות ששמותיהם ואשה איש  ותוי"ט )עוד הגמרא סוגיית שכר יב..(עפ "י נותן  הבעל
ותגבה תחזור  שלא  הוא, שלזכותו כיון  נותן הוא  השובר  ושכר  ונתן, וכתב דכתיב הגט

יב:)בב"מ יג ..(תוי"ט )הכתובה  ילוה(דף ולא  בניסן כתב  שמא  וניחוש  הש "ס  מקשה
שטר  אלא כותבין שאין אשי רב ומתרץ כדין, שלא  לקוחות למטרף  ויבא תשרי  עד 
כותבין, השטרות  שכל ס "ל  ואביי  לוה , לא שעדיין אע "פ מיד נפשיה  שמשעבד  אקנייתא
לו. זכין בחתומיו  שעדיו  ס "ל כי מיד , נפשיה  משעבד  סתמא  שנכתב בשטר  אף לדידיה  כי
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למוֹ כר  ׁש טר  כּ וֹ תבין  שׂ כר . נ וֹ תן  והוה 
ואין עּמ וֹ . לוֹ קח ׁש אין  ּפ י על אף
עּמ וֹ , מוֹ כר  ׁש יּ הא  עד ללוֹ קח, כּ וֹ תבין 

שׂ כר: נ וֹ תן  וה לּ וֹ קח

ונּׂשוּ אין ארוּ סין ׁש טרי כּ וֹ תבין אין
נוֹ תן והחתן ׁש ניהם, מדּ עת אלּ א

ד

      
 יד   

       
   טו 
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  יז

     
יח   

  יט   

שׂ כר. נ וֹ תן  מקבּ ל והלּ וֹ ה הכי אפלּ וּ  ּפ ּק ד וֹ ן, וּ פלגּ א מלוה דּ פלגּ א סקא היא ואפלּ וּ  ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
ל ּס וֹ פר : הכר  כּ ל נוֹ תן הוּ א ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָהסקא

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הר יד. וחולקים  פקדון ומחצה  מלוה מחצה  דהיינו  עסקא , היא  מקבלואפילו מ "מ יוח,
המשנה. חידוש וזהו ברע "ב, כדאיתא  שכר , כל נותן אין טו .העיסקא  השטר  שכתיבת

פשיטא עמו  לוקח  שאין  אע"פ למוכר  שטר  שכותבין דכיון  מעות , ליתן ללוקח מחייב
השטר  נכתב  מדעתו שלא  לומר  כותביןשיכול אין ולנימוק "י  הרמב"ן. בשם  רל"ח סימן  (טור

תוי"ט ) המעות, קיבל  שכבר בשטר כתוב רישאטז..אא"כ אגב אלא היא , דפשיטא מילתא  הא 
ללוקח שטר  כותבין אין בפניו, שלא  ללוקח השדה  הקנה המוכר  אם אף א"נ  לה. קתני
שנעשה בקנין עומד לכתיבה  קנין  סתם אמרינן דלא עמו , המוכר  שיהא עד זה על 

הסופר  שכר  שישלם  עד שטר  לו  למסור  רצה  לא שמא א "נ  לפניו , קסז:שלא  דף (רמב"ן

כותבין) במוכר יז..ד"ה אף אלא  זוכה , שהלוקח  פשיטא  מכר  ובסתם  גרשום . רבנו לשון
אבדת  מכרת  קנית , לקחת  אינשי, אמרי  מקום  מכל רעתה פירשיח..(תוי"ט )מפני כן

במו"ק  הגמרא  ע "פ יח:)רשב"ם אתה(דף כמה  האירוסין  בזמן  שכותבין  השטר  והיינו  ,
שנקנים  הדברים הן שהן ואע"פ  וכך . כך  לבתך נותן  אתה  כמה  וכך, כך לבנך נותן
שניהם  דעת  צריכים הלכך משועבדים  מנכסים  גובה  נכתבו  אם  מקום  מכל באמירה,

דלמ"ד(מלא"ש) כתב  ורע"א  קב:). דף מדעתה,(כתובות אלא אירוסין שטר  כותבין שאין 
ממש . אירוסין בשטרי  משנתנו לפרש  הכלה,יט.יש  ואבי  החתן אבי דעת  פסיקתא בשטרי 

וכלה. החתן מדעת  כתובה ושטר 
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פשוט בתרא גט בבא י פרק קלד

אריסוּ ת ׁש טרי כּ וֹ תבין אין שׂ כר.
ׁש ניהם, מדּ עת אלּ א וקבּ לנוּ ת
ׁש טרי כּ וֹ תבין  אין  שׂ כר. נ וֹ תן  והמקבּ ל
אלּ א דּ ין בית מעשׂ ה וכל ברוּ רין
שׂ כר. נ וֹ תנין  וּ ׁש ניהם ׁש ניהם, מדּ עת 
אוֹ מר, גּ מליאל בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ ן
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אריסוּ ת.ד ל בדּה ׁש טרי  לקרקע  היּ וֹ רד  ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
:ולרבי ל ׁש לי ׁש  למחצה ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוּ ל ׁש מר ּה 

בּ ין קבּ לנ וּ ת. ל ׁש נה, כּ וֹ רין וכ בּ כ ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
שׂ תה: לא בּ ין ברוּ רין .שׂ תה ׁש טרי  ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌

וזה  לוֹ  ׁש יּ ד וּ ן אחד ל וֹ  בּ וֹ רר  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶזה
ּפ ל וֹ ני בּ כתב , וכ וֹ תבין אחד , לוֹ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵבּ וֹ רר 
,וכ  ּכ וטנוֹ תיו ּפ ל וֹ ני  דּ יּ ן ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵבּ רר 
וטוֹ נים: ח וֹ זרים יהיוּ  ׁש א ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְכּ די

השכר כ. יתן  הוא שנשכר  שמי בדין שכך  הוא חכמים  פסיקתא(רמב "ן)תקנת  בשטרי .
בעלה  קנה  אשה  שקנתה שמה שלו ההנאה בקבלת(שם)כל מרויח  הוא  כתובה  ושטר  ,

האשה והגמראכא..(נימוק "י)נדוניית  שלו , הנאה קסח.)שעיקר  שאפילו (דף  אומרת
עיקר  מ "מ  אלו, בשנים  למקבל  ריוח  ואין שנתיים  או  שנה להובירה שצריכים  בשדה 

השכר . ליתן צריך  והוא  שלו  היא בורר כב.הנאה זה  שם  על  בירורין  שטר  ונקרא 
אחד  לו  בורר  וזה  אחד מ"א)לו פ"ג טענות(סנהדרין גם  בו שכתוב כתוב  וברע"ב  .

וחוזרין  טוענין  יהו  שלא כדי  טענותיהם  כותבים היו  הדיינים סופרי כי הדין, בעלי 
זבל "א בירורין הרע "ב  מפרש  אחרים  שבמקומות ואע"פ אחרת . וטוענין  הטענה  מזה

אחד ) לו  בורר  כתובין (זה הטענות  שגם  מוכח  כאן  בשטר , כתוב  זה  שרק ומשמע ,
ולכן  שנים , ומצריך חולק  רשב"ג  היה לא  לחוד  דיינים בירור  בשטר  כי  בשטר ,

טענותיהם גם בו שכתוב  שאיירי  לפרש הרע "ב  הוצרך  שטר כג ..(תוי"ט )כאן הוא
דעת וצריך  הלוה . מקרקע  חובו לגבות  רשות  לו  ונותנין למלוה  כותבין דין שבית 

השטר  שכותבין לפני  לפרוע  שיוכל  כדי בתוי "ט.כד..(רשב"ם)הלוה הובא רשב"ם ,
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לעצמוֹ  לזה ׁש נים, כּ וֹ תבין ׁש ניהם
לעצמוֹ : ולזה

את  וה ׁש ליׁש  חוֹ בוֹ  מקצת  ׁש ּפ רע מי 
ל נת ּת י לא  אם לוֹ , ואמר ׁש טר וֹ 
ׁש טרוֹ , לוֹ  ּת ן  ּפ לוֹ ני  י וֹ ם ועד מכּ אן 

א וֹ מר, י וֹ סי רבּ י  נתן , ולא  זמן  יּת ן .הגּ יע 
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ׁש נים. דּ ינים כּ וֹ תבים  מבּ לי אחד  לכל  ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌
סד וּ רים  ט נוֹ תיו ׁש יּ היוּ  צמוֹ  בּ פני  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְׁש טר 
גּ מליאל , בּ ן ׁש מע וֹ ן כּ ר בּ ן הלכה ואין ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְבּ וֹ .
ׁש ני ׁש ל טנוֹ ת כּ וֹ תבין אחד  בּ ׁש טר  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א
דּ יּ ן  ּפ ל וֹ ני  בּ רר  וׁש ּפ לוֹ ני דּ ינים, ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַבּ לי 
אחר  דּ יּ ן ּפ לוֹ ני בּ רר  וּ פל וֹ ני  ל וֹ  ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש יּ ד וּ ן

לוֹ : ׁש טר וֹ .הׁש יּ ד וּ ן את הּמ לוה והׁש לי ׁש  ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
ׁש ּט רח ׁש לי ׁש . בּ יד הטר  מסר וּ  ◌ַֹ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְוהוה
ל  וסמכ וּ  ׁש וֹ בר  לכ ּת ב  להם ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָהיה

י ּת ן .הלי ׁש : א וֹ מר י וֹ סי  לי ּה רבּ י  דּ סבירא ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

ל  דּ בר  לחבר וֹ  הּמ בטיח קניא. ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַאסמכּת א
בּ לבּ וֹ   וסוֹ מ ל תיד  דּ בר  ל וֹ  ׁש יּ שׂ ה ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְמנת
 וּ כ ׁש הגּ י לקיּ ם ׁש יּ וּ כל הּת נאי  ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִבּ ׁש ת
קר וּ יה  זוֹ  לקיּ ם, יכ וֹ ל אינוֹ  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַהזּ מן
וּ ל נין  קניא. י וֹ סי ר בּ י  וּ לדברי ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַאסמכּת א,
אם  אלּ א קניא, לא אסמכ ּת א הלכה, ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְּפ סק
והתּפ יס  ח ׁש וּ ב , דּ ין בּ בית מ יּ דוֹ  קנוּ  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵכּ ן
ׁש טר וֹ תיו  ׁש ּמ סר  דּ ין בּ ית בּ אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ְזכ יּ וֹ תיו
וד  מכּ אן אתינא לא אי  ואמר  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְוּ ראיוֹ תיו,
ור בּ וֹ תי זכיּ וֹ תי . לבּ טלן י וֹ ם ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ְׁש לׁש ים

בתוי "ט.כה. הובא  שאין כו .רשב"ם , לטעון יכול דין בעל שכל סובר  שרשב"ג 
לידי  ויבא טענותיו  יראה  הלה כי  חבירו , טענות אצל כתובין טענותיו  שיהא רצונו 

הוי כז.מריבה. דאל "כ קיים , השטר  וממילא מתנה  למפרע יהיה  לו שנתתי  והמעות
ומשעבד  חוזר  דאינו שעבודו  מקצת  שנמחל  ברע "א)שטר  הובא  כז: דף נדרים .(ר"ן
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אריסוּ ת ׁש טרי כּ וֹ תבין אין שׂ כר.
ׁש ניהם, מדּ עת אלּ א וקבּ לנוּ ת
ׁש טרי כּ וֹ תבין  אין  שׂ כר. נ וֹ תן  והמקבּ ל
אלּ א דּ ין בית מעשׂ ה וכל ברוּ רין
שׂ כר. נ וֹ תנין  וּ ׁש ניהם ׁש ניהם, מדּ עת 
אוֹ מר, גּ מליאל בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ ן

      
כ    

     
     

    
    

   כא  
     

           כב   
        כג   

       כד     

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אריסוּ ת.ד ל בדּה ׁש טרי  לקרקע  היּ וֹ רד  ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
:ולרבי ל ׁש לי ׁש  למחצה ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוּ ל ׁש מר ּה 

בּ ין קבּ לנ וּ ת. ל ׁש נה, כּ וֹ רין וכ בּ כ ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
שׂ תה: לא בּ ין ברוּ רין .שׂ תה ׁש טרי  ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌

וזה  לוֹ  ׁש יּ ד וּ ן אחד ל וֹ  בּ וֹ רר  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶזה
ּפ ל וֹ ני בּ כתב , וכ וֹ תבין אחד , לוֹ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵבּ וֹ רר 
,וכ  ּכ וטנוֹ תיו ּפ ל וֹ ני  דּ יּ ן ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵבּ רר 
וטוֹ נים: ח וֹ זרים יהיוּ  ׁש א ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְכּ די

השכר כ. יתן  הוא שנשכר  שמי בדין שכך  הוא חכמים  פסיקתא(רמב "ן)תקנת  בשטרי .
בעלה  קנה  אשה  שקנתה שמה שלו ההנאה בקבלת(שם)כל מרויח  הוא  כתובה  ושטר  ,

האשה והגמראכא..(נימוק "י)נדוניית  שלו , הנאה קסח.)שעיקר  שאפילו (דף  אומרת
עיקר  מ "מ  אלו, בשנים  למקבל  ריוח  ואין שנתיים  או  שנה להובירה שצריכים  בשדה 

השכר . ליתן צריך  והוא  שלו  היא בורר כב.הנאה זה  שם  על  בירורין  שטר  ונקרא 
אחד  לו  בורר  וזה  אחד מ"א)לו פ"ג טענות(סנהדרין גם  בו שכתוב כתוב  וברע"ב  .

וחוזרין  טוענין  יהו  שלא כדי  טענותיהם  כותבים היו  הדיינים סופרי כי הדין, בעלי 
זבל "א בירורין הרע "ב  מפרש  אחרים  שבמקומות ואע"פ אחרת . וטוענין  הטענה  מזה

אחד ) לו  בורר  כתובין (זה הטענות  שגם  מוכח  כאן  בשטר , כתוב  זה  שרק ומשמע ,
ולכן  שנים , ומצריך חולק  רשב"ג  היה לא  לחוד  דיינים בירור  בשטר  כי  בשטר ,

טענותיהם גם בו שכתוב  שאיירי  לפרש הרע "ב  הוצרך  שטר כג ..(תוי"ט )כאן הוא
דעת וצריך  הלוה . מקרקע  חובו לגבות  רשות  לו  ונותנין למלוה  כותבין דין שבית 

השטר  שכותבין לפני  לפרוע  שיוכל  כדי בתוי "ט.כד..(רשב"ם)הלוה הובא רשב"ם ,
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לעצמוֹ  לזה ׁש נים, כּ וֹ תבין ׁש ניהם
לעצמוֹ : ולזה

את  וה ׁש ליׁש  חוֹ בוֹ  מקצת  ׁש ּפ רע מי 
ל נת ּת י לא  אם לוֹ , ואמר ׁש טר וֹ 
ׁש טרוֹ , לוֹ  ּת ן  ּפ לוֹ ני  י וֹ ם ועד מכּ אן 

א וֹ מר, י וֹ סי רבּ י  נתן , ולא  זמן  יּת ן .הגּ יע 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש נים. דּ ינים כּ וֹ תבים  מבּ לי אחד  לכל  ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌
סד וּ רים  ט נוֹ תיו ׁש יּ היוּ  צמוֹ  בּ פני  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְׁש טר 
גּ מליאל , בּ ן ׁש מע וֹ ן כּ ר בּ ן הלכה ואין ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְבּ וֹ .
ׁש ני ׁש ל טנוֹ ת כּ וֹ תבין אחד  בּ ׁש טר  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א
דּ יּ ן  ּפ ל וֹ ני  בּ רר  וׁש ּפ לוֹ ני דּ ינים, ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַבּ לי 
אחר  דּ יּ ן ּפ לוֹ ני בּ רר  וּ פל וֹ ני  ל וֹ  ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש יּ ד וּ ן

לוֹ : ׁש טר וֹ .הׁש יּ ד וּ ן את הּמ לוה והׁש לי ׁש  ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
ׁש ּט רח ׁש לי ׁש . בּ יד הטר  מסר וּ  ◌ַֹ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְוהוה
ל  וסמכ וּ  ׁש וֹ בר  לכ ּת ב  להם ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָהיה

י ּת ן .הלי ׁש : א וֹ מר י וֹ סי  לי ּה רבּ י  דּ סבירא ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

ל  דּ בר  לחבר וֹ  הּמ בטיח קניא. ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַאסמכּת א
בּ לבּ וֹ   וסוֹ מ ל תיד  דּ בר  ל וֹ  ׁש יּ שׂ ה ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְמנת
 וּ כ ׁש הגּ י לקיּ ם ׁש יּ וּ כל הּת נאי  ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִבּ ׁש ת
קר וּ יה  זוֹ  לקיּ ם, יכ וֹ ל אינוֹ  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַהזּ מן
וּ ל נין  קניא. י וֹ סי ר בּ י  וּ לדברי ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַאסמכּת א,
אם  אלּ א קניא, לא אסמכ ּת א הלכה, ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְּפ סק
והתּפ יס  ח ׁש וּ ב , דּ ין בּ בית מ יּ דוֹ  קנוּ  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵכּ ן
ׁש טר וֹ תיו  ׁש ּמ סר  דּ ין בּ ית בּ אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ְזכ יּ וֹ תיו
וד  מכּ אן אתינא לא אי  ואמר  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְוּ ראיוֹ תיו,
ור בּ וֹ תי זכיּ וֹ תי . לבּ טלן י וֹ ם ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ְׁש לׁש ים

בתוי "ט.כה. הובא  שאין כו .רשב"ם , לטעון יכול דין בעל שכל סובר  שרשב"ג 
לידי  ויבא טענותיו  יראה  הלה כי  חבירו , טענות אצל כתובין טענותיו  שיהא רצונו 

הוי כז.מריבה. דאל "כ קיים , השטר  וממילא מתנה  למפרע יהיה  לו שנתתי  והמעות
ומשעבד  חוזר  דאינו שעבודו  מקצת  שנמחל  ברע "א)שטר  הובא  כז: דף נדרים .(ר"ן
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יּת ן : לא  א וֹ מר , יהוּ דה ר בּ י

עליו  מעידין  חוֹ בוֹ , ׁש טר  ׁש נּ מחק מי 
לוֹ  וע וֹ שׂ ין  דּ ין  בית  לפני וּ בא  עדים,
נמחק ּפ לוֹ ני בן ּפ לוֹ ני איׁש  קיּ וּ ם,
וּ פלוֹ ני וּ פלוֹ ני ּפ לוֹ ני, בּ יוֹ ם ׁש טרוֹ 
רבּ י חוֹ בוֹ , מקצת  ׁש ּפ רע  מי עדיו.

יחלי א וֹ מר , א וֹ מר,יה וּ דה  יוֹ סי  ר בּ י ף. 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש בּ קיאים  דּ ין בּ ית ׁש כּ ל ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְמפר ׁש ים
דּ ין  בּ ית נקראים אסמכּת א בּ דיני ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְויוֹ דים
אוֹ מר  הרמ בּ "ם אבל  זה. ל נין ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָחׁש וּ ב 
דּ ין  בּ ית אלּ א חׁש וּ ב  דּ ין בּ ית ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש אין

ישׂ ראל : בּ ארץ  ּׁש טר ו הּס מו ׁש נּ מחק מי  ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
מצמ וֹ חוֹ בוֹ . כּ ׁש נּ מחק ׁש ראוּ  דים ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְוי ׁש 

מים: ידי  ל  נּט ׁש ט ׁש  עליו אוֹ  מ עמיד  ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
היה עדים. וּ מה נכּת ב  מאימתי ׁש יּ וֹ ד ים ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

בּ ית  בּ פני  קיּ וּ ם לוֹ  ע וֹ שׂ ין והן בּ וֹ , ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָכּ תוּ ב 
כּ תוּ ב היה מה כּ ל  לוֹ  וכ וֹ תבין ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִדּ ין

ׁש טר : ׁש טר ף.יחלי בּ אוֹ תוֹ  אוֹ תוֹ  יקרע  ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
הנּ ׁש אר : הח ׁש בּ וֹ ן כּ פי אחר  ל וֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְויכּת ב וּ 

כתבכח. כן חשוב, בב "ד  מיניה  קנו א"כ  אלא קניא  לא אסמכתא הלכה  פסק ולענין 
כאן . שכבר הרע "ב אחר זמן לאחר להקנות  אינו  סודר קנין  וכל סודר, קנין הוא קנין סתם  (והנה

חשוב. ב"ד הרע"ב  מצריך מעכשו  בקנין שגם ונמצא הוא. מעכשו  קנין אלא לבעליו , הסודר הוחזר

מ"ה)ובב"מ הר"ת(פ"ג  אמנם חשוב. ב "ד מצריך ולא אסמכתא , אינה מעכשיו  שכשמקנה  הרע"ב כתב 

מוחזק עצמו  שהמלוה התם  ובין המחזיק הוא  ששליש הכא בין טעמים מחלק  כמה עוד  ועיי "ש (תוי"ט,

להתם )שיש הכא  בין אמרינן כט..)לחלק כראוי, שמרו שלא מחמת או מדעת נמחק  אם  אבל
מדעת כנמחק  דינו  מאונס  שנמחק  עדים לו שאין  וכל  שמרו. לא ולכן הוא  פרוע  ודאי

י"ח) ס "ק מא סימן כתבו ל..(סמ"ע  שבציוויים כותבין  דין והבית חותמין, הקיום ועדי 
זה  כל  הפרישה העדים  כתב  א)(כן ס "ק  סוף הרשב"ם)(שם  כלשון הוא  הרע"ב ולשון  הרשב "ם. .בדעת

 י י ח ר ו ק מ

פשוט בתרא גט בבא י קלז פרק

נמצא יהוּ דה, ר בּ י אמר ׁש וֹ בר. יכ ּת וֹ ב 
צרי מןזה ׁש וֹ ברוֹ  ׁש וֹ מר להיוֹ ת  

יפה   ּכ יוֹ סי , רבּ י  לוֹ  אמר  העכ בּ רים.
זה: ׁש ל כּ חוֹ  יוּ רע  ולא  לוֹ ,

וה נּ יח  עׁש יר , ואחד  עני אחד אחין , ׁש ני 
עשׂ אן הבּ ד, וּ בית  מרחץ אביהן  להן 
לעצמן , עשׂ אן  לאמצע . ה ּׂשכר לשׂ כר,
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      לג

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

זה. ׁש וֹ בר וֹ נמצא  לׁש מר   צרי הוה ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌
יגבּ ה  יאבד, ׁש אם הכ בּ רים, ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִמן

חוֹ ב וֹ : כּ ל  את י וֹ סי הּמ לוה ר בּ י  אמר  ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
ל וֹ . יפה הוה וכן  ׁש יּ הא לּמ לוה, ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌

 לפר וימהר  ׁש וֹ בר וֹ  ל ׁש מר  ָצרי◌ִ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌

לכּת ב מלוה ׁש ל  כּ חוֹ  ירע  ולא ֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֵֹ◌ְל וֹ ,
מקדּ ם  חוֹ ב וֹ  זמן ׁש היה אחר , ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְׁש טר 
לטרף  יוּ כל  ולא מאחר  ּת ה ֹ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְויׁש וּ ב 
הני. הטר  מזּ מן אלּ א ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָלקוֹ ח וֹ ת
ׁש וֹ בר : ׁש כּ וֹ תבין י וֹ סי כּ ר בּ י  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַוהלכה

המלוה.לא. טובת בתר  שנלך  הוא ובדין מלוה  לאיש  לוה מפרשלב.ועבד  בברייתא
במשנה אבל  המלוה, מפסיד  לא  וא"כ  הראשון, זמן השני  בשטר  שכותבין יהודה רבי
שני  מחמת  שני  מזמן  שכותבין  סובר  אתה אם ליה, ה"ק יוסי ורבי  דבריו, פירש  לא 
שיגבה כדי ועוד  לפרוע, הלוה שימהר  כדי  שובר  שכותבין א ' עליך, חולק אני טעמים 
טעם  מחמת רק  עליך  אני  חולק  ראשון, מזמן  שכותבין  סובר  אתה ואם  ראשון . מזמן

קעא .)הראשון נכונה לג ..(דף  יותר  נוסחא והיא  לעצמו , עשאן  גורסים  נוסחאות)יש  .(שינויי

 י י ח ר ו ק מ

מו



פשוט בתרא גט בבא י פרק קלו 

יּת ן : לא  א וֹ מר , יהוּ דה ר בּ י

עליו  מעידין  חוֹ בוֹ , ׁש טר  ׁש נּ מחק מי 
לוֹ  וע וֹ שׂ ין  דּ ין  בית  לפני וּ בא  עדים,
נמחק ּפ לוֹ ני בן ּפ לוֹ ני איׁש  קיּ וּ ם,
וּ פלוֹ ני וּ פלוֹ ני ּפ לוֹ ני, בּ יוֹ ם ׁש טרוֹ 
רבּ י חוֹ בוֹ , מקצת  ׁש ּפ רע  מי עדיו.

יחלי א וֹ מר , א וֹ מר,יה וּ דה  יוֹ סי  ר בּ י ף. 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש בּ קיאים  דּ ין בּ ית ׁש כּ ל ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְמפר ׁש ים
דּ ין  בּ ית נקראים אסמכּת א בּ דיני ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְויוֹ דים
אוֹ מר  הרמ בּ "ם אבל  זה. ל נין ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָחׁש וּ ב 
דּ ין  בּ ית אלּ א חׁש וּ ב  דּ ין בּ ית ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש אין

ישׂ ראל : בּ ארץ  ּׁש טר ו הּס מו ׁש נּ מחק מי  ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
מצמ וֹ חוֹ בוֹ . כּ ׁש נּ מחק ׁש ראוּ  דים ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְוי ׁש 

מים: ידי  ל  נּט ׁש ט ׁש  עליו אוֹ  מ עמיד  ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
היה עדים. וּ מה נכּת ב  מאימתי ׁש יּ וֹ ד ים ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

בּ ית  בּ פני  קיּ וּ ם לוֹ  ע וֹ שׂ ין והן בּ וֹ , ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָכּ תוּ ב 
כּ תוּ ב היה מה כּ ל  לוֹ  וכ וֹ תבין ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִדּ ין

ׁש טר : ׁש טר ף.יחלי בּ אוֹ תוֹ  אוֹ תוֹ  יקרע  ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
הנּ ׁש אר : הח ׁש בּ וֹ ן כּ פי אחר  ל וֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְויכּת ב וּ 

כתבכח. כן חשוב, בב "ד  מיניה  קנו א"כ  אלא קניא  לא אסמכתא הלכה  פסק ולענין 
כאן . שכבר הרע "ב אחר זמן לאחר להקנות  אינו  סודר קנין  וכל סודר, קנין הוא קנין סתם  (והנה

חשוב. ב"ד הרע"ב  מצריך מעכשו  בקנין שגם ונמצא הוא. מעכשו  קנין אלא לבעליו , הסודר הוחזר

מ"ה)ובב"מ הר"ת(פ"ג  אמנם חשוב. ב "ד מצריך ולא אסמכתא , אינה מעכשיו  שכשמקנה  הרע"ב כתב 

מוחזק עצמו  שהמלוה התם  ובין המחזיק הוא  ששליש הכא בין טעמים מחלק  כמה עוד  ועיי "ש (תוי"ט,

להתם )שיש הכא  בין אמרינן כט..)לחלק כראוי, שמרו שלא מחמת או מדעת נמחק  אם  אבל
מדעת כנמחק  דינו  מאונס  שנמחק  עדים לו שאין  וכל  שמרו. לא ולכן הוא  פרוע  ודאי

י"ח) ס "ק מא סימן כתבו ל..(סמ"ע  שבציוויים כותבין  דין והבית חותמין, הקיום ועדי 
זה  כל  הפרישה העדים  כתב  א)(כן ס "ק  סוף הרשב"ם)(שם  כלשון הוא  הרע"ב ולשון  הרשב "ם. .בדעת

 י י ח ר ו ק מ

פשוט בתרא גט בבא י קלז פרק

נמצא יהוּ דה, ר בּ י אמר ׁש וֹ בר. יכ ּת וֹ ב 
צרי מןזה ׁש וֹ ברוֹ  ׁש וֹ מר להיוֹ ת  

יפה   ּכ יוֹ סי , רבּ י  לוֹ  אמר  העכ בּ רים.
זה: ׁש ל כּ חוֹ  יוּ רע  ולא  לוֹ ,

וה נּ יח  עׁש יר , ואחד  עני אחד אחין , ׁש ני 
עשׂ אן הבּ ד, וּ בית  מרחץ אביהן  להן 
לעצמן , עשׂ אן  לאמצע . ה ּׂשכר לשׂ כר,
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

זה. ׁש וֹ בר וֹ נמצא  לׁש מר   צרי הוה ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌
יגבּ ה  יאבד, ׁש אם הכ בּ רים, ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִמן

חוֹ ב וֹ : כּ ל  את י וֹ סי הּמ לוה ר בּ י  אמר  ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
ל וֹ . יפה הוה וכן  ׁש יּ הא לּמ לוה, ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌

 לפר וימהר  ׁש וֹ בר וֹ  ל ׁש מר  ָצרי◌ִ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌

לכּת ב מלוה ׁש ל  כּ חוֹ  ירע  ולא ֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֵֹ◌ְל וֹ ,
מקדּ ם  חוֹ ב וֹ  זמן ׁש היה אחר , ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְׁש טר 
לטרף  יוּ כל  ולא מאחר  ּת ה ֹ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְויׁש וּ ב 
הני. הטר  מזּ מן אלּ א ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָלקוֹ ח וֹ ת
ׁש וֹ בר : ׁש כּ וֹ תבין י וֹ סי כּ ר בּ י  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַוהלכה

המלוה.לא. טובת בתר  שנלך  הוא ובדין מלוה  לאיש  לוה מפרשלב.ועבד  בברייתא
במשנה אבל  המלוה, מפסיד  לא  וא"כ  הראשון, זמן השני  בשטר  שכותבין יהודה רבי
שני  מחמת  שני  מזמן  שכותבין  סובר  אתה אם ליה, ה"ק יוסי ורבי  דבריו, פירש  לא 
שיגבה כדי ועוד  לפרוע, הלוה שימהר  כדי  שובר  שכותבין א ' עליך, חולק אני טעמים 
טעם  מחמת רק  עליך  אני  חולק  ראשון, מזמן  שכותבין  סובר  אתה ואם  ראשון . מזמן

קעא .)הראשון נכונה לג ..(דף  יותר  נוסחא והיא  לעצמו , עשאן  גורסים  נוסחאות)יש  .(שינויי

 י י ח ר ו ק מ

מז



פשוט בתרא גט בבא י פרק קלח

ל קח לעני, אוֹ מר העׁש יר הרי
וירח  זיתים עבדים ל קח ב ּמ רחץ, צוּ  

ׁש הי וּ  ׁש נים ה בּ ד . בּ בית  ועשׂ ם וּ בא 
ׁש מע וֹ ן בּ ן  י וֹ סף אחד  ׁש ם אחת , בעיר
יכ וֹ לין אין  ׁש מע וֹ ן , בּ ן  יוֹ סף אחר  וׁש ם
ולא זה על זה  חוֹ ב ׁש טר  להוֹ ציא 
חוֹ ב. ׁש טר  עליהן  לה וֹ ציא  יכוֹ ל אחר
ׁש ל  ׁש טר וֹ  ׁש טר וֹ תיו בּ ין  לאחד נמצא 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

עבדים.ז   ל דּ כמ וֹ קח  הּמ רחץ. ל ׁש יּ חּמ מוּ  ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌
ל ואף לעוֹ לם . ּת היה כּ ן  אבינוּ  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶׁש הנּ יח ּה 
דּ לית  דּ במידי קּמ א  בּ פרק  לן דּ אית ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַגּ ב
אגוֹ ד, א וֹ  גּ וֹ ד למימר יכוֹ ל חלּק ה  דּ ין ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ֲ◌ִ◌ָבּ ּה 
ל אמכּ ר אני  אוֹ  חלק לי מכר ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר
לוֹ מר  יכ וֹ ל ה ני ׁש אין הכא, ׁש אני ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶחלקי,

לקנוֹ ת : בּ ּמ ה  לוֹ  ׁש אין יכוֹ ליןאגוֹ ד, אינן ֱ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌
זה . על זה  חוֹ ב  ׁש טר מהם להוֹ ציא  אחד דּ כל ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌

החזר ּת י  אני ׁש בּ יד הטר זה לטען ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָיכוֹ ל
: ׁש הלויתי הּמ ע וֹ ת לי כּ ׁש ּפ רּת  ולא ל ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌
עליהם. חוֹ ב  ׁש טר לה וֹ ציא יכ וֹ ל דּ כלאחר ְ◌ָ◌

לי ּה  מדּ חי מצי חבריּה :לגבּ יאחד ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

ולאלד. כאן, לפרש יש  שכן לומר  נוטה  ובתוי"ט  וכתישה , מיעוך  לשון שהוא  עשוי  יש
עשייה. בהם לה.לשון משתמש העשיר  נמצא זיתים  לו ואין עבדים לו אין שהעני  וכיון

אגוד . או  גוד  דין שייך  לא שכאן רע "ב ועיין  כלום. בהם לעני לו ואין  (נחלקו בעצמו

אני או  וקנה, לעצמך אתה משוך וה "ק משיכה, לשון שהוא  י"א  אגוד. או  גוד הלשון בביאור הראשונים

ואני דמים קצוץ  גוד, לפרש יש זה בלשון דמים. קציצת  לשון שהוא וי"א הערוך. פירש וכן ואקנה . אמשוך 

מכור  היינו  שגוד  כאן הרע "ב מדכתב דמים . באותם תקנה  ואתה דמים אקוץ אני ואגוד, דמים, באותם  אקנה

לעיל אבל קציצה. לשון כאן שמפרש ש"מ אמכור, אני מ"ו)ואגוד שהביאור (פ"א  כתב שם כי להיפוך כתב

לקנות, במה  לו  שאין  אגוד לומר יכול העני שאין שכתב כאן בסוה"ד חלקך. לי מכור או  חלקי קנה הוא 

גוד לומר יכול שאינו  היל"ל כאן ולפירושו  אקנה, אני היינו  שאגוד שפירש כאן של פירושו  .)(תוי "ט)סותר

 י י ח ר ו ק מ

פשוט בתרא גט בבא י קלט פרק

ׁש ניהן ׁש טר וֹ ת  ּפ רוּ ע, ׁש מע וֹ ן  בּ ן  י וֹ סף
ואם יׁש לׁש וּ . יעשׂ וּ , כּ יצד ּפ רוּ עין.
הי וּ  ואם סימן . יכ ּת ב וּ  מׁש לּ ׁש ים, היוּ 
ׁש טר  לבנוֹ , האוֹ מר כּ הן. יכּת בוּ  מס ּמ נין,
איזהוּ , י וֹ ד ע ואיני ּפ רוּ ע ׁש טרוֹ תי  בּ ין 
לאחד נמצא ּפ רוּ עין. כּ לּ ן ׁש טרוֹ ת
אינ וֹ  וה קּ טן  ּפ ר וּ ע ה גּ דוֹ ל ׁש נים, ׁש ם
ערב, ידי  על חברוֹ  את  הּמ לוה  פר וּ ע.
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לח          
             

            
             

           
       לט     

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אביו:י ׁש לּ ׁש וּ . אבי  ׁש ם יכּת ב  ִ◌ְ◌ֵֹ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌
מׁש לּ ׁש ים. הי וּ  וּ ׁש מ וֹ ת ואם  ׁש מ וֹ תן ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌

ׁש וין: אב וֹ תיהן ואב וֹ ת יכּת בוּ אב וֹ תיהן ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
אר סימן . אוֹ  גּ יח וֹ ר  ׁש הוּ א ּפ ל וֹ ני , ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֹ

בּ ּס ימנין, ׁש וין הן ואם גּ וּ ץ. ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְאוֹ 

ואחד  כּ הן אחד  אם כּ הן. ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵֹ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵֹ◌ְ◌ְ◌ִיכּת ב וּ 
ׁש ם נמצא .י שׂ ראל: אחד ללוה ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

ׁש לּ וה  הלואוֹ ת מּת י ׁש טר וֹ ת ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְׁש ני 
פר וּ ע.מּמ נּ וּ : אינ וֹ  אחד הּק טן  דּ ׁש טר  ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

ׁש נים: ולא קאמר , ׁש טר וֹ תיו ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵבּ ין

בסוגייןלו. דאביי קעג.)אוקימתא שרשום(דף  שטר מצא  שהמלוה  כפשטיה לומר  אפשר אי כי .
שטר עליהם להוציא יכול אין זה  בלי אף הרי כי פרוע, שמעון בן ביוסף  נושה שהוא ששטרו בו

כארגמןלז..(תוי "ט)חוב אדום והיינו גיחור , כתב כהניםלח..(תוי "ט)רע "ב  שניהם  היו ואם
אבות  של  דור  עוד יכתבו  ישראלים מיהת .לט..(תוי "ט)או הקטן  סכום לו חייב נפשך ממה כי
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מח



פשוט בתרא גט בבא י פרק קלח

ל קח לעני, אוֹ מר העׁש יר הרי
וירח  זיתים עבדים ל קח ב ּמ רחץ, צוּ  

ׁש הי וּ  ׁש נים ה בּ ד . בּ בית  ועשׂ ם וּ בא 
ׁש מע וֹ ן בּ ן  י וֹ סף אחד  ׁש ם אחת , בעיר
יכ וֹ לין אין  ׁש מע וֹ ן , בּ ן  יוֹ סף אחר  וׁש ם
ולא זה על זה  חוֹ ב ׁש טר  להוֹ ציא 
חוֹ ב. ׁש טר  עליהן  לה וֹ ציא  יכוֹ ל אחר
ׁש ל  ׁש טר וֹ  ׁש טר וֹ תיו בּ ין  לאחד נמצא 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

עבדים.ז   ל דּ כמ וֹ קח  הּמ רחץ. ל ׁש יּ חּמ מוּ  ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌
ל ואף לעוֹ לם . ּת היה כּ ן  אבינוּ  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶׁש הנּ יח ּה 
דּ לית  דּ במידי קּמ א  בּ פרק  לן דּ אית ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַגּ ב
אגוֹ ד, א וֹ  גּ וֹ ד למימר יכוֹ ל חלּק ה  דּ ין ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ֲ◌ִ◌ָבּ ּה 
ל אמכּ ר אני  אוֹ  חלק לי מכר ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר
לוֹ מר  יכ וֹ ל ה ני ׁש אין הכא, ׁש אני ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶחלקי,

לקנוֹ ת : בּ ּמ ה  לוֹ  ׁש אין יכוֹ ליןאגוֹ ד, אינן ֱ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌
זה . על זה  חוֹ ב  ׁש טר מהם להוֹ ציא  אחד דּ כל ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌

החזר ּת י  אני ׁש בּ יד הטר זה לטען ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָיכוֹ ל
: ׁש הלויתי הּמ ע וֹ ת לי כּ ׁש ּפ רּת  ולא ל ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌
עליהם. חוֹ ב  ׁש טר לה וֹ ציא יכ וֹ ל דּ כלאחר ְ◌ָ◌

לי ּה  מדּ חי מצי חבריּה :לגבּ יאחד ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

ולאלד. כאן, לפרש יש  שכן לומר  נוטה  ובתוי"ט  וכתישה , מיעוך  לשון שהוא  עשוי  יש
עשייה. בהם לה.לשון משתמש העשיר  נמצא זיתים  לו ואין עבדים לו אין שהעני  וכיון

אגוד . או  גוד  דין שייך  לא שכאן רע "ב ועיין  כלום. בהם לעני לו ואין  (נחלקו בעצמו

אני או  וקנה, לעצמך אתה משוך וה "ק משיכה, לשון שהוא  י"א  אגוד. או  גוד הלשון בביאור הראשונים

ואני דמים קצוץ  גוד, לפרש יש זה בלשון דמים. קציצת  לשון שהוא וי"א הערוך. פירש וכן ואקנה . אמשוך 

מכור  היינו  שגוד  כאן הרע "ב מדכתב דמים . באותם תקנה  ואתה דמים אקוץ אני ואגוד, דמים, באותם  אקנה

לעיל אבל קציצה. לשון כאן שמפרש ש"מ אמכור, אני מ"ו)ואגוד שהביאור (פ"א  כתב שם כי להיפוך כתב

לקנות, במה  לו  שאין  אגוד לומר יכול העני שאין שכתב כאן בסוה"ד חלקך. לי מכור או  חלקי קנה הוא 

גוד לומר יכול שאינו  היל"ל כאן ולפירושו  אקנה, אני היינו  שאגוד שפירש כאן של פירושו  .)(תוי "ט)סותר

 י י ח ר ו ק מ

פשוט בתרא גט בבא י קלט פרק

ׁש ניהן ׁש טר וֹ ת  ּפ רוּ ע, ׁש מע וֹ ן  בּ ן  י וֹ סף
ואם יׁש לׁש וּ . יעשׂ וּ , כּ יצד ּפ רוּ עין.
הי וּ  ואם סימן . יכ ּת ב וּ  מׁש לּ ׁש ים, היוּ 
ׁש טר  לבנוֹ , האוֹ מר כּ הן. יכּת בוּ  מס ּמ נין,
איזהוּ , י וֹ ד ע ואיני ּפ רוּ ע ׁש טרוֹ תי  בּ ין 
לאחד נמצא ּפ רוּ עין. כּ לּ ן ׁש טרוֹ ת
אינ וֹ  וה קּ טן  ּפ ר וּ ע ה גּ דוֹ ל ׁש נים, ׁש ם
ערב, ידי  על חברוֹ  את  הּמ לוה  פר וּ ע.
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       לט     

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אביו:י ׁש לּ ׁש וּ . אבי  ׁש ם יכּת ב  ִ◌ְ◌ֵֹ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌
מׁש לּ ׁש ים. הי וּ  וּ ׁש מ וֹ ת ואם  ׁש מ וֹ תן ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌

ׁש וין: אב וֹ תיהן ואב וֹ ת יכּת בוּ אב וֹ תיהן ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
אר סימן . אוֹ  גּ יח וֹ ר  ׁש הוּ א ּפ ל וֹ ני , ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֹ

בּ ּס ימנין, ׁש וין הן ואם גּ וּ ץ. ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְאוֹ 

ואחד  כּ הן אחד  אם כּ הן. ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵֹ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵֹ◌ְ◌ְ◌ִיכּת ב וּ 
ׁש ם נמצא .י שׂ ראל: אחד ללוה ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

ׁש לּ וה  הלואוֹ ת מּת י ׁש טר וֹ ת ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְׁש ני 
פר וּ ע.מּמ נּ וּ : אינ וֹ  אחד הּק טן  דּ ׁש טר  ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

ׁש נים: ולא קאמר , ׁש טר וֹ תיו ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵבּ ין

בסוגייןלו. דאביי קעג.)אוקימתא שרשום(דף  שטר מצא  שהמלוה  כפשטיה לומר  אפשר אי כי .
שטר עליהם להוציא יכול אין זה  בלי אף הרי כי פרוע, שמעון בן ביוסף  נושה שהוא ששטרו בו

כארגמןלז..(תוי "ט)חוב אדום והיינו גיחור , כתב כהניםלח..(תוי "ט)רע "ב  שניהם  היו ואם
אבות  של  דור  עוד יכתבו  ישראלים מיהת .לט..(תוי "ט)או הקטן  סכום לו חייב נפשך ממה כי
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פשוט בתרא גט בבא י פרק קמ

על  אמר  ואם הערב. מן  יּפ רע  לא 
יּפ רע ׁש ארצה, מּמ י ׁש אּפ רע מנת
גּ מליאל  בּ ן  ׁש מע וֹ ן  ר בּ ן  ה ערב . מן 
 ּכ בּ ין  לוה, נכסים יׁש  אם א וֹ מר,
וכן ה ערב . מן  י ּפ רע  לא   ּכ וּ בין 
א וֹ מר, גּ מליאל בּ ן  ׁש מע וֹ ן  רבּ ן  היה
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הערב. מן  י ּפ רע ׁש יּ תבּ ע לא  ד  ּת ח לּ ה, ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌
דּ ין, בּ ית אוֹ תוֹ  ויחיּ ב וּ  לדּ ין הוה ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶאת
מן  יּפ רע  אז לּ ׁש לּ ם מה ל וֹ  אין ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְואם

אם הרב : א וֹ מר  גּ מליאל בּ ן  ׁש מעוֹ ן  רבּ ן  ֶ◌ָ◌ֵ◌
לוה. נכסים  הרב .י ׁש  מן י ּפ רע  לא ִֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌

אם  אפלּ וּ  סבר  קּמ א דּ תנּ א מ כּ לל  ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַלאו
אלּ א  הרב , מן י ּפ רע  ל וה נכסים ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵיׁש 
קתני, והכי מח ּס רא חסוּ רי  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמתניתין
י ּפ רע  לא רב  ידי  ל  חבר וֹ  את ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַהּמ לוה
ׁש אּפ רע  מנת ל אמר  ואם הרב , ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִמן

בּ ּמ ה  הרב . מן יּפ רע  ׁש ארצה, ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִמּמ י
לוה, נכסים כּ ׁש אין אמ וּ רים, ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְדּ ברים
מן  יּפ רע  לא ל וה נכסים י ׁש  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲאבל 
נכסים  ׁש יּ ׁש  ּפ י ל  אף וקבּ לן, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶהרב .
בּ ן  ׁש מע וֹ ן ר בּ ן הּק בּ לן. מן יּפ רע  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַל וה
קבּ לן, ואחד  רב  אחד  אוֹ מר , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַגּ מליאל 
מהן. י ּפ רע  לא ל וה נכסים י ׁש  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִאם
גּ מליאל . בּ ן ׁש מע וֹ ן כּ ר בּ ן הלכה ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְואין
רב . ואני לוֹ  ּת ן ׁש אוֹ מר  הוּ א ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָרב ,
:ל נוֹ תן ואני  לוֹ  ּת ן ׁש אוֹ מר  הוּ א ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַקבּ לן,

יכולמ. אינו כשהתנה  שגם כיון תשאל  ואם וה "ק. מיחסרא  חסורי  היא  המוגדש כל
שהתנה, לזה  סתם , ערב בין  יש חילוק  מה כן אם  ללוה, נכסים אין כן  אם אלא לגבות
הערב יכול  ידועים נכסים ללוה אין  אפילו סתם  שהערב  תשובתך , תנאו . לו הועיל  ומה
יתחייב ואם הלוה, את שתתבע  עד ממני ליפרע  לך אפשר  אי לו  ולומר  המלוה לדחות
לדחותו  יכול הערב  אין  שירצה ממי  שיפרע וכשהתנה ממני . והיפרע  בא לו ואין  בדין

ללוה ידועים נכסים יש בתוי"ט )אא"כ הובא פכ"ה, מלוה  הלכות  משנה עיין מא..(מגיד
לך. נותן  ואני  לו  תן  שאומר  הוא  וקבלן ערב. ואני  לו תן  שאומר  הוא  שערב רע"ב

 י י ח ר ו ק מ
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ב עלּה  והיה  בּ כת בּ ת ּה  לא ּׁשה הערב
יעשׂ וּ  ׁש ּמ א  הנאה , ידּ ירנּ ה  מגר ׁש ּה ,
ויחזיר זה ׁש ל נכסים על קנוּ ניא

א ׁש ּת וֹ : את 

גּ וֹ בה בּ ׁש טר, חברוֹ  את הּמ לוה
ידי על מׁש עבּ דים. מנּ כסים
חוֹ רין. בּ ני מנּ כסים גוֹ בה עדים,
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ כת בּ ת ּה . לאּׁשה נכסים הערב  לבּ ל ,ואין ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
יפרע לא  כּ תבּ תּה ,  לפר הרב  ְוצרי◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌
הנאה  ּת חלּ ה הבּ ל ׁש יּ דּ ירנּ ה  ד ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ַה כּ ת בּ ה 
ה ּת רה , לוֹ  ׁש אין נדר רבּ ים , דּ ת ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַל 
ׁש ּמ א  דּ חי ׁש ינן אוֹ ת ּה , להחזיר יוּ כל ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶׁש א
לאחר  כּ תבּ ת ּה  ולאכל להחזירּה  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ְֹ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַדּ ּת וֹ 
רב דּ ינא , וּ לנין הרב . מן  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּת ג בּ נּ ה
,לפר ח יּ ב ואינוֹ  מׁש ּת בּ ד לא  ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌◌ְ◌ִדּ כתבּ ה
טמא , מאי לבּ ל. נכסים לוֹ  אין ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַואפ לּ וּ 
רב ואי חּס רּה . מידי  ולאו בד ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ מצוה

דּ א בּ א  מׁש ּת בּ ד, ה וּ א, דּ בריּה  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌◌ְכּ תבּ תא 
נפׁש י ּה . ׁש בּ ד  ׁש בּ וֹ די בּ רי ּה  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְלגבּ יּה 
האה  ויכוֹ לה מׁש ּת בּ ד, דּ כת בּ ה ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוקבּ לן
לוֹ  יׁש  ואפ לּ וּ  ּת חלּ ה, מּמ נּ וּ  ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּת תבּ ע
הנאה  ה בּ ל ׁש יּ דּ יר נּ ה והוּ א לבּ ל. ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְנכסים 

ר בּ ים: דּ ת ל אתחּת חלּ ה ה ּמ לוה  ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌
בּ ׁש טר . בּ וֹ חברוֹ  כּ ת וּ ב  ׁש אין ּפ י ל אף  ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌

מׁש בּ דים , מנּ כסים  גּ וֹ בה  נכסים ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַאחרי וּ ת
אם  הוּ א  ס וֹ פר טע וּ ת  אחרי וּ ת לן ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדּ קימא

בּ ׁש טר, כּ תב וֹ  נכּת ב:לא  כּ אלּ וּ  הוּ א  והרי ְֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌

בכדי מב. זוזי  אינש  שדי  אחריות)דלא ד"ה רש"י יד. דף  ולוה(ב"מ מלוה הזכירוהו שלא  ואע"פ .
בטעותו  אלא הדבר  לתלות  אין  כתבוהו  לא אם  ולפיכך בשטר  לכתבו לעדים  להם יש כלל 

הסופר  נימוק "י)של  בשם מ"ח, פ"א  ב"מ .(תוי"ט 
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פשוט בתרא גט בבא י פרק קמ

על  אמר  ואם הערב. מן  יּפ רע  לא 
יּפ רע ׁש ארצה, מּמ י ׁש אּפ רע מנת
גּ מליאל  בּ ן  ׁש מע וֹ ן  ר בּ ן  ה ערב . מן 
 ּכ בּ ין  לוה, נכסים יׁש  אם א וֹ מר,
וכן ה ערב . מן  י ּפ רע  לא   ּכ וּ בין 
א וֹ מר, גּ מליאל בּ ן  ׁש מע וֹ ן  רבּ ן  היה
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הערב. מן  י ּפ רע ׁש יּ תבּ ע לא  ד  ּת ח לּ ה, ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌
דּ ין, בּ ית אוֹ תוֹ  ויחיּ ב וּ  לדּ ין הוה ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶאת
מן  יּפ רע  אז לּ ׁש לּ ם מה ל וֹ  אין ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְואם

אם הרב : א וֹ מר  גּ מליאל בּ ן  ׁש מעוֹ ן  רבּ ן  ֶ◌ָ◌ֵ◌
לוה. נכסים  הרב .י ׁש  מן י ּפ רע  לא ִֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌

אם  אפלּ וּ  סבר  קּמ א דּ תנּ א מ כּ לל  ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַלאו
אלּ א  הרב , מן י ּפ רע  ל וה נכסים ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵיׁש 
קתני, והכי מח ּס רא חסוּ רי  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמתניתין
י ּפ רע  לא רב  ידי  ל  חבר וֹ  את ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַהּמ לוה
ׁש אּפ רע  מנת ל אמר  ואם הרב , ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִמן

בּ ּמ ה  הרב . מן יּפ רע  ׁש ארצה, ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִמּמ י
לוה, נכסים כּ ׁש אין אמ וּ רים, ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְדּ ברים
מן  יּפ רע  לא ל וה נכסים י ׁש  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲאבל 
נכסים  ׁש יּ ׁש  ּפ י ל  אף וקבּ לן, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶהרב .
בּ ן  ׁש מע וֹ ן ר בּ ן הּק בּ לן. מן יּפ רע  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַל וה
קבּ לן, ואחד  רב  אחד  אוֹ מר , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַגּ מליאל 
מהן. י ּפ רע  לא ל וה נכסים י ׁש  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִאם
גּ מליאל . בּ ן ׁש מע וֹ ן כּ ר בּ ן הלכה ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְואין
רב . ואני לוֹ  ּת ן ׁש אוֹ מר  הוּ א ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָרב ,
:ל נוֹ תן ואני  לוֹ  ּת ן ׁש אוֹ מר  הוּ א ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַקבּ לן,

יכולמ. אינו כשהתנה  שגם כיון תשאל  ואם וה "ק. מיחסרא  חסורי  היא  המוגדש כל
שהתנה, לזה  סתם , ערב בין  יש חילוק  מה כן אם  ללוה, נכסים אין כן  אם אלא לגבות
הערב יכול  ידועים נכסים ללוה אין  אפילו סתם  שהערב  תשובתך , תנאו . לו הועיל  ומה
יתחייב ואם הלוה, את שתתבע  עד ממני ליפרע  לך אפשר  אי לו  ולומר  המלוה לדחות
לדחותו  יכול הערב  אין  שירצה ממי  שיפרע וכשהתנה ממני . והיפרע  בא לו ואין  בדין

ללוה ידועים נכסים יש בתוי"ט )אא"כ הובא פכ"ה, מלוה  הלכות  משנה עיין מא..(מגיד
לך. נותן  ואני  לו  תן  שאומר  הוא  וקבלן ערב. ואני  לו תן  שאומר  הוא  שערב רע"ב
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ב עלּה  והיה  בּ כת בּ ת ּה  לא ּׁשה הערב
יעשׂ וּ  ׁש ּמ א  הנאה , ידּ ירנּ ה  מגר ׁש ּה ,
ויחזיר זה ׁש ל נכסים על קנוּ ניא

א ׁש ּת וֹ : את 

גּ וֹ בה בּ ׁש טר, חברוֹ  את הּמ לוה
ידי על מׁש עבּ דים. מנּ כסים
חוֹ רין. בּ ני מנּ כסים גוֹ בה עדים,
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בּ כת בּ ת ּה . לאּׁשה נכסים הערב  לבּ ל ,ואין ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
יפרע לא  כּ תבּ תּה ,  לפר הרב  ְוצרי◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌
הנאה  ּת חלּ ה הבּ ל ׁש יּ דּ ירנּ ה  ד ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ַה כּ ת בּ ה 
ה ּת רה , לוֹ  ׁש אין נדר רבּ ים , דּ ת ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַל 
ׁש ּמ א  דּ חי ׁש ינן אוֹ ת ּה , להחזיר יוּ כל ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶׁש א
לאחר  כּ תבּ ת ּה  ולאכל להחזירּה  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ְֹ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַדּ ּת וֹ 
רב דּ ינא , וּ לנין הרב . מן  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּת ג בּ נּ ה
,לפר ח יּ ב ואינוֹ  מׁש ּת בּ ד לא  ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌◌ְ◌ִדּ כתבּ ה
טמא , מאי לבּ ל. נכסים לוֹ  אין ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַואפ לּ וּ 
רב ואי חּס רּה . מידי  ולאו בד ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ מצוה

דּ א בּ א  מׁש ּת בּ ד, ה וּ א, דּ בריּה  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌◌ְכּ תבּ תא 
נפׁש י ּה . ׁש בּ ד  ׁש בּ וֹ די בּ רי ּה  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְלגבּ יּה 
האה  ויכוֹ לה מׁש ּת בּ ד, דּ כת בּ ה ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוקבּ לן
לוֹ  יׁש  ואפ לּ וּ  ּת חלּ ה, מּמ נּ וּ  ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּת תבּ ע
הנאה  ה בּ ל ׁש יּ דּ יר נּ ה והוּ א לבּ ל. ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְנכסים 

ר בּ ים: דּ ת ל אתחּת חלּ ה ה ּמ לוה  ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌
בּ ׁש טר . בּ וֹ חברוֹ  כּ ת וּ ב  ׁש אין ּפ י ל אף  ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌

מׁש בּ דים , מנּ כסים  גּ וֹ בה  נכסים ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַאחרי וּ ת
אם  הוּ א  ס וֹ פר טע וּ ת  אחרי וּ ת לן ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדּ קימא

בּ ׁש טר, כּ תב וֹ  נכּת ב:לא  כּ אלּ וּ  הוּ א  והרי ְֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌

בכדי מב. זוזי  אינש  שדי  אחריות)דלא ד"ה רש"י יד. דף  ולוה(ב"מ מלוה הזכירוהו שלא  ואע"פ .
בטעותו  אלא הדבר  לתלות  אין  כתבוהו  לא אם  ולפיכך בשטר  לכתבו לעדים  להם יש כלל 

הסופר  נימוק "י)של  בשם מ"ח, פ"א  ב"מ .(תוי"ט 

 י י ח ר ו ק מ

ני



פשוט בתרא גט בבא י פרק קמב

לוֹ , חיּ ב  ׁש הוּ א  יד וֹ  כּ תב  עליו הוֹ ציא 
ה יּ וֹ צא ערב חוֹ רין . בּ ני מנּ כסים גּ וֹ בה 
מנּ כסים  גּ וֹ בה ׁש טרוֹ ת , חּת וּ ם לאחר
רבּ י לפני בא מעשׂ ה חוֹ רין. בּ ני
בּ ני מנּ כסים גּ וֹ בה ואמר , י ׁש מעאל
לא ג וֹ בה  אינ וֹ  נ נּ ס, בּ ן  לוֹ  אמר  חוֹ רין .
בּ ני מנּ כסים ולא  מׁש עבּ דים מנּ כסים
הרי לוֹ , אמר  לּמ ה . לוֹ , אמר  חוֹ רין .
חברוֹ  וּ מצא וֹ  בּ ּׁשוּ ק אחד  את  החוֹ נק

      
      
      

    
        

    
     

     
     מג

      
      

  מד   
    
              

              
          מה 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

כּ תב עליו ל וֹ .הוֹ ציא חיּ ב ׁש הוּ א  ואין ידוֹ  ְ◌ֵ◌
אחר : דוּ ת חוֹ רין .ׁש ם בּ ני  מ נּ כסים  גּ וֹ בה ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌

דים  בּ וֹ  דּ אין דּ כיון מּמ ׁש בּ דים. ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ִֹ◌ְולא
כּ י לקוֹ ח וֹ ת בּ יּה  ידי ולא קלא לי ּה  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵלית

דּ לזדּ הר וּ : ׁש טר וֹ ת.היכי  חּת וּ ם  אחר אחר ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌
ּפ ל וֹ ני אני  כּ תב  בּ ׁש טר , הדים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש חתמוּ 

רב : ּפ ל וֹ ני  מבּ ניגּ וֹ בה.בּ ר  הרב , מן ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ל  סהדי חתימי  דּ לא דּ כיון בּ לבד . ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִחוֹ רין

ּפ ה: ל מלוה ל ּה  הויא ל וֹ הרב וּ ת אמר  ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
וכוּ '. ננּ ס מ ּת ן בּ ן  ׁש אחר  רב  כּ ל דּ קסבר  ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌

אמ וּ נת  ל ׁש א רב , הוי  לא ◌ַ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָֹ◌ָמע וֹ ת
ּפ י ל ואף הלוהוּ . והבטחתוֹ  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶהרב 
הלכה  ננּ ס, בּ ן את י ׁש מ אל  ר בּ י ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶׁש ּק לּ ס

מ דּ לאחר  ורב  י ׁש מ אל . מע וֹ ת כּ ר בּ י  ּת ן ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌
וׁש לּ פני מׁש ּת בּ ד . לא לא ואי קנין, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִֹֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָבּ י

קנין: בּ י  לא מע וֹ ת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ַמּת ן

ידומג . כתב שזה  עדים  שיש או זה, הוא ידו שכתב קכט )וניכר  סימן אבלמד..(טור
קא לא  העדים שחתימת  כיון  כי ממשועדים , עללא כמלוה  ליה  הוה הערב  על י 

חורין מבני אף גובה  אינו קנין  ובלי תוי"ט )פה . בשם מה..(רע "ב, תוי "ט כתב כן 
שיפרעהו. חוב הבעל  ומלחיץ  מחזיק שהיה  אלא קאמר  ממש  חונק שלאו נימוק "י 

 י י ח ר ו ק מ

פשוט בתרא גט בבא י קמג פרק

על  ׁש א  ּפ טוּ ר , לוֹ , ה נּ ח לוֹ  ואמר
ערב איזהוּ  אלּ א הלוהוּ . אמוּ נתוֹ 
חיּ ב, ,ל נ וֹ תן  ואני  הלוה וּ  חיּ ב , ׁש ה וּ א 

רבּ יׁש כּ ן  אמר  הלוהוּ . אמוּ נת וֹ  על 
יעסוֹ ק ׁש יּ חכּ ים, הרוֹ צה יׁש מעאל,
מקצוֹ ע ל ׁש אין ממוֹ נוֹ ת, בּ דיני
ה נּ וֹ בע. כּ מעין  ׁש הן  מהן , גּ ד וֹ ל בּ ּת וֹ רה 
ממוֹ נוֹ ת, בּ דיני ׁש יּ עסוֹ ק והרוֹ צה

נ נּ ס: בּ ן  ׁש מעוֹ ן  את  י ׁש ּמ ׁש 

      
     

     
    

      
     

     
     

   מו   
   
    
    

        

בּ תרא בּ בּ א מּס כת  סליק

משעבדמו . קנין  עשה אם בשוק  חבירו  בחונק  שגם וסובר  בזה, גם  עליו  חולק  ישמעאל  ורבי
ישמעאל. כרבי  הלכה  ננס  לבן  ישמעאל רבי  שקלסיה שאע"פ  רע"ב  ועיין נפשיה .

 י י ח ר ו ק מ

ני



פשוט בתרא גט בבא י פרק קמב

לוֹ , חיּ ב  ׁש הוּ א  יד וֹ  כּ תב  עליו הוֹ ציא 
ה יּ וֹ צא ערב חוֹ רין . בּ ני מנּ כסים גּ וֹ בה 
מנּ כסים  גּ וֹ בה ׁש טרוֹ ת , חּת וּ ם לאחר
רבּ י לפני בא מעשׂ ה חוֹ רין. בּ ני
בּ ני מנּ כסים גּ וֹ בה ואמר , י ׁש מעאל
לא ג וֹ בה  אינ וֹ  נ נּ ס, בּ ן  לוֹ  אמר  חוֹ רין .
בּ ני מנּ כסים ולא  מׁש עבּ דים מנּ כסים
הרי לוֹ , אמר  לּמ ה . לוֹ , אמר  חוֹ רין .
חברוֹ  וּ מצא וֹ  בּ ּׁשוּ ק אחד  את  החוֹ נק

      
      
      

    
        

    
     

     
     מג

      
      

  מד   
    
              

              
          מה 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

כּ תב עליו ל וֹ .הוֹ ציא חיּ ב ׁש הוּ א  ואין ידוֹ  ְ◌ֵ◌
אחר : דוּ ת חוֹ רין .ׁש ם בּ ני  מ נּ כסים  גּ וֹ בה ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌

דים  בּ וֹ  דּ אין דּ כיון מּמ ׁש בּ דים. ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ִֹ◌ְולא
כּ י לקוֹ ח וֹ ת בּ יּה  ידי ולא קלא לי ּה  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵלית

דּ לזדּ הר וּ : ׁש טר וֹ ת.היכי  חּת וּ ם  אחר אחר ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌
ּפ ל וֹ ני אני  כּ תב  בּ ׁש טר , הדים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש חתמוּ 

רב : ּפ ל וֹ ני  מבּ ניגּ וֹ בה.בּ ר  הרב , מן ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ל  סהדי חתימי  דּ לא דּ כיון בּ לבד . ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִחוֹ רין

ּפ ה: ל מלוה ל ּה  הויא ל וֹ הרב וּ ת אמר  ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
וכוּ '. ננּ ס מ ּת ן בּ ן  ׁש אחר  רב  כּ ל דּ קסבר  ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌

אמ וּ נת  ל ׁש א רב , הוי  לא ◌ַ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָֹ◌ָמע וֹ ת
ּפ י ל ואף הלוהוּ . והבטחתוֹ  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶהרב 
הלכה  ננּ ס, בּ ן את י ׁש מ אל  ר בּ י ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶׁש ּק לּ ס

מ דּ לאחר  ורב  י ׁש מ אל . מע וֹ ת כּ ר בּ י  ּת ן ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌
וׁש לּ פני מׁש ּת בּ ד . לא לא ואי קנין, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִֹֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָבּ י

קנין: בּ י  לא מע וֹ ת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ַמּת ן

ידומג . כתב שזה  עדים  שיש או זה, הוא ידו שכתב קכט )וניכר  סימן אבלמד..(טור
קא לא  העדים שחתימת  כיון  כי ממשועדים , עללא כמלוה  ליה  הוה הערב  על י 

חורין מבני אף גובה  אינו קנין  ובלי תוי"ט )פה . בשם מה..(רע "ב, תוי "ט כתב כן 
שיפרעהו. חוב הבעל  ומלחיץ  מחזיק שהיה  אלא קאמר  ממש  חונק שלאו נימוק "י 

 י י ח ר ו ק מ

פשוט בתרא גט בבא י קמג פרק

על  ׁש א  ּפ טוּ ר , לוֹ , ה נּ ח לוֹ  ואמר
ערב איזהוּ  אלּ א הלוהוּ . אמוּ נתוֹ 
חיּ ב, ,ל נ וֹ תן  ואני  הלוה וּ  חיּ ב , ׁש ה וּ א 

רבּ יׁש כּ ן  אמר  הלוהוּ . אמוּ נת וֹ  על 
יעסוֹ ק ׁש יּ חכּ ים, הרוֹ צה יׁש מעאל,
מקצוֹ ע ל ׁש אין ממוֹ נוֹ ת, בּ דיני
ה נּ וֹ בע. כּ מעין  ׁש הן  מהן , גּ ד וֹ ל בּ ּת וֹ רה 
ממוֹ נוֹ ת, בּ דיני ׁש יּ עסוֹ ק והרוֹ צה

נ נּ ס: בּ ן  ׁש מעוֹ ן  את  י ׁש ּמ ׁש 

      
     

     
    

      
     

     
     

   מו   
   
    
    

        

בּ תרא בּ בּ א מּס כת  סליק

משעבדמו . קנין  עשה אם בשוק  חבירו  בחונק  שגם וסובר  בזה, גם  עליו  חולק  ישמעאל  ורבי
ישמעאל. כרבי  הלכה  ננס  לבן  ישמעאל רבי  שקלסיה שאע"פ  רע"ב  ועיין נפשיה .

 י י ח ר ו ק מ

נג



ממונות סנהדרי דיני  א פרק  ב

גּ זלוֹ ת  בּ ׁש לׁש ה. ממוֹ נ וֹ ת , וחבלוֹ ת ,דּ יני   א 

סנהדרי מכת

ממונות  דיני  א פרק

א  משנה

כב  שמות

לא(ז ) א האלהי אל הית  על ונקרב הב יצא לא  א
: רעה מלאכת  יד על (ח)לח  ר על ע בר ל על  

הא י יאמר אר אבדה ל על למה על  ה  על חמר
י אלהי  יעיר אר ניה בר יבא  האלהי עד זה 

:לרעה ני

    א 
   ב 

       

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ממ וֹ נ וֹ ת.א הוֹ דאוֹ ת דּ יני  דּ הינוּ  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ולא בּ ׁש ל ׁש ה.והלואוֹ ת: הדיוֹ טוֹ ת. ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֹ

ממחין, לׁש לׁש ה ר בּ נן ◌ִ◌ְ◌◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַאצרכ וּ הוּ 
ׁש ּמ א  לוין, בּ פני  דּ לת תנעל ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֶׁש א
ממחין  ימצא ולא הוה ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִיכּפ ר 

אוֹ  ממחה יחיד אלּ א לדּ ין ◌ֶ◌ְ◌◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְלכוֹ פוֹ 
וחבלוֹ ת  גּ זלוֹ ת אבל  הדיוֹ טוֹ ת. ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ְׁש לׁש ה
בּ פר ׁש ת  כּ תיב  דּ אלהים ממחין, ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִבּ ׁש לׁש ה
ׁש ל ׁש  הּמ ׁש ּפ טים בּ ואלּ ה ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְׁש וֹ מרים
ממחין: ׁש לׁש ה ילפינן וּ מ נּ ּה  ◌ִ◌ְ◌◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְּפ מים.

שאומרים א. עדים שמביא הודאה בעדי לדון שבא  הודאות  הן. מלוה  עסקי  על שתיהן
הלוהו  בפנינו שמעידין  הלואה  בעדי לדון שבא הלואות , לו . הודה ב:)בפנינו דף .(רש"י

שאליבאב. אלא עצמה , בפני בבבא התנא חילקן ולכן הן הדיוטות שלשה הך  עלמא  לכולי 
לוין  בפני דלת  תנעול  שלא  וכדי  והלואות בהודאות גם מומחין בעינן התורה מן  דרבא
לדינים  כשר  יחיד  התורה  מן איקא  דרב  בריה  אחא ולרב  הדיוטות . בג' דסגי חכמים אמרו
יהא מהם אחד הפחות  שלכל כדי  אלא  הדיוטות שלשה  שצריכים  חכמים אמרו  ולא אלו ,

וסביר  ג.)גמיר  רבא)(דף  שיטת  רק הביא  .(הרע "ב 

 י י ח ר ו ק מ

ממונות סנהדרי דיני  א ג פרק 

כפל  ּת ׁש לוּ מי  נזק, וחצי נזק בּ ׁש לׁש ה .
בּ ׁש לׁש ה. וחמּׁשה, אר בּ עה  ות ׁש לוּ מי 
רע , ׁש ם והּמ וֹ ציא  והמפ ּת ה  הא וֹ נס
וחכמים  מאיר. ר בּ י דּ ברי בּ ׁש לׁש ה ,
בּ עשׂ רים  רע , ׁש ם מוֹ ציא  א וֹ מרים,
נפׁש וֹ ת : דיני בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  מ ּפ ני וּ ׁש לׁש ה,

  ג  
    

     
    

    ד  ה 
     ו 

    
    

              ז 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

דּ מ ׁש לּ מים נזק. ׁש הזּ יקוּ , הּמ וּ ד ׁש וֹ ר אוֹ  אדם ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ׁש לם: נזק.נזק ואף חצי  ׁש הזּ יק. ּת ם ׁש וֹ ר  ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌

למתני דב י  אידי  חבלוֹ ת, דּ הינוּ  גּ ב  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַל 

וחמה  אר בּ ה ותׁש ל וּ מי כפל ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַּת ׁש לוּ מי 

ׁש ּמ ׁש לּ ם  הזּ יק, מה כּ מוֹ  מ ׁש לּ ם ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש אינוֹ 

כּ מוֹ  מ ׁש לּ ם  ׁש אינ וֹ  נזק חצי נּמ י ּת נא  ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵיוֹ תר ,

דתנא  ואידי  ּפ ח וֹ ת. מ ׁש לּ ם ׁש הרי ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶׁש הזּ יק,

נזק: נּמ י  ּת נא נזק רע.חצי ׁש ם  והּמ וֹ ציא  ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
מאה  אתוֹ  ונׁש וּ  בּ תוּ לים  לבּת מצאתי ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָֹלא

נפ ׁש וֹ ת.כסף: הדּ בר דּ יני  היה אמת דּ אם ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌

נפׁש וֹ ת  ודיני  וּ סקל וּ ה. תח ּת יו ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוזנּ תה

כּ חכמים: והלכה כּ דלקּמ ן. וּ ׁש לׁש ה  ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְבּ שׂ רים

בעינןג. ולכן ורבנות , שררה  לשון הוא  ואלקים  שומרים, בפרשת  אלקים  כתיבי פעמים ג' כי
איירי ושם  חבלמומחין. לי מה  כי כגזל דינם  וחבלות  גזל . והיינו  בפקדון ידו ששלח  שטוענו

בממונו חבל לי מה  ב :)בגופו נקרא(דף  לא  בהלוואתו שכופר  אף  משלם  ואינו הלוה  אבל  .
ניתנה להוצאה  מלוה  כי  לשלםד..(תוי "ט )גזלן, חייב שגנב כשרים  עדים  עליו שהעידו גנב 

וחמשה שה  על  ארבעה  לשלם חייב מכרו או וטבחו שה או שור  גנב ואם  הגניבה, לבעל  שנים 
שבכלל אע"פ  נזק  פרט  ולמה  הן, גזילות  שבכלל  אע "פ אלו פרט  למה רע "ב  ועיין שור . על 

הן. כנ"ל.ה.חבלות  הן, וחבלות  גזלות  בכלל  כי משפטיםו.מומחין, בפרשת  כתיב  במפתה 
טו ) כב  אם(שמות  לאה : לּ וֹ  ימהרנּ ה  מהר  ּמ ּה  וׁש כב  אר שׂ ה  לא אׁש ר  בּ ת וּ לה  איׁש  יפּת ה  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָֹֹ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוכי

חז"ל  ודרשו הבּ ת וּ לת : כּ מהר  יׁש קל  כּ סף ל וֹ  לת ּת ּה  אביה  ימאן לח:)מאן דף  שהקנס(כתובות  ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ֹ
תצא כי בפרשת  כתיב  במאנס כסף . חמשים  כח )הוא  כב  בת וּ לה(דברים  נר  אי ׁש  ימצא  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִכּ י

כּ סף חמ ים  הנּ ר  לאבי ּמ ּה  ה כב  האיׁש  ונתן ונמצא וּ : ּמ ּה  וׁש כב  וּ תפ שׂ ּה  אר שׂ ה  לא  ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָֹֹ◌ֶ◌ֲא ׁש ר 
כתיב  רע שם  ובמוציא  יג)וגו': לילת(שם  ל ּה  ו שׂ ם  וּ שׂ נא ּה : אליה  וּ בא  א ה  איׁש  יּק ח ֹ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִכּ י

וגו'. ישׂ ראל  בּ תוּ לת  ל  רע  ׁש ם ה וֹ ציא כּ י ה נּ רה  לאבי ונתנוּ  כסף  מאה את וֹ  ונׁש וּ  וגו ' ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְדּ ברים 
פלו ז. מבארת  בהלכותיו הגמרא הרמב"ם  אופנים. בכמה  ורבנן מאיר  רבי ה"ג)גתת (פ"ה
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דנ



ממונות סנהדרי דיני  א פרק  ב

גּ זלוֹ ת  בּ ׁש לׁש ה. ממוֹ נ וֹ ת , וחבלוֹ ת ,דּ יני   א 

סנהדרי מכת

ממונות  דיני  א פרק

א  משנה

כב  שמות

לא(ז ) א האלהי אל הית  על ונקרב הב יצא לא  א
: רעה מלאכת  יד על (ח)לח  ר על ע בר ל על  

הא י יאמר אר אבדה ל על למה על  ה  על חמר
י אלהי  יעיר אר ניה בר יבא  האלהי עד זה 

:לרעה ני

    א 
   ב 

       

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ממ וֹ נ וֹ ת.א הוֹ דאוֹ ת דּ יני  דּ הינוּ  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ולא בּ ׁש ל ׁש ה.והלואוֹ ת: הדיוֹ טוֹ ת. ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֹ

ממחין, לׁש לׁש ה ר בּ נן ◌ִ◌ְ◌◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַאצרכ וּ הוּ 
ׁש ּמ א  לוין, בּ פני  דּ לת תנעל ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֶׁש א
ממחין  ימצא ולא הוה ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִיכּפ ר 

אוֹ  ממחה יחיד אלּ א לדּ ין ◌ֶ◌ְ◌◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְלכוֹ פוֹ 
וחבלוֹ ת  גּ זלוֹ ת אבל  הדיוֹ טוֹ ת. ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ְׁש לׁש ה
בּ פר ׁש ת  כּ תיב  דּ אלהים ממחין, ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִבּ ׁש לׁש ה
ׁש ל ׁש  הּמ ׁש ּפ טים בּ ואלּ ה ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְׁש וֹ מרים
ממחין: ׁש לׁש ה ילפינן וּ מ נּ ּה  ◌ִ◌ְ◌◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְּפ מים.

שאומרים א. עדים שמביא הודאה בעדי לדון שבא  הודאות  הן. מלוה  עסקי  על שתיהן
הלוהו  בפנינו שמעידין  הלואה  בעדי לדון שבא הלואות , לו . הודה ב:)בפנינו דף .(רש"י

שאליבאב. אלא עצמה , בפני בבבא התנא חילקן ולכן הן הדיוטות שלשה הך  עלמא  לכולי 
לוין  בפני דלת  תנעול  שלא  וכדי  והלואות בהודאות גם מומחין בעינן התורה מן  דרבא
לדינים  כשר  יחיד  התורה  מן איקא  דרב  בריה  אחא ולרב  הדיוטות . בג' דסגי חכמים אמרו
יהא מהם אחד הפחות  שלכל כדי  אלא  הדיוטות שלשה  שצריכים  חכמים אמרו  ולא אלו ,

וסביר  ג.)גמיר  רבא)(דף  שיטת  רק הביא  .(הרע "ב 
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ממונות סנהדרי דיני  א ג פרק 

כפל  ּת ׁש לוּ מי  נזק, וחצי נזק בּ ׁש לׁש ה .
בּ ׁש לׁש ה. וחמּׁשה, אר בּ עה  ות ׁש לוּ מי 
רע , ׁש ם והּמ וֹ ציא  והמפ ּת ה  הא וֹ נס
וחכמים  מאיר. ר בּ י דּ ברי בּ ׁש לׁש ה ,
בּ עשׂ רים  רע , ׁש ם מוֹ ציא  א וֹ מרים,
נפׁש וֹ ת : דיני בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  מ ּפ ני וּ ׁש לׁש ה,

  ג  
    

     
    

    ד  ה 
     ו 

    
    

              ז 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

דּ מ ׁש לּ מים נזק. ׁש הזּ יקוּ , הּמ וּ ד ׁש וֹ ר אוֹ  אדם ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ׁש לם: נזק.נזק ואף חצי  ׁש הזּ יק. ּת ם ׁש וֹ ר  ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌

למתני דב י  אידי  חבלוֹ ת, דּ הינוּ  גּ ב  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַל 

וחמה  אר בּ ה ותׁש ל וּ מי כפל ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַּת ׁש לוּ מי 

ׁש ּמ ׁש לּ ם  הזּ יק, מה כּ מוֹ  מ ׁש לּ ם ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש אינוֹ 

כּ מוֹ  מ ׁש לּ ם  ׁש אינ וֹ  נזק חצי נּמ י ּת נא  ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵיוֹ תר ,

דתנא  ואידי  ּפ ח וֹ ת. מ ׁש לּ ם ׁש הרי ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶׁש הזּ יק,

נזק: נּמ י  ּת נא נזק רע.חצי ׁש ם  והּמ וֹ ציא  ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
מאה  אתוֹ  ונׁש וּ  בּ תוּ לים  לבּת מצאתי ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָֹלא

נפ ׁש וֹ ת.כסף: הדּ בר דּ יני  היה אמת דּ אם ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌

נפׁש וֹ ת  ודיני  וּ סקל וּ ה. תח ּת יו ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוזנּ תה

כּ חכמים: והלכה כּ דלקּמ ן. וּ ׁש לׁש ה  ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְבּ שׂ רים

בעינןג. ולכן ורבנות , שררה  לשון הוא  ואלקים  שומרים, בפרשת  אלקים  כתיבי פעמים ג' כי
איירי ושם  חבלמומחין. לי מה  כי כגזל דינם  וחבלות  גזל . והיינו  בפקדון ידו ששלח  שטוענו

בממונו חבל לי מה  ב :)בגופו נקרא(דף  לא  בהלוואתו שכופר  אף  משלם  ואינו הלוה  אבל  .
ניתנה להוצאה  מלוה  כי  לשלםד..(תוי "ט )גזלן, חייב שגנב כשרים  עדים  עליו שהעידו גנב 

וחמשה שה  על  ארבעה  לשלם חייב מכרו או וטבחו שה או שור  גנב ואם  הגניבה, לבעל  שנים 
שבכלל אע"פ  נזק  פרט  ולמה  הן, גזילות  שבכלל  אע "פ אלו פרט  למה רע "ב  ועיין שור . על 

הן. כנ"ל.ה.חבלות  הן, וחבלות  גזלות  בכלל  כי משפטיםו.מומחין, בפרשת  כתיב  במפתה 
טו ) כב  אם(שמות  לאה : לּ וֹ  ימהרנּ ה  מהר  ּמ ּה  וׁש כב  אר שׂ ה  לא אׁש ר  בּ ת וּ לה  איׁש  יפּת ה  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָֹֹ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוכי

חז"ל  ודרשו הבּ ת וּ לת : כּ מהר  יׁש קל  כּ סף ל וֹ  לת ּת ּה  אביה  ימאן לח:)מאן דף  שהקנס(כתובות  ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ֹ
תצא כי בפרשת  כתיב  במאנס כסף . חמשים  כח )הוא  כב  בת וּ לה(דברים  נר  אי ׁש  ימצא  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִכּ י

כּ סף חמ ים  הנּ ר  לאבי ּמ ּה  ה כב  האיׁש  ונתן ונמצא וּ : ּמ ּה  וׁש כב  וּ תפ שׂ ּה  אר שׂ ה  לא  ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָֹֹ◌ֶ◌ֲא ׁש ר 
כתיב  רע שם  ובמוציא  יג)וגו': לילת(שם  ל ּה  ו שׂ ם  וּ שׂ נא ּה : אליה  וּ בא  א ה  איׁש  יּק ח ֹ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִכּ י

וגו'. ישׂ ראל  בּ תוּ לת  ל  רע  ׁש ם ה וֹ ציא כּ י ה נּ רה  לאבי ונתנוּ  כסף  מאה את וֹ  ונׁש וּ  וגו ' ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְדּ ברים 
פלו ז. מבארת  בהלכותיו הגמרא הרמב"ם  אופנים. בכמה  ורבנן מאיר  רבי ה"ג)גתת (פ"ה
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יׁש מעאל  רבּ י  מּׁשוּ ם בּ ׁש לׁש ה. מכּ וֹ ת ,
עבּ וּ ר וּ ׁש לׁש ה . בּ עשׂ רים החד ׁש ,אמר וּ , 

ב    
  

   ח 
   ט 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אר בּ ים:מ כּ וֹ ת.ב בּ ׁש ל ׁש ה.מלקוֹ ת ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
כה )דּ כתיב  הּמ ׁש ּפ ט (דּ ברים  אל ונגּ ׁש וּ  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ׁש קוּ ל  דּ ין בּ ית ואין ׁש נים, ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְוּ ׁש פטוּ ם,
כאן  הרי  אחד , ע וֹ ד ליהם ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִמוֹ סיפין

בּ עשׂ רים ׁש לׁש ה: א וֹ מר י ׁש מ עאל רבּ י  ְ◌ָֹ◌
הכא וּ ׁש ל ׁש ה. כּ תיב  ר ׁש ע , ר ׁש ע  אתיא ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

וּ כתיב(ׁש ם ) הר ׁש ע , את והר ׁש יע וּ  ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
לה )התם ר ׁש ע (בּ מד בּ ר  הוּ א אׁש ר  ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

אף  וּ ׁש ל ׁש ה, בּ שׂ רים להלּ ן מה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָלמ וּ ת.
וּ ׁש לׁש ה: בּ שׂ רים החד ׁש .כּ אן עבּ וּ ר ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌

למתני דב י  ואידי החד ׁש . ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִקדּ וּ ׁש 
החדׁש : בּ וּ ר  נּמ י ּת נא ׁש נה ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִבּ וּ ר 

לו  אין  אבל  כתובתה להפסידה כדי  דין לבית הביאה שהבעל  איירי  ולדידיה  כעולא, מפרש 
לידי  ויבא  שזינתה  עדים  ויבאו  קול  יצא הדין ידי על שמא חוששין  אין לר "מ  שזינתה , עדים

לכך . חוששים  ורבנן  בסוגיין)נפשות , רש"י שיטת  והיא  שם , הכ"מ הרמב"ם.(ע "פ כתב (ובפירושו 

הראשונים שלשה יהיו  שמא  כי נפשות , לידי יבא אם  כך אחר דיינים שיוסיפו  רצו  לא שהחכמים טעם 

להוסיף) הוצרכו  מומחין שאינם מחמת ויאמרו  א)כתיב ח..ללעג כה בּ ין (דברים  ריב יהיה ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִכּ י 
בּ ן  אם  והיה  הר ׁש ע: את  והר ׁש יע וּ  ה צּ דּ יק  את  והצדּ יקוּ  וּ ׁש פטוּ ם  הּמ ׁש ּפ ט  אל ונ גּ ׁש וּ  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲאנׁש ים 

עיי "ש . ברע"ב , כדאיתא  קרא דהך בדרשה ופליגי הר ׁש ע . גם ט.הכּ וֹ ת תלוי החדש  קביעות ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌
החדש מקודש  אומרים  דין שבית  מה  החדש'. 'חישוב  נקרא  הזה חשבון המולדות, בחשבון
נראית לא כשהלבנה  החדש'. 'קידוש נקרא הלבנה, את שראו  העדים  ובדקו  שקיבלו אחר 
צריכים  דין בית  אין  אבל ואחד . שלשים  ביום  הוא חדש וראש מעובר  החדש  נעשית בזמנה
ועל שלשים. ביום  נתקדשה  שלא  ידי על  ממילא  נעשה  שהעיבור  החדש ', 'מעובר  לומר 

הגמרא להולמו . קשה החדש' 'עיבור  המשנה לשון י:)כן  רבא(דף אופנים, בכמה  מתרצת 
עיבור  ביום החדש קידוש לומר  התנא  שכוונת נקר אומר  שלשים שהוא(יום כיון עיבור יום א

החדש) כשמעברין שמוסיפין אומרים היום עיבור  ביום  כשמקדשין שרק  להורות התנא  וכוונת ,
לחישוב שהכוונה  אמר  אשי  רב  מקודש . אומרים ב"ד אין  מעובר  בחודש  אבל  מקודש , ב"ד 
חודש . עיבור  נמי תנא שנה עיבור  למיתני  דקבעי ואיידי  דעיבור , חישוב עיבור , ומאי החדש 
לקידוש שהכוונה  כתב  כי אלו. תירוצים ב ' יחד  שהרכיב הרע"ב על  התוי "ט תמה  כן ועל
חדש , עיבור  תנא  שנה  עיבור  למיתני דבעי איידי שכתב  ומה רבא, שאמר  כמו החדש 
עיבור . שביום  בקידוש  שאיירי להורות  עיבור  נקט לרבא  כי אשי , רב של מתירוצו זהו 

 י י ח ר ו ק מ

ממונות סנהדרי דיני  א ה פרק 

דּ ברי בּ ׁש לׁש ה , הּׁשנה, עבּ וּ ר בּ ׁש לׁש ה .
גּ מליאל  בּ ן  ׁש מע וֹ ן  רבּ ן  מאיר . רבּ י 
וּ בחמּׁשה  מתחילין , בּ ׁש לׁש ה  א וֹ מר,
ואם  בּ ׁש ב עה. וגוֹ מרין  ונ וֹ תנין , נ וֹ שׂ אין 

מעבּ רת : בׁש לׁש ה , גּ מרוּ 

עגלה, ועריפת זקנים סמיכת ג 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מתחילין . להוֹ ׁש יבבּ ׁש לׁש ה יׁש  אם לראוֹ ת ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
מהל ׁש ה  אחד אם . ּכ ל  דּ ין ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵבּ ית
וּ ל יּ ן  ליׁש ב  דּ ין בּ ית צרי ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵאוֹ מר 
הּת קוּ פה  מּפ ני  ל בּ ר , ׁש נה צריכה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִאם
אין  אוֹ מרים וּ ׁש נים והּפ ר וֹ ת, ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוהאביב 
אינּה  דּ ודּ אי ספק, כּ אן ׁש אין ,ָצרי◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
ׁש נים  בּ מע וּ ט וֹ . יחיד בּ טל  בּ וּ ר , ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְצריכה
לי ׁש ב , ׁש א אוֹ מר  ואחד לי ׁש ב  ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְאוֹ מרים
ע וֹ ד  וּ מ וֹ סיפין הנים, אחר  ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְהוֹ לכין
והרי ב דּ בר , וי ּת נוּ  ׁש יּ שׂ אוּ  אחרים ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְׁש נים
לבּ ר   צרי אוֹ מרים ׁש נים חמה. ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָכאן

ׁש נים  בּ טל וּ  ,צרי אין אוֹ מרים ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְוּ ׁש לׁש ה
צריכה  אינּה  אוֹ מרים ׁש נים ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְבּ מע וּ טן.
אחר  הוֹ לכים צריכה, אוֹ מרים ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְוּ ׁש לׁש ה
ׁש ב ה  ׁש יּ הי וּ  ׁש נים ע וֹ ד  וּ מ וֹ סיפין ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ָהרב ,
דּ הני מפר ׁש  וּ ב גּ מרא אוֹ תּה . ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ מבּ רין
בּ ר כּ ת  כּ נגד וׁש ב ה חמה ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָֹ◌ְׁש לׁש ה
ּת ב וֹ ת, ׁש לׁש  ראׁש וֹ ן בּ פסוּ ק ׁש יּ ׁש  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֲֹכּ הנים,
והלכה  ׁש בע . וּ ב ליׁש י חמׁש , ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַוּ ב ני 

גּ מליאל: בּ ן ׁש מע וֹ ן סמיכת גכּ ר בּ ן ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
צבּ וּ ר .זקנים. ׁש ל  דּ בר  הלם ּפ ר  ראׁש  ל  ַ◌ַֹ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌

הדּ יּ ן, מ נּ וּ י גּ ם הדּ ברים בּ מׁש מע וּ ת ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְויׁש 

שבברכתי. פסוקים כנגד ז ' ה' ג ' שהני ברע "ב מובא לעבר . מסכימין  ארבעה  הפחות  לכל אם
השנה. שבעיבור  הדיינים למנין  אלו פסוקים  בין שיש והקשר  הטעם  אתפרש ולא  כהנים .
מעברין  שעבורה  המכוון  להשלים  אלו  שבפסוקים  הברכות לעורר  בזה  שרצו לומר  לי ואפשר 

בזמנן יהיו והאסיף והפירות  שהאביב והוא כן (תוי"ט )השנה, אמרו ולא  תורה  דין  זה ואין .
מעוברת. בשלשה גמרו  אם  ולכן  סמיכות,יא.לעכב , משתי  חוץ  ציבור  בקרבנות  סמיכה אין
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יׁש מעאל  רבּ י  מּׁשוּ ם בּ ׁש לׁש ה. מכּ וֹ ת ,
עבּ וּ ר וּ ׁש לׁש ה . בּ עשׂ רים החד ׁש ,אמר וּ , 

ב    
  

   ח 
   ט 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אר בּ ים:מ כּ וֹ ת.ב בּ ׁש ל ׁש ה.מלקוֹ ת ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
כה )דּ כתיב  הּמ ׁש ּפ ט (דּ ברים  אל ונגּ ׁש וּ  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ׁש קוּ ל  דּ ין בּ ית ואין ׁש נים, ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְוּ ׁש פטוּ ם,
כאן  הרי  אחד , ע וֹ ד ליהם ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִמוֹ סיפין

בּ עשׂ רים ׁש לׁש ה: א וֹ מר י ׁש מ עאל רבּ י  ְ◌ָֹ◌
הכא וּ ׁש ל ׁש ה. כּ תיב  ר ׁש ע , ר ׁש ע  אתיא ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

וּ כתיב(ׁש ם ) הר ׁש ע , את והר ׁש יע וּ  ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
לה )התם ר ׁש ע (בּ מד בּ ר  הוּ א אׁש ר  ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

אף  וּ ׁש ל ׁש ה, בּ שׂ רים להלּ ן מה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָלמ וּ ת.
וּ ׁש לׁש ה: בּ שׂ רים החד ׁש .כּ אן עבּ וּ ר ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌

למתני דב י  ואידי החד ׁש . ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִקדּ וּ ׁש 
החדׁש : בּ וּ ר  נּמ י ּת נא ׁש נה ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִבּ וּ ר 

לו  אין  אבל  כתובתה להפסידה כדי  דין לבית הביאה שהבעל  איירי  ולדידיה  כעולא, מפרש 
לידי  ויבא  שזינתה  עדים  ויבאו  קול  יצא הדין ידי על שמא חוששין  אין לר "מ  שזינתה , עדים

לכך . חוששים  ורבנן  בסוגיין)נפשות , רש"י שיטת  והיא  שם , הכ"מ הרמב"ם.(ע "פ כתב (ובפירושו 

הראשונים שלשה יהיו  שמא  כי נפשות , לידי יבא אם  כך אחר דיינים שיוסיפו  רצו  לא שהחכמים טעם 

להוסיף) הוצרכו  מומחין שאינם מחמת ויאמרו  א)כתיב ח..ללעג כה בּ ין (דברים  ריב יהיה ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִכּ י 
בּ ן  אם  והיה  הר ׁש ע: את  והר ׁש יע וּ  ה צּ דּ יק  את  והצדּ יקוּ  וּ ׁש פטוּ ם  הּמ ׁש ּפ ט  אל ונ גּ ׁש וּ  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲאנׁש ים 

עיי "ש . ברע"ב , כדאיתא  קרא דהך בדרשה ופליגי הר ׁש ע . גם ט.הכּ וֹ ת תלוי החדש  קביעות ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌
החדש מקודש  אומרים  דין שבית  מה  החדש'. 'חישוב  נקרא  הזה חשבון המולדות, בחשבון
נראית לא כשהלבנה  החדש'. 'קידוש נקרא הלבנה, את שראו  העדים  ובדקו  שקיבלו אחר 
צריכים  דין בית  אין  אבל ואחד . שלשים  ביום  הוא חדש וראש מעובר  החדש  נעשית בזמנה
ועל שלשים. ביום  נתקדשה  שלא  ידי על  ממילא  נעשה  שהעיבור  החדש ', 'מעובר  לומר 

הגמרא להולמו . קשה החדש' 'עיבור  המשנה לשון י:)כן  רבא(דף אופנים, בכמה  מתרצת 
עיבור  ביום החדש קידוש לומר  התנא  שכוונת נקר אומר  שלשים שהוא(יום כיון עיבור יום א

החדש) כשמעברין שמוסיפין אומרים היום עיבור  ביום  כשמקדשין שרק  להורות התנא  וכוונת ,
לחישוב שהכוונה  אמר  אשי  רב  מקודש . אומרים ב"ד אין  מעובר  בחודש  אבל  מקודש , ב"ד 
חודש . עיבור  נמי תנא שנה עיבור  למיתני  דקבעי ואיידי  דעיבור , חישוב עיבור , ומאי החדש 
לקידוש שהכוונה  כתב  כי אלו. תירוצים ב ' יחד  שהרכיב הרע"ב על  התוי "ט תמה  כן ועל
חדש , עיבור  תנא  שנה  עיבור  למיתני דבעי איידי שכתב  ומה רבא, שאמר  כמו החדש 
עיבור . שביום  בקידוש  שאיירי להורות  עיבור  נקט לרבא  כי אשי , רב של מתירוצו זהו 
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דּ ברי בּ ׁש לׁש ה , הּׁשנה, עבּ וּ ר בּ ׁש לׁש ה .
גּ מליאל  בּ ן  ׁש מע וֹ ן  רבּ ן  מאיר . רבּ י 
וּ בחמּׁשה  מתחילין , בּ ׁש לׁש ה  א וֹ מר,
ואם  בּ ׁש ב עה. וגוֹ מרין  ונ וֹ תנין , נ וֹ שׂ אין 

מעבּ רת : בׁש לׁש ה , גּ מרוּ 

עגלה, ועריפת זקנים סמיכת ג 
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מתחילין . להוֹ ׁש יבבּ ׁש לׁש ה יׁש  אם לראוֹ ת ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
מהל ׁש ה  אחד אם . ּכ ל  דּ ין ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵבּ ית
וּ ל יּ ן  ליׁש ב  דּ ין בּ ית צרי ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵאוֹ מר 
הּת קוּ פה  מּפ ני  ל בּ ר , ׁש נה צריכה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִאם
אין  אוֹ מרים וּ ׁש נים והּפ ר וֹ ת, ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוהאביב 
אינּה  דּ ודּ אי ספק, כּ אן ׁש אין ,ָצרי◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
ׁש נים  בּ מע וּ ט וֹ . יחיד בּ טל  בּ וּ ר , ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְצריכה
לי ׁש ב , ׁש א אוֹ מר  ואחד לי ׁש ב  ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְאוֹ מרים
ע וֹ ד  וּ מ וֹ סיפין הנים, אחר  ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְהוֹ לכין
והרי ב דּ בר , וי ּת נוּ  ׁש יּ שׂ אוּ  אחרים ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְׁש נים
לבּ ר   צרי אוֹ מרים ׁש נים חמה. ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָכאן

ׁש נים  בּ טל וּ  ,צרי אין אוֹ מרים ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְוּ ׁש לׁש ה
צריכה  אינּה  אוֹ מרים ׁש נים ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְבּ מע וּ טן.
אחר  הוֹ לכים צריכה, אוֹ מרים ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְוּ ׁש לׁש ה
ׁש ב ה  ׁש יּ הי וּ  ׁש נים ע וֹ ד  וּ מ וֹ סיפין ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ָהרב ,
דּ הני מפר ׁש  וּ ב גּ מרא אוֹ תּה . ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ מבּ רין
בּ ר כּ ת  כּ נגד וׁש ב ה חמה ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָֹ◌ְׁש לׁש ה
ּת ב וֹ ת, ׁש לׁש  ראׁש וֹ ן בּ פסוּ ק ׁש יּ ׁש  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֲֹכּ הנים,
והלכה  ׁש בע . וּ ב ליׁש י חמׁש , ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַוּ ב ני 

גּ מליאל: בּ ן ׁש מע וֹ ן סמיכת גכּ ר בּ ן ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
צבּ וּ ר .זקנים. ׁש ל  דּ בר  הלם ּפ ר  ראׁש  ל  ַ◌ַֹ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌

הדּ יּ ן, מ נּ וּ י גּ ם הדּ ברים בּ מׁש מע וּ ת ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְויׁש 

שבברכתי. פסוקים כנגד ז ' ה' ג ' שהני ברע "ב מובא לעבר . מסכימין  ארבעה  הפחות  לכל אם
השנה. שבעיבור  הדיינים למנין  אלו פסוקים  בין שיש והקשר  הטעם  אתפרש ולא  כהנים .
מעברין  שעבורה  המכוון  להשלים  אלו  שבפסוקים  הברכות לעורר  בזה  שרצו לומר  לי ואפשר 

בזמנן יהיו והאסיף והפירות  שהאביב והוא כן (תוי"ט )השנה, אמרו ולא  תורה  דין  זה ואין .
מעוברת. בשלשה גמרו  אם  ולכן  סמיכות,יא.לעכב , משתי  חוץ  ציבור  בקרבנות  סמיכה אין
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ורבּ י ׁש מעוֹ ן. רבּ י דּ ברי בּ ׁש לׁש ה,
החליצה בּ חמּׁשה. אוֹ מר, יהוּ דה
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  יג  
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ׁש נים ׁש  ּמ וֹ  ׁש יּ צרף צרי  הּס וֹ מ הגּ ד וֹ ל ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌
ר בּ י ׁש יּ ּק רא כּ די  חכם לסמ ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ ׁש ר וֹ צה
מוּ ם  סמיכה, וּ לׁש וֹ ן קנסוֹ ת. דּ יני ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְוידוּ ן

כז )דּ כתיב  ליו.(בּ מד בּ ר ידיו את  ויּ סמ ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌
אלּ א  ליּה , ידיּה   מסמ דּ ב י  ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְולאו
סמיכה  ואין ר בּ י . לי ּה  קר וּ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִב ׁש מא
ׁש הּס וֹ מ צרי אלּ א לארץ, ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְבחוּ צה
ואז  ישׂ ראל , בּ ארץ כ לּ ן יהי וּ  ְוהנּ סמ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
ואפלּ וּ  קנסוֹ ת דּ יני לדוּ ן ר ׁש וּ ת ל וֹ  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִיהיה
בּ ין  נוֹ הגת ׁש ּס נהדרין לפי לארץ, ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבחוּ ץ
ׁש נּ סמכוּ  אחר  לארץ, בּ חוּ ץ בּ ין ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָבּ ארץ
ׁש בּ זּ מן  ל וֹ  ׁש נּ ראה הרמ בּ "ם וכתב  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָבארץ.
איׁש  מּפ י  אי ׁש   ּסמו לנוּ  ׁש אין ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַהזּ ה
כּ ל  מסכּ ימים היוּ  אם ר בּ נוּ , מׁש ה ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ַד 
יחיד  לסמ ישׂ ראל  ׁש בּ ארץ ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַהחכמים

ויכוֹ לים  סמ וּ כים אלּ וּ  הרי  ר בּ ים, ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַאוֹ 
לסמ להן ויׁש  קנסוֹ ת דּ יני  ֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָלדוּ ן

: הכר צרי והדּ בר  ועריפת לאחרים. ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌
בּ ׁש ל ׁש ה. ד )דּ כתיב העגלה זקני(ויּ קרא  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

בּ ית  ואין ׁש נים, זקני מע וּ ט ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָהדה,
אחד  ע וֹ ד  ליהם הוֹ סיף ׁש קוּ ל, ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִדּ ין

ׁש לׁש ה: בּ חמ ּׁשה.הרי  א וֹ מר יהוּ דה ור בּ י  ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
בּ ית  ואין ׁש נים. זקני, ׁש נים. ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְוסמכוּ ,
אחד , ע וֹ ד ליהם הוֹ סיף ׁש קוּ ל , ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִדּ ין

יהוּ דה: כּ ר בּ י  והלכה חמה. מצות הרי  ֲ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
בּ ׁש ל ׁש ה. כה )דּ כתיב חליצה ונגּ ׁש ה (דּ ברים ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ׁש נים. זקנים, הזּ קנים, ל יני אליו ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְיבמ ּת וֹ 
ליהם  הוֹ סיף ׁש קוּ ל , דּ ין בּ ית ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְואין

וּ ׁש נים ׁש ל ׁש ה. הרי  אחד, אחרים ע וֹ ד  ֶ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌
מ לּ תא: לפרסוּ מי אלּ א אינוֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶׁש ּמ וֹ סיפים

המשתלח שעיר  עליו )על סומך גדול הסנהדרין (וכהן  מן ושלשה  צבור , של דבר העלם  פר  ועל 
עליו ה"י )סומכין  פ "ג  קרבנות מעשה  בסוגיין (רמב "ם והוא במשמע  דיינים סמיכת  שגם  רע"ב ועיין .

יג :) מומחין,(דף  בשלשה  הם הערופה  עגלה ומדידת  צבור של  דבר העלם שסמיכת אע "פ  אמנם .
אחרים . שנים עמהם ומצרף מומחה ביחיד מספיק זו שסמיכה  כתב לאו יב .הרע "ב  עריפה

ערופה עגלה  פרק בריש כמבואר  בשלשה , דהויא היא דמדידה פ "ט)דוקא, והעריפה(סוטה  .
שלשה  קתני לא והתם  העגלה את  שמביאה העיר זקני ידי על  ועריפת )היתה  תוד"ה  יד. .(דף 

פירותיג. כגון ידועין דמיו שאין הרע "ב מש"כ  עיי"ש . ברע"ב כמבואר דקראי בדרשי פליגי
כי  ידועים דמיהם אין רבעי נטע פירות סתם  אבל  שני, מעשר על אלא כן כתב לא שהרקיבו,

שם הרע "ב שפירש וכמו מ "ד , פ"ה מע"ש  במסכת שמבואר  כמו ההוצאות , לחשב  .(תוי "ט)צריך 
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וּ מעשׂ ר  רב עי  נטע  בּ ׁש לׁש ה . והּמ א וּ נין ,
בּ ׁש לׁש ה. ידוּ עין, דּ מיו ׁש אין ׁש ני
הערכין בּ ׁש לׁש ה. ההקדּ ׁש וֹ ת,
יהוּ דה רבּ י בּ ׁש לׁש ה. הּמ ּט לטלין,
והקּ רקע וֹ ת , כּ הן . מהן  אחד א וֹ מר,
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אּמ ּה מא וּ נין . ׁש היאוּ ה יתוֹ מה קטנּ ה ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌
ׁש ּמ מאנת  במאוּ ן וי וֹ צאה לדּת ּה  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְואחיה
וּ ביבמ וֹ ת  ב ׁש לׁש ה. ׁש יּ היה  צרי ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ ב ל ּה ,

מסּפ יק: ׁש נים בּ פני  דּ מאוּ ן נטע מוּ כח ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌
וכן רבעי . הּמ ע וֹ ת, ל לחלּ ל וֹ  בּ א אם ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

כּ גוֹ ן  יד וּ ים. דּ מיהן ואין ׁש ני, ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַמשׂ ר 
: ּיד ו ׁש ר  להם ׁש אין והרקיב וּ  ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵּפ ר וֹ ת

ׁש ל ׁש ה ההקדּ ׁש וֹ ת.  צרי לפדּ וֹ תן הבּ א ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌
הּמ ּט לטלין .לׁש וּ מן: ׁש אמר הערכין  הרי ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

לּת ן  מע וֹ ת לוֹ  ואין לי, ּפ לוֹ ני  רֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
לּת ן  וּ בא בּ ּפ ר ׁש ה, הּק צוּ בים  הדּ מים ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְכּ פי 
אוֹ תן  לׁש וּ ם ׁש לׁש ה צרי ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִמּט לטלין,

כּ הן .מּט לטלים: מהן  דּ ב רכין אחד ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
כּ תיב  כז )כּ הן הכּ הן:(ו יּ קרא  ּר כ ּכ ֵֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌
מּט לטלין והּק רקעוֹ ת. לוֹ  אין ואם ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌

שׂ רה  ׁש יּ ׁש וּ מוּ  צרי קרקע , לּת ן ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָוּ בא
קרקע  אוֹ תּה  כּ הן מהן ואחד ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵֹ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲאנׁש ים
ל ּת ן: ליו ׁש יּ ׁש   רה כּ פי  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ היה

בלאיד. מבעלה  יוצאת  דרבנן  בקידושין  ואחיה  אמה ידי  על שנתקדשה  קטנה יתומה 
לצאת שרוצה  ולומר  שלשה  בפני למאן אלא  צריכה  ואינה  קטנה, שהיא זמן  כל  גט 

שבגמראממנו. ר"ל  אלא  מדוקדק , אינו  הלשון שנים, בפני דמיאון  מוכח שביבמות הרע "ב (מש"כ

קז:)יבמות  בשנים)(דף כמ"ד דהלכה  תיקון טו ..איתא דאורייתא כעין רבנן דתקון  דכל
תמה ורע "א דרבנן. במיאון תיקנו  כן בב"ד לימסר צריך דאורייתא גט  כמו  שר"ל  משמע (תוי"ט .

לפני למסור צריכים כרתי מסירה דעדי לר "א  ב "ד. בפני גט  למסור שצריכים מצינו  לא  כי זה  על

ר"ת כתב כרתי, חתימה שעדי אף לר "מ וגם  עדים, ד .)שני דף שאין(גיטין משום  שנים  שצריך

שלשה) של ב "ד  שצריכים  מצינו  לא אבל משנים, פחות שבערוה ד "הטז..דבר  יד : דף רש"י 
עלי .יז.לקוחות. פלוני  ערך  באומר  להקדש  לתת  צריך כמה מפורש בחוקותי בפרשת 
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ממונות סנהדרי דיני  א פרק  ו 

ורבּ י ׁש מעוֹ ן. רבּ י דּ ברי בּ ׁש לׁש ה,
החליצה בּ חמּׁשה. אוֹ מר, יהוּ דה

     
    יב

   
  יג  

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש נים ׁש  ּמ וֹ  ׁש יּ צרף צרי  הּס וֹ מ הגּ ד וֹ ל ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌
ר בּ י ׁש יּ ּק רא כּ די  חכם לסמ ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ ׁש ר וֹ צה
מוּ ם  סמיכה, וּ לׁש וֹ ן קנסוֹ ת. דּ יני ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְוידוּ ן

כז )דּ כתיב  ליו.(בּ מד בּ ר ידיו את  ויּ סמ ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌
אלּ א  ליּה , ידיּה   מסמ דּ ב י  ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְולאו
סמיכה  ואין ר בּ י . לי ּה  קר וּ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִב ׁש מא
ׁש הּס וֹ מ צרי אלּ א לארץ, ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְבחוּ צה
ואז  ישׂ ראל , בּ ארץ כ לּ ן יהי וּ  ְוהנּ סמ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
ואפלּ וּ  קנסוֹ ת דּ יני לדוּ ן ר ׁש וּ ת ל וֹ  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִיהיה
בּ ין  נוֹ הגת ׁש ּס נהדרין לפי לארץ, ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבחוּ ץ
ׁש נּ סמכוּ  אחר  לארץ, בּ חוּ ץ בּ ין ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָבּ ארץ
ׁש בּ זּ מן  ל וֹ  ׁש נּ ראה הרמ בּ "ם וכתב  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָבארץ.
איׁש  מּפ י  אי ׁש   ּסמו לנוּ  ׁש אין ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַהזּ ה
כּ ל  מסכּ ימים היוּ  אם ר בּ נוּ , מׁש ה ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ַד 
יחיד  לסמ ישׂ ראל  ׁש בּ ארץ ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַהחכמים

ויכוֹ לים  סמ וּ כים אלּ וּ  הרי  ר בּ ים, ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַאוֹ 
לסמ להן ויׁש  קנסוֹ ת דּ יני  ֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָלדוּ ן

: הכר צרי והדּ בר  ועריפת לאחרים. ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌
בּ ׁש ל ׁש ה. ד )דּ כתיב העגלה זקני(ויּ קרא  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

בּ ית  ואין ׁש נים, זקני מע וּ ט ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָהדה,
אחד  ע וֹ ד  ליהם הוֹ סיף ׁש קוּ ל, ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִדּ ין

ׁש לׁש ה: בּ חמ ּׁשה.הרי  א וֹ מר יהוּ דה ור בּ י  ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
בּ ית  ואין ׁש נים. זקני, ׁש נים. ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְוסמכוּ ,
אחד , ע וֹ ד ליהם הוֹ סיף ׁש קוּ ל , ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִדּ ין

יהוּ דה: כּ ר בּ י  והלכה חמה. מצות הרי  ֲ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
בּ ׁש ל ׁש ה. כה )דּ כתיב חליצה ונגּ ׁש ה (דּ ברים ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ׁש נים. זקנים, הזּ קנים, ל יני אליו ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְיבמ ּת וֹ 
ליהם  הוֹ סיף ׁש קוּ ל , דּ ין בּ ית ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְואין

וּ ׁש נים ׁש ל ׁש ה. הרי  אחד, אחרים ע וֹ ד  ֶ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌
מ לּ תא: לפרסוּ מי אלּ א אינוֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶׁש ּמ וֹ סיפים

המשתלח שעיר  עליו )על סומך גדול הסנהדרין (וכהן  מן ושלשה  צבור , של דבר העלם  פר  ועל 
עליו ה"י )סומכין  פ "ג  קרבנות מעשה  בסוגיין (רמב "ם והוא במשמע  דיינים סמיכת  שגם  רע"ב ועיין .

יג :) מומחין,(דף  בשלשה  הם הערופה  עגלה ומדידת  צבור של  דבר העלם שסמיכת אע "פ  אמנם .
אחרים . שנים עמהם ומצרף מומחה ביחיד מספיק זו שסמיכה  כתב לאו יב .הרע "ב  עריפה

ערופה עגלה  פרק בריש כמבואר  בשלשה , דהויא היא דמדידה פ "ט)דוקא, והעריפה(סוטה  .
שלשה  קתני לא והתם  העגלה את  שמביאה העיר זקני ידי על  ועריפת )היתה  תוד"ה  יד. .(דף 

פירותיג. כגון ידועין דמיו שאין הרע "ב מש"כ  עיי"ש . ברע"ב כמבואר דקראי בדרשי פליגי
כי  ידועים דמיהם אין רבעי נטע פירות סתם  אבל  שני, מעשר על אלא כן כתב לא שהרקיבו,

שם הרע "ב שפירש וכמו מ "ד , פ"ה מע"ש  במסכת שמבואר  כמו ההוצאות , לחשב  .(תוי "ט)צריך 
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ממונות סנהדרי דיני  א ז פרק 

וּ מעשׂ ר  רב עי  נטע  בּ ׁש לׁש ה . והּמ א וּ נין ,
בּ ׁש לׁש ה. ידוּ עין, דּ מיו ׁש אין ׁש ני
הערכין בּ ׁש לׁש ה. ההקדּ ׁש וֹ ת,
יהוּ דה רבּ י בּ ׁש לׁש ה. הּמ ּט לטלין,
והקּ רקע וֹ ת , כּ הן . מהן  אחד א וֹ מר,

    יד 
 טו     

     
    

 טז 
    

  
         יז 

          
          

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אּמ ּה מא וּ נין . ׁש היאוּ ה יתוֹ מה קטנּ ה ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌
ׁש ּמ מאנת  במאוּ ן וי וֹ צאה לדּת ּה  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְואחיה
וּ ביבמ וֹ ת  ב ׁש לׁש ה. ׁש יּ היה  צרי ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ ב ל ּה ,

מסּפ יק: ׁש נים בּ פני  דּ מאוּ ן נטע מוּ כח ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌
וכן רבעי . הּמ ע וֹ ת, ל לחלּ ל וֹ  בּ א אם ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

כּ גוֹ ן  יד וּ ים. דּ מיהן ואין ׁש ני, ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַמשׂ ר 
: ּיד ו ׁש ר  להם ׁש אין והרקיב וּ  ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵּפ ר וֹ ת

ׁש ל ׁש ה ההקדּ ׁש וֹ ת.  צרי לפדּ וֹ תן הבּ א ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌
הּמ ּט לטלין .לׁש וּ מן: ׁש אמר הערכין  הרי ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

לּת ן  מע וֹ ת לוֹ  ואין לי, ּפ לוֹ ני  רֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
לּת ן  וּ בא בּ ּפ ר ׁש ה, הּק צוּ בים  הדּ מים ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְכּ פי 
אוֹ תן  לׁש וּ ם ׁש לׁש ה צרי ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִמּט לטלין,

כּ הן .מּט לטלים: מהן  דּ ב רכין אחד ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
כּ תיב  כז )כּ הן הכּ הן:(ו יּ קרא  ּר כ ּכ ֵֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌
מּט לטלין והּק רקעוֹ ת. לוֹ  אין ואם ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌

שׂ רה  ׁש יּ ׁש וּ מוּ  צרי קרקע , לּת ן ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָוּ בא
קרקע  אוֹ תּה  כּ הן מהן ואחד ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵֹ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲאנׁש ים
ל ּת ן: ליו ׁש יּ ׁש   רה כּ פי  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ היה

בלאיד. מבעלה  יוצאת  דרבנן  בקידושין  ואחיה  אמה ידי  על שנתקדשה  קטנה יתומה 
לצאת שרוצה  ולומר  שלשה  בפני למאן אלא  צריכה  ואינה  קטנה, שהיא זמן  כל  גט 

שבגמראממנו. ר"ל  אלא  מדוקדק , אינו  הלשון שנים, בפני דמיאון  מוכח שביבמות הרע "ב (מש"כ

קז:)יבמות  בשנים)(דף כמ"ד דהלכה  תיקון טו ..איתא דאורייתא כעין רבנן דתקון  דכל
תמה ורע "א דרבנן. במיאון תיקנו  כן בב"ד לימסר צריך דאורייתא גט  כמו  שר"ל  משמע (תוי"ט .

לפני למסור צריכים כרתי מסירה דעדי לר "א  ב "ד. בפני גט  למסור שצריכים מצינו  לא  כי זה  על

ר"ת כתב כרתי, חתימה שעדי אף לר "מ וגם  עדים, ד .)שני דף שאין(גיטין משום  שנים  שצריך

שלשה) של ב "ד  שצריכים  מצינו  לא אבל משנים, פחות שבערוה ד "הטז..דבר  יד : דף רש"י 
עלי .יז.לקוחות. פלוני  ערך  באומר  להקדש  לתת  צריך כמה מפורש בחוקותי בפרשת 
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ממונות סנהדרי דיני  א פרק  ח

בהן: כּ יּ וֹ צא ואדם, וכהן. ּת ׁש עה

הר וֹ בע וּ ׁש לׁש ה. בּ עשׂ רים נפׁש וֹ ת , דּ יני 
ׁש נאמר  וּ ׁש לׁש ה, בּ עשׂ רים והנּ ר בּ ע ,

כ) ואת(ויקרא האּׁשה את והרגּת 
וא וֹ מר ה בּ המה (שם )הבּ המה , ואת  

בּ עשׂ רים הנּ סקל, ׁש וֹ ר ּת הרגוּ .
ׁש נּ אמר  כא )וּ ׁש לׁש ה, הּׁשוֹ ר (שמות 

כּ מיתת יוּ מת, בּ עליו וגם יּס קל
כּ  הזּ אבבּ עלים הּׁשוֹ ר. מיתת  

וה נּ חׁש , וה בּ ר דּ לס והנּ מר  הדּ ב והארי ,
אליעזר  רבּ י  וּ ׁש לׁש ה . בּ עשׂ רים מיתתן 

ד
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בהן . כּ יּ וֹ צא  דּ מיואדם  אמר  ואם ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
הוּ א  כּ ּמ ה אוֹ תוֹ  ׁש מין לי , ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְפל וֹ ני 
צרי דּ מיו, ונוֹ תן בּ וּ ק ל ּמ כר  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָיפה
מהן  ואחד שׂ רה ׁש יּ היוּ  כּ ן ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַגּ ם

זוֹ : בּ ׁש וּ מא את דכּ הן והרגּת  ֵֹ◌ְ◌ָ◌
הבּ המה. ואת ר וֹ ב .הא ּׁשה הינוּ  ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌

בּ שׂ רים  אה מה לאה, ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְואּת ּק ׁש 
וּ ׁש לׁש ה: בּ שׂ רים בּ המה אף ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוּ ׁש לׁש ה

ּת הרג וּ . הבּ המה ואת בּ נר בּ ע וא וֹ מר  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ונר בּ   ר וֹ ב למדנוּ  כּ מיתת ע :כּ תיב . ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

נדּ וֹ ן הבּ עלים. הבּ ל ׁש היה כּ מוֹ  כּ ל וֹ מר  ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌
מיתה: חיּ ב  היה אם וּ ׁש ל ׁש ה, ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְבּ שׂ רים

ושלשה.יח. עשרים  שצריכים  מנין מפורש  ו ' ופסק יט.במשנה  ברובע איירי  ראשון פסוק
הבהמה. ה "ה ושלשה בעשרים  אדם  מה  להאדם, הבהמה  הוקשה ובשניהם  בנרבע , שני
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ממונות סנהדרי דיני  א ט פרק 

רבּ י זכה. להרגן, הקּ וֹ דם כּ ל אוֹ מר,
וּ ׁש ל ׁש ה : בּ עשׂ רים מיתתן אוֹ מר , עקיבא 

נביא את  ולא  הּׁשבט את  לא  דּ נין  אין 
על  א לּ א  גּ ד וֹ ל, כּ הן  את  ולא  הּׁשקר

ה 

     
 כ   

    
           

    כא

       
     

     
    כב 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

זכה. להרגן  הּק וֹ דם את כּ ל כּ ׁש המיתוּ  ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌
דּ ין: לבית להביאם צרי ואין ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהאדם.

וכוּ '. א וֹ מר עקיבא  מפר ׁש רבּ י  בּ גּ מרא ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
קיבא, לר בּ י קּמ א ּת נּ א בּ ין ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְדּ אי כּ א
בּ שׂ רים  מיתתוֹ  נחׁש  קּמ א דּ לתנּ א ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָנחׁש .
והארי הזּ אב  קיבא וּ לר בּ י  ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְוּ ׁש לׁש ה,
בּ שׂ רים  מיתתן והבּ ר דּ לס והנּ מר  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ְוהדּ ב 
זכה, להרגוֹ  הּק וֹ דם נחׁש , אבל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָֹ◌ְוּ ׁש לׁש ה,
כּ ר בּ י והלכה הע וֹ לם. מן הּמ זּ יק ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶׁש ּס לּ ק

הּׁשבט .הקיבא: ׁש בט את ׁש ל  ר בּ וֹ  ֲ◌ִ◌ָ◌◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌
דּ נין  אין בּ מזיד , זרה ב וֹ דה ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ֶׁש בדוּ 
דּ כתיב ואחד . ׁש ב ים ׁש ל  דּ ין בּ בית ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א

יז ) ההוּ א (דּ ברים האיׁש  את והוֹ צאת ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌

איׁש  ,רי ׁש אל ההיא האה את ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶאוֹ 
ואי , רי ׁש אל מוֹ ציא אּת ה ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְואה
, רי ׁש אל הבט  את מוֹ ציא ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַאּת ה

הגּ ד וֹ ל: דּ ין בּ בית נביא אלּ א את ולא  ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌
כּ תיבהּׁשקר. ממרא, מזּ קן דּ בר  דּ בר  גּ מר  ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌

יח)הכא דּ בר ,(ׁש ם לד בּ ר  יזיד אׁש ר  ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
ממרא בּ זקן יז )וּ כתיב  יּפ לא (ׁש ם  כּ י  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

דּ ין  בּ בית ממרא זּ קן מה דּ בר ,  ִמּמ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
דּ כתיב  אף (ׁש ם )הגּ ד וֹ ל ולית, וקמ ּת  ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌

הגּ ד וֹ ל: דּ ין בּ בית ׁש קר  את נביא ולא  ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌
גּ דוֹ ל. קראכּ הן  יח)דּ אמר  הדּ בר (ׁש מוֹ ת כּ ל  ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌

יביאוּ  גּ דוֹ ל  ׁש ל  דּ בריו , אלי יביאוּ  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ַהגּ דל 
קאי: ואחד  ׁש ב ים בּ מקוֹ ם וּ מׁש ה . ֵאלי◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

כלומרכ . בעלים, להם  ויש תרבות להם  שיש  וסובר כוותיה שהלכתא לקיש  וכריש  רע"ב .
אם להורגם אסור אליעזר לרבי וגם עליהם  נקרא בעלים  שם  ולכן להזיק לא ללמדם  שיכולים
זכה ר "ל  ע"כ זכה  ולדידיה  הנסקל , שור כדין בהנאה אסור עורם המיתו ואם המיתו. שהם לא 
בעלים , להם  ואין תרבות להם אין יוחנן לרבי  אבל  בפנים. שפירשנו וכמו צדקה , ועשה  לשמים
זכה להרגן הקודם כל אליעזר, רבי וה "ק  הזיקו, לא  אם אף  להרגן מותר אליעזר לרבי ולדידיה,

טו:)בעורם עיי"ש .כא ..(דף  ברע "ב, כמבואר הת"ק על  חולק  מ "א .כב .ובנחש פ"ב לקמן תוי"ט 
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ממונות סנהדרי דיני  א פרק  ח

בהן: כּ יּ וֹ צא ואדם, וכהן. ּת ׁש עה

הר וֹ בע וּ ׁש לׁש ה. בּ עשׂ רים נפׁש וֹ ת , דּ יני 
ׁש נאמר  וּ ׁש לׁש ה, בּ עשׂ רים והנּ ר בּ ע ,

כ) ואת(ויקרא האּׁשה את והרגּת 
וא וֹ מר ה בּ המה (שם )הבּ המה , ואת  

בּ עשׂ רים הנּ סקל, ׁש וֹ ר ּת הרגוּ .
ׁש נּ אמר  כא )וּ ׁש לׁש ה, הּׁשוֹ ר (שמות 

כּ מיתת יוּ מת, בּ עליו וגם יּס קל
כּ  הזּ אבבּ עלים הּׁשוֹ ר. מיתת  

וה נּ חׁש , וה בּ ר דּ לס והנּ מר  הדּ ב והארי ,
אליעזר  רבּ י  וּ ׁש לׁש ה . בּ עשׂ רים מיתתן 

ד
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בהן . כּ יּ וֹ צא  דּ מיואדם  אמר  ואם ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
הוּ א  כּ ּמ ה אוֹ תוֹ  ׁש מין לי , ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְפל וֹ ני 
צרי דּ מיו, ונוֹ תן בּ וּ ק ל ּמ כר  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָיפה
מהן  ואחד שׂ רה ׁש יּ היוּ  כּ ן ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַגּ ם

זוֹ : בּ ׁש וּ מא את דכּ הן והרגּת  ֵֹ◌ְ◌ָ◌
הבּ המה. ואת ר וֹ ב .הא ּׁשה הינוּ  ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌

בּ שׂ רים  אה מה לאה, ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְואּת ּק ׁש 
וּ ׁש לׁש ה: בּ שׂ רים בּ המה אף ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוּ ׁש לׁש ה

ּת הרג וּ . הבּ המה ואת בּ נר בּ ע וא וֹ מר  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ונר בּ   ר וֹ ב למדנוּ  כּ מיתת ע :כּ תיב . ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

נדּ וֹ ן הבּ עלים. הבּ ל ׁש היה כּ מוֹ  כּ ל וֹ מר  ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌
מיתה: חיּ ב  היה אם וּ ׁש ל ׁש ה, ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְבּ שׂ רים

ושלשה.יח. עשרים  שצריכים  מנין מפורש  ו ' ופסק יט.במשנה  ברובע איירי  ראשון פסוק
הבהמה. ה "ה ושלשה בעשרים  אדם  מה  להאדם, הבהמה  הוקשה ובשניהם  בנרבע , שני
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ממונות סנהדרי דיני  א ט פרק 

רבּ י זכה. להרגן, הקּ וֹ דם כּ ל אוֹ מר,
וּ ׁש ל ׁש ה : בּ עשׂ רים מיתתן אוֹ מר , עקיבא 

נביא את  ולא  הּׁשבט את  לא  דּ נין  אין 
על  א לּ א  גּ ד וֹ ל, כּ הן  את  ולא  הּׁשקר
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    כב 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

זכה. להרגן  הּק וֹ דם את כּ ל כּ ׁש המיתוּ  ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌
דּ ין: לבית להביאם צרי ואין ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהאדם.

וכוּ '. א וֹ מר עקיבא  מפר ׁש רבּ י  בּ גּ מרא ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
קיבא, לר בּ י קּמ א ּת נּ א בּ ין ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְדּ אי כּ א
בּ שׂ רים  מיתתוֹ  נחׁש  קּמ א דּ לתנּ א ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָנחׁש .
והארי הזּ אב  קיבא וּ לר בּ י  ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְוּ ׁש לׁש ה,
בּ שׂ רים  מיתתן והבּ ר דּ לס והנּ מר  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ְוהדּ ב 
זכה, להרגוֹ  הּק וֹ דם נחׁש , אבל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָֹ◌ְוּ ׁש לׁש ה,
כּ ר בּ י והלכה הע וֹ לם. מן הּמ זּ יק ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶׁש ּס לּ ק

הּׁשבט .הקיבא: ׁש בט את ׁש ל  ר בּ וֹ  ֲ◌ִ◌ָ◌◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌
דּ נין  אין בּ מזיד , זרה ב וֹ דה ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ֶׁש בדוּ 
דּ כתיב ואחד . ׁש ב ים ׁש ל  דּ ין בּ בית ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א

יז ) ההוּ א (דּ ברים האיׁש  את והוֹ צאת ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌

איׁש  ,רי ׁש אל ההיא האה את ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶאוֹ 
ואי , רי ׁש אל מוֹ ציא אּת ה ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְואה
, רי ׁש אל הבט  את מוֹ ציא ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַאּת ה

הגּ ד וֹ ל: דּ ין בּ בית נביא אלּ א את ולא  ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌
כּ תיבהּׁשקר. ממרא, מזּ קן דּ בר  דּ בר  גּ מר  ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌

יח)הכא דּ בר ,(ׁש ם לד בּ ר  יזיד אׁש ר  ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
ממרא בּ זקן יז )וּ כתיב  יּפ לא (ׁש ם  כּ י  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

דּ ין  בּ בית ממרא זּ קן מה דּ בר ,  ִמּמ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
דּ כתיב  אף (ׁש ם )הגּ ד וֹ ל ולית, וקמ ּת  ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌

הגּ ד וֹ ל: דּ ין בּ בית ׁש קר  את נביא ולא  ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌
גּ דוֹ ל. קראכּ הן  יח)דּ אמר  הדּ בר (ׁש מוֹ ת כּ ל  ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌

יביאוּ  גּ דוֹ ל  ׁש ל  דּ בריו , אלי יביאוּ  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ַהגּ דל 
קאי: ואחד  ׁש ב ים בּ מקוֹ ם וּ מׁש ה . ֵאלי◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

כלומרכ . בעלים, להם  ויש תרבות להם  שיש  וסובר כוותיה שהלכתא לקיש  וכריש  רע"ב .
אם להורגם אסור אליעזר לרבי וגם עליהם  נקרא בעלים  שם  ולכן להזיק לא ללמדם  שיכולים
זכה ר "ל  ע"כ זכה  ולדידיה  הנסקל , שור כדין בהנאה אסור עורם המיתו ואם המיתו. שהם לא 
בעלים , להם  ואין תרבות להם אין יוחנן לרבי  אבל  בפנים. שפירשנו וכמו צדקה , ועשה  לשמים
זכה להרגן הקודם כל אליעזר, רבי וה "ק  הזיקו, לא  אם אף  להרגן מותר אליעזר לרבי ולדידיה,

טו:)בעורם עיי"ש .כא ..(דף  ברע "ב, כמבואר הת"ק על  חולק  מ "א .כב .ובנחש פ"ב לקמן תוי"ט 
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ואין  ואחד. ׁש בעים ׁש ל  דּ ין בית  ּפ י
על אלּ א הרׁש וּ ת , למלחמת  מוֹ ציאין
אין  ואחד. ׁש בעים ׁש ל דּ ין בית  ּפ י
אלּ א העזר וֹ ת , ועל העיר על מוֹ סיפין 
ואחד. ׁש ב עים ׁש ל דּ ין  בית ּפ י  על 
אלּ א לּׁשבטים, סנהדריּ וֹ ת  עוֹ שׂ ין  אין
ואחד. ׁש ב עים ׁש ל דּ ין  בית ּפ י  על 
ּפ י על  אלּ א הנּ דּ חת , עיר עוֹ שׂ ין אין
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הרׁש וּ ת . למלחמת מוֹ ציאין  מלחמה ואין כּ ל ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
וּ מלחמת  ממין ׁש בה מּמ לחמת  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִחוּ ץ

הרׁש וּ ת: מלחמת קרוּ יה בביתמלק , אלּ א ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
ואחד . ׁש ב עים ׁש ל בּ דוד דּ ין  (דּ ברידּ כתיב ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

כז) א בןהיּ מים  בּ ניה וּ  אחיתפל  ואחרי ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
בן בּ ניהוּ  יוֹ ץ, זה אחיתפל ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְיהוֹ ידע.
ׁש בּ כ לּ ן מפלא ׁש היה סנהדרין, זוֹ  ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְיהוֹ ידע

אחריו: נגררים העיר .וכלּ ן ירוּ ׁש לים.על  ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
ארץ  קד ת מאר גּ דוֹ לה ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ֶׁש ּק דתּה 

מּק ד ת והעזרוֹ ת .י שׂ ראל : גּ דוֹ לה קדתן ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ַ◌
אלּ א  קדה לחדּ ׁש  אפׁש ר ואי ◌ָ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְירוּ ׁש לים.
קרא  דּ אמר ואחד , ׁש בים ׁש ל  דּ ין  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְבּ בית 

כה ) וג וֹ '(ׁש מוֹ ת אוֹ ת מראה אני אׁש ר כּ כל  ְ◌ְ◌ֲֹ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌
ל קדוֹ ׁש  ּמ ׁש כּ ן  מה לד וֹ רוֹ ת. ּת שׂ וּ , ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְוכן
אף  גד וֹ לה, סנהדרי במקוֹ ם ׁש הוּ א  מׁש ה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ִּפ י
סנהדרי  ּפ י  ל  ו זרוֹ ת יר ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְלתוֹ ספת

כוּ '.גד וֹ לה: לּׁשבטים  סנהדראוֹ ת  ע וֹ שׂ ין ואין ְ◌ָ◌
סנהדרא וֹ ת, דּ אוֹ קי בּ מׁש ה ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִכּ דאׁש כּ חן 

קאי: ואחד  ׁש בים בּ מקוֹ ם איןוּ מׁש ה ֶֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
כוּ '. הנּ דּ חת  עיר יז)דּ כתיבע וֹ שׂ ין  (דּ ברים  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

האה  את  אוֹ  הה וּ א האיׁש  את ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְוהוֹ צאת
וא  איׁש  ׁש רי,ההיא, אל  מ וֹ ציא  אּת ה ה  ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

את  מוֹ ציא אּת ה ואי ,יר ּׁש ב דּ ין ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְלבית
היר אלּ אכּ ל  ,רי ׁש המיחד :אל לר  ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌

ירושלים ,כג. מקדושת  גדולה קדושתן  והעזרות ישראל , ערי  משאר גדולה קדושתה  ירושלים כי
להחל שא "א  ילפינן ומקרא זו, קדושה היתה שלא במקום קדושה  מחדש נמצא ובהרחיבן
כסנהדרי  ושקול  הדבור ע"פ ודיין שופט  שהיה דמשה דומיא  ע"א , של  ב"ד  ע"י אלא הקדושה 

שבירושלים  תוי "ט)גדולה  ועירכד ..(רע "ב , עיר ולכל  ושבט  שבט  לכל  קטנה סנהדרי עושין אין 
ואחד  שבעים של ב"ד ע"פ ה"א )אלא  פ "ה סנהדרין  קטנה(רמב "ם סנהדרי להעמיד  מצוה  כי .

סנהדראות ב' עושין שבטים מב' תושבים אחת בעיר יש  ואם עיר , שופטים )בכל  תוד"ה  טז : .(דף
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ע וֹ שׂ ין ואין  ואחד . ׁש בעים ׁש ל דּ ין  בית 
אבל  ׁש לׁש ה, ולא  בּ ּס פר , הנּ דּ חת  עיר 

ׁש ּת ים: א וֹ  אחת  ע וֹ שׂ ין 

ׁש ב עים  ׁש ל היתה גדוֹ לה  סנהדרי
וּ ׁש לׁש ה. עשׂ רים ׁש ל וּ קטנּ ה ואחד,
ׁש בעים ׁש ל ׁש היא לגּ דוֹ לה וּ מנּ ין

ׁש נּ אמר יא)ואחד, אספה(במדבר 
ישׂ ראל, מזּ קני איׁש  ׁש בעים לּ י
ואחד. ׁש בעים הרי גּ בּ יהן , על וּ מׁש ה 

ו
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י שׂ ראל בּ ּס פר. ארץ בּ ין הּמ ב דּ לת יר  ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
מן  ולא , ּמּק ר ב דּ כתיב  הּמ ים, ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְלארץ
י ׁש מע וּ  ׁש ּמ א דקרא, וט מא ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהּס פר .
ישׂ ראל , ארץ ויחריב וּ  ויבאוּ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָנכרים
ע וֹ לם  ּת ל היר  מ נּ יחין אין  ְלפיכ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌
את  הוֹ רגין אבל הנּ דּ חת, יר  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְכּ מ ׁש ּפ ט

בּ לבד: ׁש ל ׁש .יוֹ ׁש ביה יר ולא  יר וֹ ת. ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
אחד , וּ במקוֹ ם אחד  דּ ין בּ בית ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַהנּ דּ חת
בּ ׁש נים  אבל לזוֹ . זוֹ  קר וֹ בים ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר 

ע וֹ שׂ ים: מקוֹ מ וֹ ת על ו וּ ׁש לׁש ה וּ מׁש ה ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌
ואחד. ׁש בעים  הרי  קרא גּ בּ יהם דּ אמר  ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

יא ) בּ הדיהוּ :(בּ מד בּ ר  ואּת  , אּת ונשׂ אוּ  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌

ואסורכה . נשרף ושללם  בסייף, ודינם  ע "ז. עבדו כולם  או תושביה  שרוב עיר  היינו הנדחת  עיר 
העיר מניחין אין ובספר  לעולם. נבנית ואינה עולם תל נשארת והיא העיר ומחריבין בהנאה,

עושים . דינים שאר שכל  משמע ברע"ב. כדאיתא  עולם, אלו כו.תל  סנהדרין מתו אם אבל
עושין אחרים, ברמב"םכז..(תוי "ט)ונתמנו הוא וכן הרע"ב, כתב  ה "ד)כן פ "ד בסוגיין (ע"ז  .

טז:) כמו (דף  ולא  הירדן, עבר  או יהודה  או  גליל כגון אחת  במדינה  ר"ל  אחד שמקום משמע
שביארה כמו הסוגיא מפרש  שהוא  מסתבר אמנם  לזו. זו קרובים שהם שהכוונה  הרע"ב  שכתב
בכסף דבריו הובאו הרמב "ם . דברי לתרץ  כדי שונה  באופן הסוגיא  שביאר  קולון, המהר "י רבו

שם . ותוספותכח.משנה מיותרת, נראית  אחת אחת )תיבת  ד"ה  טז: תירוצם(דף אבל  בזה, עמדו
ורע"ב  הרמב "ם לפי יפה  עולה לשיטתם )אינה אחר באופן לתרץ  כתב שהוא ועיי"ש .(תוי "ט.
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ואין  ואחד. ׁש בעים ׁש ל  דּ ין בית  ּפ י
על אלּ א הרׁש וּ ת , למלחמת  מוֹ ציאין
אין  ואחד. ׁש בעים ׁש ל דּ ין בית  ּפ י
אלּ א העזר וֹ ת , ועל העיר על מוֹ סיפין 
ואחד. ׁש ב עים ׁש ל דּ ין  בית ּפ י  על 
אלּ א לּׁשבטים, סנהדריּ וֹ ת  עוֹ שׂ ין  אין
ואחד. ׁש ב עים ׁש ל דּ ין  בית ּפ י  על 
ּפ י על  אלּ א הנּ דּ חת , עיר עוֹ שׂ ין אין
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הרׁש וּ ת . למלחמת מוֹ ציאין  מלחמה ואין כּ ל ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
וּ מלחמת  ממין ׁש בה מּמ לחמת  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִחוּ ץ

הרׁש וּ ת: מלחמת קרוּ יה בביתמלק , אלּ א ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
ואחד . ׁש ב עים ׁש ל בּ דוד דּ ין  (דּ ברידּ כתיב ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

כז) א בןהיּ מים  בּ ניה וּ  אחיתפל  ואחרי ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
בן בּ ניהוּ  יוֹ ץ, זה אחיתפל ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְיהוֹ ידע.
ׁש בּ כ לּ ן מפלא ׁש היה סנהדרין, זוֹ  ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְיהוֹ ידע

אחריו: נגררים העיר .וכלּ ן ירוּ ׁש לים.על  ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
ארץ  קד ת מאר גּ דוֹ לה ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ֶׁש ּק דתּה 

מּק ד ת והעזרוֹ ת .י שׂ ראל : גּ דוֹ לה קדתן ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ַ◌
אלּ א  קדה לחדּ ׁש  אפׁש ר ואי ◌ָ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְירוּ ׁש לים.
קרא  דּ אמר ואחד , ׁש בים ׁש ל  דּ ין  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְבּ בית 

כה ) וג וֹ '(ׁש מוֹ ת אוֹ ת מראה אני אׁש ר כּ כל  ְ◌ְ◌ֲֹ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌
ל קדוֹ ׁש  ּמ ׁש כּ ן  מה לד וֹ רוֹ ת. ּת שׂ וּ , ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְוכן
אף  גד וֹ לה, סנהדרי במקוֹ ם ׁש הוּ א  מׁש ה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ִּפ י
סנהדרי  ּפ י  ל  ו זרוֹ ת יר ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְלתוֹ ספת

כוּ '.גד וֹ לה: לּׁשבטים  סנהדראוֹ ת  ע וֹ שׂ ין ואין ְ◌ָ◌
סנהדרא וֹ ת, דּ אוֹ קי בּ מׁש ה ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִכּ דאׁש כּ חן 

קאי: ואחד  ׁש בים בּ מקוֹ ם איןוּ מׁש ה ֶֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
כוּ '. הנּ דּ חת  עיר יז)דּ כתיבע וֹ שׂ ין  (דּ ברים  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

האה  את  אוֹ  הה וּ א האיׁש  את ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְוהוֹ צאת
וא  איׁש  ׁש רי,ההיא, אל  מ וֹ ציא  אּת ה ה  ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

את  מוֹ ציא אּת ה ואי ,יר ּׁש ב דּ ין ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְלבית
היר אלּ אכּ ל  ,רי ׁש המיחד :אל לר  ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌

ירושלים ,כג. מקדושת  גדולה קדושתן  והעזרות ישראל , ערי  משאר גדולה קדושתה  ירושלים כי
להחל שא "א  ילפינן ומקרא זו, קדושה היתה שלא במקום קדושה  מחדש נמצא ובהרחיבן
כסנהדרי  ושקול  הדבור ע"פ ודיין שופט  שהיה דמשה דומיא  ע"א , של  ב"ד  ע"י אלא הקדושה 

שבירושלים  תוי "ט)גדולה  ועירכד ..(רע "ב , עיר ולכל  ושבט  שבט  לכל  קטנה סנהדרי עושין אין 
ואחד  שבעים של ב"ד ע"פ ה"א )אלא  פ "ה סנהדרין  קטנה(רמב "ם סנהדרי להעמיד  מצוה  כי .

סנהדראות ב' עושין שבטים מב' תושבים אחת בעיר יש  ואם עיר , שופטים )בכל  תוד"ה  טז : .(דף
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ע וֹ שׂ ין ואין  ואחד . ׁש בעים ׁש ל דּ ין  בית 
אבל  ׁש לׁש ה, ולא  בּ ּס פר , הנּ דּ חת  עיר 

ׁש ּת ים: א וֹ  אחת  ע וֹ שׂ ין 

ׁש ב עים  ׁש ל היתה גדוֹ לה  סנהדרי
וּ ׁש לׁש ה. עשׂ רים ׁש ל וּ קטנּ ה ואחד,
ׁש בעים ׁש ל ׁש היא לגּ דוֹ לה וּ מנּ ין

ׁש נּ אמר יא)ואחד, אספה(במדבר 
ישׂ ראל, מזּ קני איׁש  ׁש בעים לּ י
ואחד. ׁש בעים הרי גּ בּ יהן , על וּ מׁש ה 
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י שׂ ראל בּ ּס פר. ארץ בּ ין הּמ ב דּ לת יר  ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
מן  ולא , ּמּק ר ב דּ כתיב  הּמ ים, ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְלארץ
י ׁש מע וּ  ׁש ּמ א דקרא, וט מא ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהּס פר .
ישׂ ראל , ארץ ויחריב וּ  ויבאוּ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָנכרים
ע וֹ לם  ּת ל היר  מ נּ יחין אין  ְלפיכ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌
את  הוֹ רגין אבל הנּ דּ חת, יר  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְכּ מ ׁש ּפ ט

בּ לבד: ׁש ל ׁש .יוֹ ׁש ביה יר ולא  יר וֹ ת. ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
אחד , וּ במקוֹ ם אחד  דּ ין בּ בית ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַהנּ דּ חת
בּ ׁש נים  אבל לזוֹ . זוֹ  קר וֹ בים ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר 

ע וֹ שׂ ים: מקוֹ מ וֹ ת על ו וּ ׁש לׁש ה וּ מׁש ה ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌
ואחד. ׁש בעים  הרי  קרא גּ בּ יהם דּ אמר  ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

יא ) בּ הדיהוּ :(בּ מד בּ ר  ואּת  , אּת ונשׂ אוּ  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌

ואסורכה . נשרף ושללם  בסייף, ודינם  ע "ז. עבדו כולם  או תושביה  שרוב עיר  היינו הנדחת  עיר 
העיר מניחין אין ובספר  לעולם. נבנית ואינה עולם תל נשארת והיא העיר ומחריבין בהנאה,

עושים . דינים שאר שכל  משמע ברע"ב. כדאיתא  עולם, אלו כו.תל  סנהדרין מתו אם אבל
עושין אחרים, ברמב"םכז..(תוי "ט)ונתמנו הוא וכן הרע"ב, כתב  ה "ד)כן פ "ד בסוגיין (ע"ז  .

טז:) כמו (דף  ולא  הירדן, עבר  או יהודה  או  גליל כגון אחת  במדינה  ר"ל  אחד שמקום משמע
שביארה כמו הסוגיא מפרש  שהוא  מסתבר אמנם  לזו. זו קרובים שהם שהכוונה  הרע"ב  שכתב
בכסף דבריו הובאו הרמב "ם . דברי לתרץ  כדי שונה  באופן הסוגיא  שביאר  קולון, המהר "י רבו

שם . ותוספותכח.משנה מיותרת, נראית  אחת אחת )תיבת  ד"ה  טז: תירוצם(דף אבל  בזה, עמדו
ורע"ב  הרמב "ם לפי יפה  עולה לשיטתם )אינה אחר באופן לתרץ  כתב שהוא ועיי"ש .(תוי "ט.
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ממונות סנהדרי דיני  א פרק  יב

וּ מנּ ין ׁש בעים. אוֹ מר, יהוּ דה רבּ י
וּ ׁש לׁש ה, עשׂ רים ׁש ל ׁש היא  לקּ טנּ ה

לה)ׁש נּ אמר  וגוֹ '(שם  העדה וׁש פטוּ  
ועדה  ׁש וֹ פטת  עדה  ה עדה , והצּ ילוּ 
וּ מנּ ין עשׂ רים. כאן הרי מצּ לת,

ׁש נּ אמר  עשׂ רה , ׁש היא  (שםלעדה 
הזּ את,יד) הרעה לעדה מתי עד

ע וֹ ד  להביא  וּ מנּ ין  וכלב . יה וֹ ׁש ע יצא וּ 
ׁש נּ אמר מּמ ׁש מע  כג )ׁש לׁש ה, (שמות 

ׁש וֹ מע לרעת , רבּ ים אחרי  תהיה  לא 
כּ ן אם לטוֹ בה , עּמ הם ׁש אהיה אני 

נאמר  לה ּט ת ,(שם )לּמ ה ר בּ ים אחרי  
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ׁש בעים. א וֹ מר  יהוּ דה  אּת ,רבּ י דּ דריׁש  ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌

ּמ הן  י וֹ ׁש ב  הוּ א ׁש יּ היה ולא , ל ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְבּ ד וֹ מין

יה וּ דה: כּ ר בּ י  הלכה ואין ׁש וֹ פטת.בּ דּ ין. עדה ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

מחיּ בין : מצּ לת.שׂ רה מזכּ ין.עדה  שׂ רה ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌

ׁש אם  שׂ רים, ׁש יּ הי וּ  דּ צרי מנּ ּה  ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְו ׁש מינן 

מז כּ ין: ושׂ רה מחיּ בין שׂ רה יהי וּ  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵיחלק וּ 

דקרא כט. בדרשה יא)ונחלקו לבדּ ,(במדבר  א ּת ה  תא ולא  ה ם בּ מא  אּת ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְונ שׂ אוּ 
מיוחסים  לך בדומין שיהיו ר "ל  יהודה  ולרבי עמם , תהיה אתה שגם  ר "ל  איתך לת "ק 

ממום . מחייבתל.ומנוקין עדה כשיש  רק  הוא לזכות  או לחובה  שהטייה הכוונה  אין 
שבדין  האפשרות  להיות  שצריך ש"מ עדה , פעמיים  התורה מדכתב אלא  מצלת , עדה או
עשרים . הפחות לכל  יש אא"כ אפשר  אי  וזה  מצלת , עדה  וגם  שופטת עדה גם יש  אחד
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לר עה.  ה ּט ית לטוֹ בה  כה ּט ית לא 
 ה ּט ית אחד , ּפ י על לטוֹ בה  הּט ית
דּ ין בּ ית  ואין  ׁש נים, ּפ י  על לרעה 
הרי אחד , ע וֹ ד עליהם מוֹ סיפין  ׁש קוּ ל,
בעיר  יהא  וכּמ ה  וּ ׁש לׁש ה. עשׂ רים כאן 
ועשׂ רים. מאה לסנהדרין, ראוּ יה  וּ תהא
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ׁש נים. ּפ י  על לר עה קאמר הּט ית והכי ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌
לחיּ ב לרע וֹ ת, ר בּ ים אחרי  תהיה לא ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ְקרא,

המזכּ  ל יתר  ׁש יּ היה  אחד  ּפ י  אבל ל ין. ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌
אפלּ וּ  בּ ׁש נים, להּט וֹ ת ר בּ ים, ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַאחרי 
ל  יוֹ תר  מח יּ בין ׁש נים כּ ׁש יּ הי וּ  ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְלרע וֹ ת,
וּ ׁש ל ׁש ה  שׂ רים כּ רח ל   ּהל כ ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַהמזכּ ין.
ליכּ א  מזכּ ין מ שׂ רה דּ בציר  ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָבּ ינן,
ותוּ  הדה, והצּ יל וּ  כתיב  דּ הא ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְלמימר ,
שׂ ר : מנים בּ בציר  חוֹ בה מ ׁש כּ חת ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַֹלא

ׁש קוּ ל. דּ ין  בּ ית דּ ין ואין  בּ ית ע וֹ שׂ ין אין ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌
להוּ  הוי לחצאים יחלקוּ  ׁש אם ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶזוּ ג וֹ ת,
הּט ית לּה  מׁש כּ חת ולא וּ פלגּ א ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַּפ ל גּ א
מ וֹ סיפין   ּהל כ אחד. ּפ י ל ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְלטוֹ בה

שׂ רים  להוּ  והווּ  אחד  ע וֹ ד  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲליהם
ועשׂ רים.וּ ׁש ל ׁש ה: בּ גּ מרא,מאה מפר ׁש  ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

וׁש ל ׁש  קטנּ ה. סנהדרי וּ ׁש לׁש ה, ֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶשׂ רים
שׂ רים  וּ ׁש ל ׁש ה שׂ רים ׁש ל  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש וּ ר וֹ ת
הצרכוּ  ׁש אם לפניהם, יוֹ ׁש בים ◌ְ◌ְ◌◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְוּ ׁש לׁש ה
מהם. מוֹ סיפים הדּ יּ נים ל  ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְלהוֹ סיף
בּ טלים  אדם בני שׂ רה בטלנים, ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַושׂ רה
בּ בית  ּת מיד  ׁש יּ וֹ ׁש בים מלאכה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִמכּ ל 
דּ ברי לכ ּת ב  סוֹ פרים וּ ׁש ני ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ דר ׁש .
חזּ נים, וּ ׁש ני  המח יּ בין. ודברי ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַהמזכּ ין
וּ להזמין  הח יּ ב  להלקוֹ ת דּ ין בית ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַׁש ּמ ׁש י 
דים. וּ ׁש ני  דינין. ב לי  וּ ׁש ני  הדּ ין. ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַבּ לי 
וּ ׁש ני זוֹ ממין. זוֹ ממי  וּ ׁש ני  זוֹ ממין. ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְוּ ׁש ני 

הכרעה לא . שיהיו עד דיינים  מוסיפין  אלא  לחובה  דינו  פוסקין  אין  המזכין  מן  יותר אחד רק וכשיש

לקמן  כמבואר שנים פי על לחוב או  אחד פי  על  מ "ה )לזכות  להיותלב ..(פ"ה  צריך דין הבית שהרי 

ברישא . וכנ"ל שופטת , ועדה  מצלת  עדה  שיהיה  שיתכן סנהדרין.לג .באופן הלכות  ריש  רמב"ם 
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וּ מנּ ין ׁש בעים. אוֹ מר, יהוּ דה רבּ י
וּ ׁש לׁש ה, עשׂ רים ׁש ל ׁש היא  לקּ טנּ ה

לה)ׁש נּ אמר  וגוֹ '(שם  העדה וׁש פטוּ  
ועדה  ׁש וֹ פטת  עדה  ה עדה , והצּ ילוּ 
וּ מנּ ין עשׂ רים. כאן הרי מצּ לת,

ׁש נּ אמר  עשׂ רה , ׁש היא  (שםלעדה 
הזּ את,יד) הרעה לעדה מתי עד

ע וֹ ד  להביא  וּ מנּ ין  וכלב . יה וֹ ׁש ע יצא וּ 
ׁש נּ אמר מּמ ׁש מע  כג )ׁש לׁש ה, (שמות 

ׁש וֹ מע לרעת , רבּ ים אחרי  תהיה  לא 
כּ ן אם לטוֹ בה , עּמ הם ׁש אהיה אני 

נאמר  לה ּט ת ,(שם )לּמ ה ר בּ ים אחרי  
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש בעים. א וֹ מר  יהוּ דה  אּת ,רבּ י דּ דריׁש  ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌

ּמ הן  י וֹ ׁש ב  הוּ א ׁש יּ היה ולא , ל ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְבּ ד וֹ מין

יה וּ דה: כּ ר בּ י  הלכה ואין ׁש וֹ פטת.בּ דּ ין. עדה ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

מחיּ בין : מצּ לת.שׂ רה מזכּ ין.עדה  שׂ רה ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌

ׁש אם  שׂ רים, ׁש יּ הי וּ  דּ צרי מנּ ּה  ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְו ׁש מינן 

מז כּ ין: ושׂ רה מחיּ בין שׂ רה יהי וּ  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵיחלק וּ 

דקרא כט. בדרשה יא)ונחלקו לבדּ ,(במדבר  א ּת ה  תא ולא  ה ם בּ מא  אּת ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְונ שׂ אוּ 
מיוחסים  לך בדומין שיהיו ר "ל  יהודה  ולרבי עמם , תהיה אתה שגם  ר "ל  איתך לת "ק 

ממום . מחייבתל.ומנוקין עדה כשיש  רק  הוא לזכות  או לחובה  שהטייה הכוונה  אין 
שבדין  האפשרות  להיות  שצריך ש"מ עדה , פעמיים  התורה מדכתב אלא  מצלת , עדה או
עשרים . הפחות לכל  יש אא"כ אפשר  אי  וזה  מצלת , עדה  וגם  שופטת עדה גם יש  אחד

 י י ח ר ו ק מ

ממונות סנהדרי דיני  א יג פרק 

לר עה.  ה ּט ית לטוֹ בה  כה ּט ית לא 
 ה ּט ית אחד , ּפ י על לטוֹ בה  הּט ית
דּ ין בּ ית  ואין  ׁש נים, ּפ י  על לרעה 
הרי אחד , ע וֹ ד עליהם מוֹ סיפין  ׁש קוּ ל,
בעיר  יהא  וכּמ ה  וּ ׁש לׁש ה. עשׂ רים כאן 
ועשׂ רים. מאה לסנהדרין, ראוּ יה  וּ תהא
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש נים. ּפ י  על לר עה קאמר הּט ית והכי ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌
לחיּ ב לרע וֹ ת, ר בּ ים אחרי  תהיה לא ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ְקרא,

המזכּ  ל יתר  ׁש יּ היה  אחד  ּפ י  אבל ל ין. ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌
אפלּ וּ  בּ ׁש נים, להּט וֹ ת ר בּ ים, ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַאחרי 
ל  יוֹ תר  מח יּ בין ׁש נים כּ ׁש יּ הי וּ  ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְלרע וֹ ת,
וּ ׁש ל ׁש ה  שׂ רים כּ רח ל   ּהל כ ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַהמזכּ ין.
ליכּ א  מזכּ ין מ שׂ רה דּ בציר  ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָבּ ינן,
ותוּ  הדה, והצּ יל וּ  כתיב  דּ הא ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְלמימר ,
שׂ ר : מנים בּ בציר  חוֹ בה מ ׁש כּ חת ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַֹלא

ׁש קוּ ל. דּ ין  בּ ית דּ ין ואין  בּ ית ע וֹ שׂ ין אין ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌
להוּ  הוי לחצאים יחלקוּ  ׁש אם ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶזוּ ג וֹ ת,
הּט ית לּה  מׁש כּ חת ולא וּ פלגּ א ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַּפ ל גּ א
מ וֹ סיפין   ּהל כ אחד. ּפ י ל ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְלטוֹ בה

שׂ רים  להוּ  והווּ  אחד  ע וֹ ד  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲליהם
ועשׂ רים.וּ ׁש ל ׁש ה: בּ גּ מרא,מאה מפר ׁש  ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

וׁש ל ׁש  קטנּ ה. סנהדרי וּ ׁש לׁש ה, ֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶשׂ רים
שׂ רים  וּ ׁש ל ׁש ה שׂ רים ׁש ל  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש וּ ר וֹ ת
הצרכוּ  ׁש אם לפניהם, יוֹ ׁש בים ◌ְ◌ְ◌◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְוּ ׁש לׁש ה
מהם. מוֹ סיפים הדּ יּ נים ל  ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְלהוֹ סיף
בּ טלים  אדם בני שׂ רה בטלנים, ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַושׂ רה
בּ בית  ּת מיד  ׁש יּ וֹ ׁש בים מלאכה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִמכּ ל 
דּ ברי לכ ּת ב  סוֹ פרים וּ ׁש ני ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ דר ׁש .
חזּ נים, וּ ׁש ני  המח יּ בין. ודברי ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַהמזכּ ין
וּ להזמין  הח יּ ב  להלקוֹ ת דּ ין בית ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַׁש ּמ ׁש י 
דים. וּ ׁש ני  דינין. ב לי  וּ ׁש ני  הדּ ין. ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַבּ לי 
וּ ׁש ני זוֹ ממין. זוֹ ממי  וּ ׁש ני  זוֹ ממין. ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְוּ ׁש ני 

הכרעה לא . שיהיו עד דיינים  מוסיפין  אלא  לחובה  דינו  פוסקין  אין  המזכין  מן  יותר אחד רק וכשיש

לקמן  כמבואר שנים פי על לחוב או  אחד פי  על  מ "ה )לזכות  להיותלב ..(פ"ה  צריך דין הבית שהרי 
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וּ ׁש לׁש ים, מאתים א וֹ מר, נחמיה רבּ י 
עשׂ ר וֹ ת : שׂ רי כּ נגד 

מעיד אוֹ תוֹ , ודנין דּ ן גּ דוֹ ל כּ הן
לא ׁש ּת וֹ , וחוֹ לצין  חוֹ לץ א וֹ ת וֹ , וּ מעידין 
אינ וֹ  ה וּ א  אבל א ׁש ּת וֹ , את  וּ מי בּ מין 
בּ אלמנה. אסוּ ר  ׁש הוּ א  מּפ ני  מי בּ ם,
ה ּמ ּט ה, אחר יוֹ צא  אינ וֹ  מת , לוֹ  מת 
נגלין הן  נגלה , וה וּ א  נכסין  הן  א לּ א 
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 לד 

גדול  כה  ב פרק
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש צּ דקה  הצּ דקה, לח לּ ק וּ ׁש ליׁש י ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַג בּ אים,
בּ ׁש לׁש ה. וּ מתח לּ קת בּ ׁש נים ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִנג בּ ית
וּ מלּמ ד  ולבלר . דּ ם. להּק יז אּמ ן ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ֵ◌ְור וֹ פא

ושׂ רים: מאה הרי  מאתים ּת ינוֹ קוֹ ת. ִ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
עשׂ ר וֹ ת. שׂ רי  כּ נגד שׂ רים וּ ׁש לׁש ים דּ הינוּ  ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

שׂ ר  דּ יּ ן כל ׁש יּ הא שׂ יר יּ וֹ ת, ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָֹ◌ְוּ ׁש לׁש ה
לא  שׂ רה מ רי  דּ בציר  שׂ רה. ֹ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶׁש ל
נחמיה: כּ ר בּ י  הלכה ואין שׂ ררה. ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַאׁש כּ חן

גּ דוֹ ל.א הּמ ּט ה.כּ הן  אחר  י וֹ צא אינוֹ  ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌
טר דּ תוֹ ,  ֹמּת ו למנגּ ע  אתי ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִדּ למא

אמר  כא )ורחמנא נפׁש ת (ויּ קרא  כּ ל ול ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֹ
יבא: לא והוּ א מת נכסין  כּ יון נגלה.הן  ֵ◌ָֹ◌ֵֹ◌ָ◌

כּ ל וֹ מר  הּמ ב וֹ י, מן הּמ ּט ה נוֹ שׂ אי ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ תכּ ּס וּ 
בּ תוֹ כ וֹ . ונכנס נגלה הוּ א מּמ נּ וּ , ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש יּ צאוּ 
בּ ּמ ב וֹ י, ונראין נגלין ׁש הן זמן כּ ל ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲאבל 
לתוֹ כ וֹ : נכנס ׁש אינוֹ  מּמ נּ וּ , נכסה ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִהוּ א

אלו.לד . למנינים טעם  רע"ב  דלעילא.ראה  בפרק דתני ה )איידי מפסיק (משנה  גדול, כהן  של דין 
כך ואחר ממנו, שחשוב מלך  דיני כך ואחר  דיניו  כל ושונה התנא  ג ')כעת  להלכות(בפרק לענינו חוזר

והא )דינין תוד "ה  יט . כבודוב ..(דף  לפי ואינו לו  היא  זילותא  כי  מעיד, אין  כן זולת  יח :)אבל  .(דף

 י י ח ר ו ק מ

גדול כה סנהדרי ב טו פרק 

ּפ תח  עד עּמ הן  ויוֹ צא  נכסה, והוּ א 
יהוּ דה  רבּ י  מאיר . ר בּ י דּ ברי  העיר,
ׁש נּ אמר  ה ּמ קדּ ׁש , מן  יוֹ צא  אינ וֹ  א וֹ מר,

כא) וּ כׁש ה וּ א(ויקרא  יצא. לא  הּמ קדּ ׁש  וּ מן
ע וֹ ברין העם כּ ל  דּ ר אחרים, מנחם
בּ ינ וֹ  ממצּ ע וֹ  והממנּ ה זה  אחר בּ זה 
מאחרים, מתנחם וּ כׁש הוּ א  ה עם. לבין 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

העיר. ּפ תח עד עּמ הן  מצוּ יין וי וֹ צא  ׁש בּ יר  ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
אבל  מהן. להתכּ ּס וֹ ת ויכ וֹ ל ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְמב וֹ אוֹ ת

הכּ רא: לי כּ א ל יר  וּ מן חוּ ץ ׁש נּ אמר  ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌
יצא . לא  וּ מן הּמ קדּ ׁש  דריׁש  יהוּ דה ר בּ י ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌

מאיר  ור בּ י ּק ר . כל  יצא לא ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ קדּ ׁש 
יזדּ הר  כּ לוֹ מר  יצא, לא וּ מ ּק ד תוֹ  ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵֹ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָדּ רי ׁש 
ׁש יּ ׁש  היר   ֹוּ בתו מ גּ ע , לידי  יבא ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִֹ◌ָ◌ֶׁש א
והלכה  וּ מזדּ הר . הכּ רא איכּ א ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְמב וֹ אוֹ ת

יהוּ דה: אחרים.כּ ר בּ י את מנחם וּ כׁש הוּ א  ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
דּ יכ וֹ ל  מוֹ דוּ  למא כּ לּ י  ׁש לּ וֹ  ׁש אינוֹ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִדּ במת

למנגּ ע . אתי ולא טריד  דּ לא ,ליל ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ֵהוּ א
בּ ׁש וּ רה  וע וֹ מדין הּק בר וֹ ת מן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש חוֹ זרין
זה  ע וֹ ברים הם וכל  האבלים ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְלנחם
בּ מ מדוֹ  ׁש ע וֹ מד  האבל  וּ מנחמין זה ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַאחר 
המים, מן ּת תנחם ל וֹ  אוֹ מר  אחד ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְוכל
לימין  הוֹ ל ׁש הוּ א ממצּ ע וֹ . ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ְוהממ נּ ה
נמצא  מ מאל וֹ , הם וכל  גּ ד וֹ ל ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵֹכּ הן

בּ אמצע : גּ ד וֹ ל הּס גן,הממ נּ ה.כּ הן הוּ א ֵֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
אם  גּ דוֹ ל  כּ הן ּת חת לבד  ממ נּ ה ◌ִ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌◌ְ◌ֶׁש הוּ א

בּ יוֹ ם גּ ד וֹ ל בּ כהן ּפ סוּ ל  הכּ ּפ וּ רים:יארע  ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌

לכך.ג . הוצרך  התנא  למה וצ"ב שונות , במלים דברים  כפל זה  כן ואם הרע "ב. ביאר  כן
גורס  היה שהוא נראה ומרש"י נכסה. והוא נגלין הן כלל גורסים שאין יש בזה , נוסחאות שינויי (ויש

עיי"ש) נגלה , והוא  נכסים  הן רע"ב.ד..פעמיים עיין אחרת, דורשו  מאיר  והממונהה.ורבי 
העם ובין הממונה שהוא  עצמו בין  גדול הכהן ממצע ר "ל  העם, ובין בינו .(תוי"ט )ממצעו 
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ממונות סנהדרי דיני  א פרק  יד

וּ ׁש לׁש ים, מאתים א וֹ מר, נחמיה רבּ י 
עשׂ ר וֹ ת : שׂ רי כּ נגד 

מעיד אוֹ תוֹ , ודנין דּ ן גּ דוֹ ל כּ הן
לא ׁש ּת וֹ , וחוֹ לצין  חוֹ לץ א וֹ ת וֹ , וּ מעידין 
אינ וֹ  ה וּ א  אבל א ׁש ּת וֹ , את  וּ מי בּ מין 
בּ אלמנה. אסוּ ר  ׁש הוּ א  מּפ ני  מי בּ ם,
ה ּמ ּט ה, אחר יוֹ צא  אינ וֹ  מת , לוֹ  מת 
נגלין הן  נגלה , וה וּ א  נכסין  הן  א לּ א 

א 

     
   

 לד 

גדול  כה  ב פרק
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש צּ דקה  הצּ דקה, לח לּ ק וּ ׁש ליׁש י ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַג בּ אים,
בּ ׁש לׁש ה. וּ מתח לּ קת בּ ׁש נים ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִנג בּ ית
וּ מלּמ ד  ולבלר . דּ ם. להּק יז אּמ ן ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ֵ◌ְור וֹ פא

ושׂ רים: מאה הרי  מאתים ּת ינוֹ קוֹ ת. ִ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
עשׂ ר וֹ ת. שׂ רי  כּ נגד שׂ רים וּ ׁש לׁש ים דּ הינוּ  ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

שׂ ר  דּ יּ ן כל ׁש יּ הא שׂ יר יּ וֹ ת, ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָֹ◌ְוּ ׁש לׁש ה
לא  שׂ רה מ רי  דּ בציר  שׂ רה. ֹ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶׁש ל
נחמיה: כּ ר בּ י  הלכה ואין שׂ ררה. ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַאׁש כּ חן

גּ דוֹ ל.א הּמ ּט ה.כּ הן  אחר  י וֹ צא אינוֹ  ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌
טר דּ תוֹ ,  ֹמּת ו למנגּ ע  אתי ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִדּ למא

אמר  כא )ורחמנא נפׁש ת (ויּ קרא  כּ ל ול ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֹ
יבא: לא והוּ א מת נכסין  כּ יון נגלה.הן  ֵ◌ָֹ◌ֵֹ◌ָ◌

כּ ל וֹ מר  הּמ ב וֹ י, מן הּמ ּט ה נוֹ שׂ אי ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ תכּ ּס וּ 
בּ תוֹ כ וֹ . ונכנס נגלה הוּ א מּמ נּ וּ , ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש יּ צאוּ 
בּ ּמ ב וֹ י, ונראין נגלין ׁש הן זמן כּ ל ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲאבל 
לתוֹ כ וֹ : נכנס ׁש אינוֹ  מּמ נּ וּ , נכסה ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִהוּ א

אלו.לד . למנינים טעם  רע"ב  דלעילא.ראה  בפרק דתני ה )איידי מפסיק (משנה  גדול, כהן  של דין 
כך ואחר ממנו, שחשוב מלך  דיני כך ואחר  דיניו  כל ושונה התנא  ג ')כעת  להלכות(בפרק לענינו חוזר

והא )דינין תוד "ה  יט . כבודוב ..(דף  לפי ואינו לו  היא  זילותא  כי  מעיד, אין  כן זולת  יח :)אבל  .(דף

 י י ח ר ו ק מ

גדול כה סנהדרי ב טו פרק 

ּפ תח  עד עּמ הן  ויוֹ צא  נכסה, והוּ א 
יהוּ דה  רבּ י  מאיר . ר בּ י דּ ברי  העיר,
ׁש נּ אמר  ה ּמ קדּ ׁש , מן  יוֹ צא  אינ וֹ  א וֹ מר,

כא) וּ כׁש ה וּ א(ויקרא  יצא. לא  הּמ קדּ ׁש  וּ מן
ע וֹ ברין העם כּ ל  דּ ר אחרים, מנחם
בּ ינ וֹ  ממצּ ע וֹ  והממנּ ה זה  אחר בּ זה 
מאחרים, מתנחם וּ כׁש הוּ א  ה עם. לבין 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

העיר. ּפ תח עד עּמ הן  מצוּ יין וי וֹ צא  ׁש בּ יר  ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
אבל  מהן. להתכּ ּס וֹ ת ויכ וֹ ל ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְמב וֹ אוֹ ת

הכּ רא: לי כּ א ל יר  וּ מן חוּ ץ ׁש נּ אמר  ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌
יצא . לא  וּ מן הּמ קדּ ׁש  דריׁש  יהוּ דה ר בּ י ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌

מאיר  ור בּ י ּק ר . כל  יצא לא ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ קדּ ׁש 
יזדּ הר  כּ לוֹ מר  יצא, לא וּ מ ּק ד תוֹ  ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵֹ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָדּ רי ׁש 
ׁש יּ ׁש  היר   ֹוּ בתו מ גּ ע , לידי  יבא ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִֹ◌ָ◌ֶׁש א
והלכה  וּ מזדּ הר . הכּ רא איכּ א ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְמב וֹ אוֹ ת

יהוּ דה: אחרים.כּ ר בּ י את מנחם וּ כׁש הוּ א  ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
דּ יכ וֹ ל  מוֹ דוּ  למא כּ לּ י  ׁש לּ וֹ  ׁש אינוֹ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִדּ במת

למנגּ ע . אתי ולא טריד  דּ לא ,ליל ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ֵהוּ א
בּ ׁש וּ רה  וע וֹ מדין הּק בר וֹ ת מן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש חוֹ זרין
זה  ע וֹ ברים הם וכל  האבלים ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְלנחם
בּ מ מדוֹ  ׁש ע וֹ מד  האבל  וּ מנחמין זה ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַאחר 
המים, מן ּת תנחם ל וֹ  אוֹ מר  אחד ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְוכל
לימין  הוֹ ל ׁש הוּ א ממצּ ע וֹ . ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ְוהממ נּ ה
נמצא  מ מאל וֹ , הם וכל  גּ ד וֹ ל ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵֹכּ הן

בּ אמצע : גּ ד וֹ ל הּס גן,הממ נּ ה.כּ הן הוּ א ֵֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
אם  גּ דוֹ ל  כּ הן ּת חת לבד  ממ נּ ה ◌ִ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌◌ְ◌ֶׁש הוּ א

בּ יוֹ ם גּ ד וֹ ל בּ כהן ּפ סוּ ל  הכּ ּפ וּ רים:יארע  ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌

לכך.ג . הוצרך  התנא  למה וצ"ב שונות , במלים דברים  כפל זה  כן ואם הרע "ב. ביאר  כן
גורס  היה שהוא נראה ומרש"י נכסה. והוא נגלין הן כלל גורסים שאין יש בזה , נוסחאות שינויי (ויש

עיי"ש) נגלה , והוא  נכסים  הן רע"ב.ד..פעמיים עיין אחרת, דורשו  מאיר  והממונהה.ורבי 
העם ובין הממונה שהוא  עצמו בין  גדול הכהן ממצע ר "ל  העם, ובין בינו .(תוי"ט )ממצעו 

 י י ח ר ו ק מ

סנ



גדול כה סנהדרי ב פרק  טז 

, כּפ רת אנ וּ  לוֹ  א וֹ מרים ה עם כּ ל
הּׁשמים. מן  ּת ת בּ רכוּ  להן  א וֹ מר  והוּ א 
על  מסבּ ין  ה עם כּ ל א וֹ ת וֹ , וּ כׁש ּמ ברין 

ה ּס פסל: על מסב  והוּ א  הארץ

לא א וֹ ת וֹ , דנין  ולא  דן  לא  הּמ ל
חוֹ לץ  לא  א וֹ ת וֹ , מעידין  ולא  מעיד 

ב

      
     

    
   

    
    

            
          

       
       ו

    ז  
       

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

.כּפ רת ואנחנוּ אנ וּ  אּת ה תתכּ ּפ ר  בּ נוּ  ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌
: לי לבא הראוּ י לכל  ַתחּת י◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ֶ◌

א וֹ תוֹ . לאכ וּ כׁש ּמ ברין  אסוּ ר  ל ׁש אבל  ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֹ
ואוֹ הביו  וּ קר וֹ ביו מלּ וֹ , ראׁש וֹ נה ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌◌ְסדּ ה

אוֹ תוֹ : הארץ.מאכילין על  הן מסבּ ין  ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֵ◌
בּ צר וֹ : וּ מתאבּ לין מסב.מצרין והוּ א  ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌

הּס פסל: ל דן בבּ כב וֹ ד לא  הּמ ל ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
א וֹ תוֹ . דנין  י שׂ ראל ולא  מלכי ודוקא ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

אבל  חכמים. לדברי  נׁש מ ים ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אינם
ודנין  דּ ן דּ וד, בית מ ּמ לכי  ֶמל◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ׁש נּ אמר  כא )אוֹ תוֹ , דּ וד (ירמיה  בּ ית ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
מׁש ּפ ט : לבּ קר  דּ ינוּ  ה' אמר  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָֹכּ ה

הגמרא ו . ברע"ב. כדאיתא חכמים, לדברי  נשמעים יט .)שאינם שפעם (דף  מעשה  מביאה 
נשאו  שהסנהדרין  ומחמת עבדו , נגד  עדות בקבלת שם להיות  דין  לבית לבא המלך ינאי הוצרך
דן, לא גם אותו דנין  שאין וכיון אותו. דנין לא שמלך  תיקנו  ואז השמים , מן נענשו פנים  לו

ב)דכתיב  מלכי (צפניה על  אבל אחרים. קשוט כך ואחר  תחלה עצמך קשוט  וקושו , התקושש
בהדיא דכתיב  כיון לתקן  רצו  לא  דוד יב)בית כא  מ ׁש ּפ ט(ירמיה  לבּ קר  דּ ינוּ  ה ' אמר  כּ ה  דּ וד  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ֵבּ ית

עוֹ ׁש ק  מ יּ ד  גזוּ ל עושק)וה צּ יל וּ  מיד גזול להציל ומשפט  לדין תעמדו  בבקר צוה(מיד שהכתוב  הרי  , ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌
בכתוב המפורש  נגד  ידונו שלא עליהם  לתקן רצו לא ולכן  משפט , לעשות במפורש  (תוי"ט להם

שקיצר ) אלא הרע "ב, כוונת  נמי וכן משנה . הכסף קבלתז..בשם  ידי  על שהיה עצמו  מעשה  מאותו
לעמוד. צריך אותו  שמעידין ובין מעיד שהוא  ובין לעמוד. רצה ולא  המלך  ינאי בפני עדות 

 י י ח ר ו ק מ

גדול כה סנהדרי ב יז פרק 

ולא מי בּ ם לא  לא ׁש ּת וֹ . חוֹ לצין  ולא 
אם  א וֹ מר, יהוּ דה רבּ י  לא ׁש ּת וֹ . מי בּ מין 
לטוֹ ב. זכ וּ ר ליבּ ם, א וֹ  לחלץ רצה 
נ וֹ שׂ אין ואין  לוֹ . ׁש וֹ מעין  אין  לוֹ , אמרוּ 
נוֹ שׂ א אוֹ מר, יהוּ דה רבּ י אלמנתוֹ .
מצינ וּ  ׁש כּ ן  ,מל ׁש ל אלמנת וֹ  הּמ ל
ׁש אוּ ל, ׁש ל אלמנתוֹ  ׁש נּ שׂ א בדוד

יב)ׁש נּ אמר  ב את (שמואל  ל וא ּת נה  
אדני אדניבּ ית  נ ׁש י  ואת   בּ חיק : 

ּפ לטרין מּפ תח יוֹ צא  אינ וֹ  מת , לוֹ  מת 
ר וֹ צה  אם א וֹ מר, יה וּ דה  רבּ י  ׁש לּ וֹ .
מצינ וּ  ׁש כּ ן  י וֹ צא , ה ּמ ּט ה, אחר לצאת 
אבנר, ׁש ל מּט ת וֹ  אחר  ׁש יּ צא  בדוד

ג )ׁש נּ אמר אחרי(שם  הל דּ וד והּמ ל 
א לּ א הדּ בר  היה  לא  לוֹ , אמר וּ  הּמ ּט ה .
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ל וֹ . ׁש וֹ מ עין  ל אין  ׁש ּמ חל  דּ מל ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌
הוּ א  וּ גנאי מחוּ ל, כּ ב וֹ דוֹ  אין ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְכּ ב וֹ דוֹ 
ׁש אינּה  וכל  בּ פניו. וירקה ׁש ּת חלץ ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ֶל וֹ 
וכן  יבּ וּ ם. בּ ת אינּה  חליצה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַבּ ת

מל.הלכה: ׁש ל  אלמנתוֹ  נוֹ שׂ א  מל ֲ◌ָ◌ָ◌
בּ הא: יהוּ דה כּ ר בּ י  אינ וֹ ג והלכה ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ׁש לּ וֹ . ּפ לטרין  מ ּפ תח הוּ א י וֹ צא  ׁש גּ נאי  ֶ◌ְ◌ַ◌
הם: לפני נפׁש  גמת להראוֹ ת  ַל ּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

שגנאי ט.רש"י .ח. כתב ורש "י הרע"ב . כתב  כן  יבום, בת  אינה  חליצה בת  שאינה  שכיון
אחיו שם על לקום למלך .(תוי"ט )הוא 

 י י ח ר ו ק מ

סנ



גדול כה סנהדרי ב פרק  טז 

, כּפ רת אנ וּ  לוֹ  א וֹ מרים ה עם כּ ל
הּׁשמים. מן  ּת ת בּ רכוּ  להן  א וֹ מר  והוּ א 
על  מסבּ ין  ה עם כּ ל א וֹ ת וֹ , וּ כׁש ּמ ברין 

ה ּס פסל: על מסב  והוּ א  הארץ

לא א וֹ ת וֹ , דנין  ולא  דן  לא  הּמ ל
חוֹ לץ  לא  א וֹ ת וֹ , מעידין  ולא  מעיד 

ב

      
     

    
   

    
    

            
          

       
       ו

    ז  
       

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

.כּפ רת ואנחנוּ אנ וּ  אּת ה תתכּ ּפ ר  בּ נוּ  ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌
: לי לבא הראוּ י לכל  ַתחּת י◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ֶ◌

א וֹ תוֹ . לאכ וּ כׁש ּמ ברין  אסוּ ר  ל ׁש אבל  ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֹ
ואוֹ הביו  וּ קר וֹ ביו מלּ וֹ , ראׁש וֹ נה ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌◌ְסדּ ה

אוֹ תוֹ : הארץ.מאכילין על  הן מסבּ ין  ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֵ◌
בּ צר וֹ : וּ מתאבּ לין מסב.מצרין והוּ א  ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌

הּס פסל: ל דן בבּ כב וֹ ד לא  הּמ ל ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
א וֹ תוֹ . דנין  י שׂ ראל ולא  מלכי ודוקא ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

אבל  חכמים. לדברי  נׁש מ ים ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אינם
ודנין  דּ ן דּ וד, בית מ ּמ לכי  ֶמל◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ׁש נּ אמר  כא )אוֹ תוֹ , דּ וד (ירמיה  בּ ית ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
מׁש ּפ ט : לבּ קר  דּ ינוּ  ה' אמר  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָֹכּ ה

הגמרא ו . ברע"ב. כדאיתא חכמים, לדברי  נשמעים יט .)שאינם שפעם (דף  מעשה  מביאה 
נשאו  שהסנהדרין  ומחמת עבדו , נגד  עדות בקבלת שם להיות  דין  לבית לבא המלך ינאי הוצרך
דן, לא גם אותו דנין  שאין וכיון אותו. דנין לא שמלך  תיקנו  ואז השמים , מן נענשו פנים  לו

ב)דכתיב  מלכי (צפניה על  אבל אחרים. קשוט כך ואחר  תחלה עצמך קשוט  וקושו , התקושש
בהדיא דכתיב  כיון לתקן  רצו  לא  דוד יב)בית כא  מ ׁש ּפ ט(ירמיה  לבּ קר  דּ ינוּ  ה ' אמר  כּ ה  דּ וד  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ֵבּ ית

עוֹ ׁש ק  מ יּ ד  גזוּ ל עושק)וה צּ יל וּ  מיד גזול להציל ומשפט  לדין תעמדו  בבקר צוה(מיד שהכתוב  הרי  , ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌
בכתוב המפורש  נגד  ידונו שלא עליהם  לתקן רצו לא ולכן  משפט , לעשות במפורש  (תוי"ט להם

שקיצר ) אלא הרע "ב, כוונת  נמי וכן משנה . הכסף קבלתז..בשם  ידי  על שהיה עצמו  מעשה  מאותו
לעמוד. צריך אותו  שמעידין ובין מעיד שהוא  ובין לעמוד. רצה ולא  המלך  ינאי בפני עדות 

 י י ח ר ו ק מ

גדול כה סנהדרי ב יז פרק 

ולא מי בּ ם לא  לא ׁש ּת וֹ . חוֹ לצין  ולא 
אם  א וֹ מר, יהוּ דה רבּ י  לא ׁש ּת וֹ . מי בּ מין 
לטוֹ ב. זכ וּ ר ליבּ ם, א וֹ  לחלץ רצה 
נ וֹ שׂ אין ואין  לוֹ . ׁש וֹ מעין  אין  לוֹ , אמרוּ 
נוֹ שׂ א אוֹ מר, יהוּ דה רבּ י אלמנתוֹ .
מצינ וּ  ׁש כּ ן  ,מל ׁש ל אלמנת וֹ  הּמ ל
ׁש אוּ ל, ׁש ל אלמנתוֹ  ׁש נּ שׂ א בדוד

יב)ׁש נּ אמר  ב את (שמואל  ל וא ּת נה  
אדני אדניבּ ית  נ ׁש י  ואת   בּ חיק : 

ּפ לטרין מּפ תח יוֹ צא  אינ וֹ  מת , לוֹ  מת 
ר וֹ צה  אם א וֹ מר, יה וּ דה  רבּ י  ׁש לּ וֹ .
מצינ וּ  ׁש כּ ן  י וֹ צא , ה ּמ ּט ה, אחר לצאת 
אבנר, ׁש ל מּט ת וֹ  אחר  ׁש יּ צא  בדוד

ג )ׁש נּ אמר אחרי(שם  הל דּ וד והּמ ל 
א לּ א הדּ בר  היה  לא  לוֹ , אמר וּ  הּמ ּט ה .
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ל וֹ . ׁש וֹ מ עין  ל אין  ׁש ּמ חל  דּ מל ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌
הוּ א  וּ גנאי מחוּ ל, כּ ב וֹ דוֹ  אין ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְכּ ב וֹ דוֹ 
ׁש אינּה  וכל  בּ פניו. וירקה ׁש ּת חלץ ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ֶל וֹ 
וכן  יבּ וּ ם. בּ ת אינּה  חליצה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַבּ ת

מל.הלכה: ׁש ל  אלמנתוֹ  נוֹ שׂ א  מל ֲ◌ָ◌ָ◌
בּ הא: יהוּ דה כּ ר בּ י  אינ וֹ ג והלכה ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ׁש לּ וֹ . ּפ לטרין  מ ּפ תח הוּ א י וֹ צא  ׁש גּ נאי  ֶ◌ְ◌ַ◌
הם: לפני נפׁש  גמת להראוֹ ת  ַל ּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

שגנאי ט.רש"י .ח. כתב ורש "י הרע"ב . כתב  כן  יבום, בת  אינה  חליצה בת  שאינה  שכיון
אחיו שם על לקום למלך .(תוי"ט )הוא 

 י י ח ר ו ק מ

סנ



גדול כה סנהדרי ב פרק  יח

כּ ל  א וֹ ת וֹ , וּ כ ׁש ּמ ברין  ה עם. את  לפיּ ס
מסב  וה וּ א  הארץ על מסבּ ין  העם

ה דּ ר גּ ׁש : על

ּפ י על הרׁש וּ ת למלחמת וּ מוֹ ציא
וּ פ וֹ רץ  ואחד . ׁש ב עים ׁש ל דּ ין  בית 
בּ ידוֹ . ממחין  ואין  , דר לוֹ  לעשׂ וֹ ת 
העם  וכל ׁש ע וּ ר . לוֹ  אין  ה ּמ ל  דּ ר
חלק  נ וֹ טל וה וּ א  לפניו, ונ וֹ תנין  בּ וֹ זזין 

נ ׁש ים לּ וֹ  יר בּ ה  לא  יז)בּ רא ׁש . ,(דברים  
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

העם. את ׁש א לפיּ ס ׁש יּ כּ יר וּ  כּ די  ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌
אבנר . את י וֹ אב  הרג דּ וד  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַב צת

יהוּ דה: כּ ר בּ י הלכה דּ רגּ ׁש .ואין ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
הרׁש וּ ת.דמ ּט ה: מלחמת למלחמת ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

מלק  מ ּמ לחמת ח וּ ץ אּמ וֹ ת ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌◌ָ◌ְׁש אר 

ממין: ׁש ב ה גּ דר וּ פ וֹ רץ.וּ מלחמת ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
אחרים: דר.ׁש ל ל וֹ  ללכת לעשׂ וֹ ת ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

וּ ל שׂ דהוּ : בּ יד לכרמ וֹ  ממחין  אין וֹ .ואין  ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌
ליו: בּ רא מ כּ בין היּ פה ׁש .חלק חלק ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

הבּ זּ ה: מכּ ל  מחצה ונוֹ טל ראׁש וֹ ן. ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵבּ וֹ רר 

בנביא י. ג)מפורש  ב פייס(שמואל כך ואחר  דוד, נגד במלחמה  בשת  איש  עם  אבנר היה  שבתחילה 
שאבנר משום  אבנר  את  הרג דוד  של  צבא שר  שהיה  צרויה  בן יואב  אמנם קיבלו. ודוד  דוד, את 
אחר הלך באמת , קיבלו לא  והוא  בדבר היה  דוד שיד העם  יאמרו שלא  וכדי אחיו. עשהאל את  הרג

אבל יא.מיטתו. כשהוא עליו יושב  גדול  שכהן  מספסל  גדול מלחמתיב..(רמב"ם )והוא היא זו  אי
הרשות מלחמת  עליהם . שבא  צר מיד ישראל  ועזרת עמלק  ומלחמת  עממים שבעה מלחמת  זו  מצוה
ושמעו. בגדולתו  ולהרבות  ישראל  גבול להרחיב כדי העמים שאר  עם שנלחם המלחמה היא
לצאת . העם  וכופה  עת . בכל מעצמו  יוצא  אלא  דין. בית  רשות  בה  ליטול צריך אינו מצוה  מלחמת 

ואחד שבעים  של דין  בית  פי על  אלא  בה  העם  מוציא  אינו הרשות  מלחמת  פ"ה אבל מלכים  (רמב"ם 

הביזהיד.תוי"ט.יג..ה"א-ב ) מכל מחצה הוא שלו כולו )וחלק שנוטל  המלכים  מאוצרות  .(תוי"ט )(חוץ

 י י ח ר ו ק מ

גדול כה סנהדרי ב יט פרק 

יהוּ דה רבּ י עשׂ רה. ׁש מנה אלּ א
ׁש א וּ בלבד לוֹ , ה וּ א  מר בּ ה  א וֹ מר,
ׁש מע וֹ ן ר בּ י לבּ וֹ . את  מסיר וֹ ת  יה וּ 
את וּ מסירה אחת אפלּ וּ  אוֹ מר,
כּ ן אם יּׂשא נּ ה . לא  זה הרי  לבּ וֹ ,

נאמר יז)לּמ ה ירבּ ה(דברים ולא 
ירבּ ה  לא  כאביגיל. אפלּ וּ  נ ׁש ים, לּ וֹ 

סוּ סים מר כּ ב ּת וֹ .(שם )לּ וֹ  כדי  א לּ א  , 
מאד  לּ וֹ  ירבּ ה לא  וזהב ,(שם )וכסף 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

עשׂ רה . ׁש מנה  ׁש ׁש א לּ א לוֹ  הי וּ  דוד ׁש הרי  ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
ואסיפה  מט ואם נביא  ליּה  וקאמר ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָנׁש ים

ׁש ית , ק ּמ א כּ הנּ ה וכהנּ ה , כּ ה נּ ה  ְּל◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌
שׂ רה: ׁש מנה הרי ׁש ית, מרבּ הבּ תרא ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

לוֹ . ו ׁש לׁש ה וּ א שׂ רה . ממנה ֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֵיוֹ תר

סבר  ק ּמ א  ּת נּ א בּ דּ בר. י ׁש  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַמחלוֹ ק וֹ ת
ויוֹ תר  פר וּ צ וֹ ת , ואפלּ וּ  שׂ רה  ׁש מנה  ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ֵנוֹ שׂ א

כׁש רוֹ ת , ואפ לּ וּ  יא לא שׂ רה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִממנה 
יהוּ דה  רבּ י  ה כּ תוּ ב. גזרת  ה וּ א  ֶּׁש כ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

פר וּ צ וֹ ת , ואפ לּ וּ  שׂ רה ׁש מנה נוֹ שׂ א  ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָסבר

י א , לא פר וּ צ וֹ ת  שׂ רה ממנה ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְויוֹ תר
וּ פליג ׁש יּ רצה. כמוֹ  י א  והגוּ נ וֹ ת ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְוּ כׁש ר וֹ ת

סבר  ׁש מע וֹ ן רבּ י בּ חדא. ק ּמ א  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַא ּת נּ א 
וּ כׁש רוֹ ת  יא, לא  ּפ רוּ צה אחת ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲאפ לּ וּ 
שׂ רה . ממנה י וֹ תר יא לא ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִֹ◌ֲ◌ַוהגוּ נוֹ ת 

יהוּ דה  וא דּ רבּ י בּ חדא קּמ א אּת נּ א ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָוּ פליג
ק ּמ א : כּ תנּ א  והלכה  כדי בּ תרּת י . אלּ א  ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌

להרחיבמרכּ ב ּת וֹ . בּ טלים ס וּ סים  דּ וקא  ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
אבל [אסוּ ר]. ס וּ סים  בּ רב  וּ להת גּ דּ ל ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַדּ ּת וֹ 

להלּ חם וּ פרׁש יו רכ בּ וֹ  מּת ר :כּ די בּ א וֹ יביו ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌

לרבי טו . פרוצות. בין כשרות בין לו  מותרות  י"ח  רק  לת "ק בדבר . מחלוקות וג '
כשרות. וכולן לו  מותרות י"ח  רק  לר "ש  מי"ח . יותר  אף לו  מותרות כשרות יהודה
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גדול כה סנהדרי ב פרק  יח

כּ ל  א וֹ ת וֹ , וּ כ ׁש ּמ ברין  ה עם. את  לפיּ ס
מסב  וה וּ א  הארץ על מסבּ ין  העם

ה דּ ר גּ ׁש : על

ּפ י על הרׁש וּ ת למלחמת וּ מוֹ ציא
וּ פ וֹ רץ  ואחד . ׁש ב עים ׁש ל דּ ין  בית 
בּ ידוֹ . ממחין  ואין  , דר לוֹ  לעשׂ וֹ ת 
העם  וכל ׁש ע וּ ר . לוֹ  אין  ה ּמ ל  דּ ר
חלק  נ וֹ טל וה וּ א  לפניו, ונ וֹ תנין  בּ וֹ זזין 

נ ׁש ים לּ וֹ  יר בּ ה  לא  יז)בּ רא ׁש . ,(דברים  

ד
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העם. את ׁש א לפיּ ס ׁש יּ כּ יר וּ  כּ די  ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌
אבנר . את י וֹ אב  הרג דּ וד  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַב צת

יהוּ דה: כּ ר בּ י הלכה דּ רגּ ׁש .ואין ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
הרׁש וּ ת.דמ ּט ה: מלחמת למלחמת ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

מלק  מ ּמ לחמת ח וּ ץ אּמ וֹ ת ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌◌ָ◌ְׁש אר 

ממין: ׁש ב ה גּ דר וּ פ וֹ רץ.וּ מלחמת ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
אחרים: דר.ׁש ל ל וֹ  ללכת לעשׂ וֹ ת ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

וּ ל שׂ דהוּ : בּ יד לכרמ וֹ  ממחין  אין וֹ .ואין  ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌
ליו: בּ רא מ כּ בין היּ פה ׁש .חלק חלק ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

הבּ זּ ה: מכּ ל  מחצה ונוֹ טל ראׁש וֹ ן. ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵבּ וֹ רר 

בנביא י. ג)מפורש  ב פייס(שמואל כך ואחר  דוד, נגד במלחמה  בשת  איש  עם  אבנר היה  שבתחילה 
שאבנר משום  אבנר  את  הרג דוד  של  צבא שר  שהיה  צרויה  בן יואב  אמנם קיבלו. ודוד  דוד, את 
אחר הלך באמת , קיבלו לא  והוא  בדבר היה  דוד שיד העם  יאמרו שלא  וכדי אחיו. עשהאל את  הרג

אבל יא.מיטתו. כשהוא עליו יושב  גדול  שכהן  מספסל  גדול מלחמתיב..(רמב"ם )והוא היא זו  אי
הרשות מלחמת  עליהם . שבא  צר מיד ישראל  ועזרת עמלק  ומלחמת  עממים שבעה מלחמת  זו  מצוה
ושמעו. בגדולתו  ולהרבות  ישראל  גבול להרחיב כדי העמים שאר  עם שנלחם המלחמה היא
לצאת . העם  וכופה  עת . בכל מעצמו  יוצא  אלא  דין. בית  רשות  בה  ליטול צריך אינו מצוה  מלחמת 

ואחד שבעים  של דין  בית  פי על  אלא  בה  העם  מוציא  אינו הרשות  מלחמת  פ"ה אבל מלכים  (רמב"ם 

הביזהיד.תוי"ט.יג..ה"א-ב ) מכל מחצה הוא שלו כולו )וחלק שנוטל  המלכים  מאוצרות  .(תוי"ט )(חוץ

 י י ח ר ו ק מ

גדול כה סנהדרי ב יט פרק 

יהוּ דה רבּ י עשׂ רה. ׁש מנה אלּ א
ׁש א וּ בלבד לוֹ , ה וּ א  מר בּ ה  א וֹ מר,
ׁש מע וֹ ן ר בּ י לבּ וֹ . את  מסיר וֹ ת  יה וּ 
את וּ מסירה אחת אפלּ וּ  אוֹ מר,
כּ ן אם יּׂשא נּ ה . לא  זה הרי  לבּ וֹ ,

נאמר יז)לּמ ה ירבּ ה(דברים ולא 
ירבּ ה  לא  כאביגיל. אפלּ וּ  נ ׁש ים, לּ וֹ 

סוּ סים מר כּ ב ּת וֹ .(שם )לּ וֹ  כדי  א לּ א  , 
מאד  לּ וֹ  ירבּ ה לא  וזהב ,(שם )וכסף 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

עשׂ רה . ׁש מנה  ׁש ׁש א לּ א לוֹ  הי וּ  דוד ׁש הרי  ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
ואסיפה  מט ואם נביא  ליּה  וקאמר ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָנׁש ים

ׁש ית , ק ּמ א כּ הנּ ה וכהנּ ה , כּ ה נּ ה  ְּל◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌
שׂ רה: ׁש מנה הרי ׁש ית, מרבּ הבּ תרא ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

לוֹ . ו ׁש לׁש ה וּ א שׂ רה . ממנה ֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֵיוֹ תר

סבר  ק ּמ א  ּת נּ א בּ דּ בר. י ׁש  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַמחלוֹ ק וֹ ת
ויוֹ תר  פר וּ צ וֹ ת , ואפלּ וּ  שׂ רה  ׁש מנה  ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ֵנוֹ שׂ א

כׁש רוֹ ת , ואפ לּ וּ  יא לא שׂ רה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִממנה 
יהוּ דה  רבּ י  ה כּ תוּ ב. גזרת  ה וּ א  ֶּׁש כ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

פר וּ צ וֹ ת , ואפ לּ וּ  שׂ רה ׁש מנה נוֹ שׂ א  ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָסבר

י א , לא פר וּ צ וֹ ת  שׂ רה ממנה ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְויוֹ תר
וּ פליג ׁש יּ רצה. כמוֹ  י א  והגוּ נ וֹ ת ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְוּ כׁש ר וֹ ת

סבר  ׁש מע וֹ ן רבּ י בּ חדא. ק ּמ א  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַא ּת נּ א 
וּ כׁש רוֹ ת  יא, לא  ּפ רוּ צה אחת ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲאפ לּ וּ 
שׂ רה . ממנה י וֹ תר יא לא ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִֹ◌ֲ◌ַוהגוּ נוֹ ת 

יהוּ דה  וא דּ רבּ י בּ חדא קּמ א אּת נּ א ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָוּ פליג
ק ּמ א : כּ תנּ א  והלכה  כדי בּ תרּת י . אלּ א  ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌

להרחיבמרכּ ב ּת וֹ . בּ טלים ס וּ סים  דּ וקא  ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
אבל [אסוּ ר]. ס וּ סים  בּ רב  וּ להת גּ דּ ל ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַדּ ּת וֹ 

להלּ חם וּ פרׁש יו רכ בּ וֹ  מּת ר :כּ די בּ א וֹ יביו ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌

לרבי טו . פרוצות. בין כשרות בין לו  מותרות  י"ח  רק  לת "ק בדבר . מחלוקות וג '
כשרות. וכולן לו  מותרות י"ח  רק  לר "ש  מי"ח . יותר  אף לו  מותרות כשרות יהודה

 י י ח ר ו ק מ

עס



גדול כה סנהדרי ב פרק  כ

לוֹ  וכוֹ תב אפסניא . לּת ן  כדי  א לּ א 
לּמ לחמה, יוֹ צא  לׁש מוֹ . ּת וֹ רה  ספר 
עּמ וֹ . מכניסּה  נכנס, עּמ וֹ . מוֹ ציא ּה 
היא מסב, עּמ וֹ . היא בּ דּ ין, יוֹ ׁש ב

ׁש נּ אמר וקרא(שם )כנג דּ וֹ , עּמ וֹ  והיתה  
חיּ יו: ימי  כּ ל בוֹ 

יוֹ ׁש בין ואין  סוּ סוֹ , על רוֹ כבין  אין 
בּ ׁש רביטוֹ , מׁש ּת ּמ ׁש ין  ואין  כּ סא וֹ , על
ולא מסּת ּפ ר  כּ ׁש הוּ א  א וֹ ת וֹ  רוֹ אין  ואין 
הּמ רחץ, בבית ולא ערם כׁש הוּ א

עלי(שם )ׁש נּ אמר ּת שׂ ים מל,שׂ וֹ ם  
עלי אימת וֹ  :ׁש ּת הא 

ה 

      
     

    
     
     

   טז
    

    
     

          

    
    

יז   
    

   
    

    
 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ויוֹ צאים אפסניא . הנּ כנסים חילוֹ ת שׂ כר  ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌
הנה: כל  ּת וֹ רה ּמ וֹ  ספר לוֹ  וכוֹ תב ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌

אדם ל ׁש מ וֹ . כּ ל ׁש ח יּ ב  ּת וֹ רה מּס פר  ח וּ ץ ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌
מנּ ח והוּ א ּת וֹ רה, ספר  ל וֹ  להיוֹ ת ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִמיּ שׂ ראל

לׁש מ וֹ  ׁש כּ וֹ תב  ּת וֹ רה וספר  גּ נזיו. ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְבּ בית
ויוֹ צא נכנס  מל תמיד :כ ׁש הוּ א ּמ וֹ  ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌

הלחן:מסב. מסּת ּפ ר.הל  כּ ׁש הוּ א  ַ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌
ראׁש וֹ : שׂ ר  ֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְכּ ׁש ּמ ג לּ ח

ברע"ב.טז. כדאיתא  גנזיו, בבית מונח  ישראל , כל  כמו  לו  שיש  ספר  שאר יז.ואותו  וה "ה
תשמישיו ה"א)כלי  פ"ב  מלכים .(רמב "ם 

 י י ח ר ו ק מ

בורר סנהדרי זה ג כאפרק 

לוֹ  בּ וֹ רר זה בּ ׁש לׁש ה. ממ וֹ נ וֹ ת , דּ יני 
בּ וֹ ררין וּ ׁש ניהן  אחד , לוֹ  בּ וֹ רר  וזה אחד
מאיר. רבּ י דּ ברי אחד, עוֹ ד להן
בּ וֹ ררין דיּ נין  ׁש ני א וֹ מרים, וחכמים
ׁש ל  דּ יּ נ וֹ  ּפ וֹ סל זה  אחד. ע וֹ ד  להן 
דּ ברי זה, ׁש ל דּ יּ נוֹ  ּפ וֹ סל וזה זה
אימתי , א וֹ מרים, וחכמים מאיר. רבּ י 

א 

בורר  זה  ג פרק
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    ב         
              

          

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אחד .א ל וֹ  בּ וֹ רר דינין זה  מהבּ לי אחד ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌
בּ זכוּ ת וֹ ,  וּ לה ּפ לדוּ נוֹ  אחד  דּ יּ ן  לוֹ  ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵבּ וֹ רר
הבּ לי וּ ׁש ני  אחד. דיּ ן  לוֹ  בּ וֹ רר הני ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְוכן
ׁש ליׁש י, דּ יּ ן ע וֹ ד להם  בּ וֹ ררים  בּ יחד ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִדינים
דּ ציתי לאמּת וֹ , אמת דין יצא   ּכ  ִֹוּ מּת ו◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
דיני קא ק וּ ׁש טא  ואמרי  דּ ינא דינים ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַבלי 
בּ ררּת י ב צמי  אני הרי  החיּ ב  דּ סבר  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָלן,
היה  בּ זכוּ תי  להּפ יכוֹ ל היה ואם  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָהאחד

לוֹ  נ וֹ ח בּ צמ וֹ  ה ליׁש י וה דּ יּ ן . ְמהּפ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌
ׁש ניהם  מּפ ני ׁש ניהם , בּ זכוּ ת  ְלהּפ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

אוֹ ת וֹ : הדּ יּ נים בּ רר וּ  ׁש ני  א וֹ מרים  וחכמים  ָ◌ְ◌
אחד . להם  הבּ ליבּ וֹ ררים  ד ת בּ לא ְ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

זה  ׁש ל  ל בּ וֹ  יהיה ׁש א כּ די ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִדינים.
והלכה  מהן. אחד אצל נוֹ טה  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַה ליׁש י

זה .כּ חכמים : ׁש ל דּ יּ נוֹ  ּפ וֹ סל ה וּ א זה  יכוֹ ל ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌
בית  לפני אד וּ ן לא  ׁש בּ רר ּת :דּ יןלוֹ מר  ַ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

שמתרצה,א. מי  לפני אלא לדון  לכופם לנו אין ואז  דין  לבית  מתרצים כששניהם  מיירי הכא 
לדון  רוצה  ואין מסרב  בע "כאבל  לדונו יכולין  מומחה יחיד  או הדיוטות  ג' (הגהותכלל ,

אבלאשר"י) כך , יסבור  דין  שהבעל  היינו  שביררו, מי בזכות  יהפוך שהדיין הרע "ב ומש "כ .
ככה  יעשה  אכן  שהדיין בתוי"ט )חלילה הובא  הדיינין,ב..(רא"ש, דעת  רק צריכים לחכמים 

לבו  יהיה  שלא כדי  החכמים שטעם  הרע "ב  ומש"כ הדין. בעלי  דעת גם  צריכים ולר "מ 
ביררוהו  שניהם הלא  כן, נחשוש  למה צ"ב  מהם  אחד  אצל נוטה  השלישי  .(תוי"ט )של 

 י י ח ר ו ק מ

עס



גדול כה סנהדרי ב פרק  כ

לוֹ  וכוֹ תב אפסניא . לּת ן  כדי  א לּ א 
לּמ לחמה, יוֹ צא  לׁש מוֹ . ּת וֹ רה  ספר 
עּמ וֹ . מכניסּה  נכנס, עּמ וֹ . מוֹ ציא ּה 
היא מסב, עּמ וֹ . היא בּ דּ ין, יוֹ ׁש ב

ׁש נּ אמר וקרא(שם )כנג דּ וֹ , עּמ וֹ  והיתה  
חיּ יו: ימי  כּ ל בוֹ 

יוֹ ׁש בין ואין  סוּ סוֹ , על רוֹ כבין  אין 
בּ ׁש רביטוֹ , מׁש ּת ּמ ׁש ין  ואין  כּ סא וֹ , על
ולא מסּת ּפ ר  כּ ׁש הוּ א  א וֹ ת וֹ  רוֹ אין  ואין 
הּמ רחץ, בבית ולא ערם כׁש הוּ א

עלי(שם )ׁש נּ אמר ּת שׂ ים מל,שׂ וֹ ם  
עלי אימת וֹ  :ׁש ּת הא 

ה 

      
     

    
     
     

   טז
    

    
     

          

    
    

יז   
    

   
    

    
 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ויוֹ צאים אפסניא . הנּ כנסים חילוֹ ת שׂ כר  ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌
הנה: כל  ּת וֹ רה ּמ וֹ  ספר לוֹ  וכוֹ תב ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌

אדם ל ׁש מ וֹ . כּ ל ׁש ח יּ ב  ּת וֹ רה מּס פר  ח וּ ץ ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌
מנּ ח והוּ א ּת וֹ רה, ספר  ל וֹ  להיוֹ ת ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִמיּ שׂ ראל

לׁש מ וֹ  ׁש כּ וֹ תב  ּת וֹ רה וספר  גּ נזיו. ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְבּ בית
ויוֹ צא נכנס  מל תמיד :כ ׁש הוּ א ּמ וֹ  ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌

הלחן:מסב. מסּת ּפ ר.הל  כּ ׁש הוּ א  ַ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌
ראׁש וֹ : שׂ ר  ֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְכּ ׁש ּמ ג לּ ח

ברע"ב.טז. כדאיתא  גנזיו, בבית מונח  ישראל , כל  כמו  לו  שיש  ספר  שאר יז.ואותו  וה "ה
תשמישיו ה"א)כלי  פ"ב  מלכים .(רמב "ם 

 י י ח ר ו ק מ

בורר סנהדרי זה ג כאפרק 

לוֹ  בּ וֹ רר זה בּ ׁש לׁש ה. ממ וֹ נ וֹ ת , דּ יני 
בּ וֹ ררין וּ ׁש ניהן  אחד , לוֹ  בּ וֹ רר  וזה אחד
מאיר. רבּ י דּ ברי אחד, עוֹ ד להן
בּ וֹ ררין דיּ נין  ׁש ני א וֹ מרים, וחכמים
ׁש ל  דּ יּ נ וֹ  ּפ וֹ סל זה  אחד. ע וֹ ד  להן 
דּ ברי זה, ׁש ל דּ יּ נוֹ  ּפ וֹ סל וזה זה
אימתי , א וֹ מרים, וחכמים מאיר. רבּ י 

א 

בורר  זה  ג פרק
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    ב         
              

          

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אחד .א ל וֹ  בּ וֹ רר דינין זה  מהבּ לי אחד ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌
בּ זכוּ ת וֹ ,  וּ לה ּפ לדוּ נוֹ  אחד  דּ יּ ן  לוֹ  ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵבּ וֹ רר
הבּ לי וּ ׁש ני  אחד. דיּ ן  לוֹ  בּ וֹ רר הני ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְוכן
ׁש ליׁש י, דּ יּ ן ע וֹ ד להם  בּ וֹ ררים  בּ יחד ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִדינים
דּ ציתי לאמּת וֹ , אמת דין יצא   ּכ  ִֹוּ מּת ו◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
דיני קא ק וּ ׁש טא  ואמרי  דּ ינא דינים ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַבלי 
בּ ררּת י ב צמי  אני הרי  החיּ ב  דּ סבר  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָלן,
היה  בּ זכוּ תי  להּפ יכוֹ ל היה ואם  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָהאחד

לוֹ  נ וֹ ח בּ צמ וֹ  ה ליׁש י וה דּ יּ ן . ְמהּפ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌
ׁש ניהם  מּפ ני ׁש ניהם , בּ זכוּ ת  ְלהּפ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

אוֹ ת וֹ : הדּ יּ נים בּ רר וּ  ׁש ני  א וֹ מרים  וחכמים  ָ◌ְ◌
אחד . להם  הבּ ליבּ וֹ ררים  ד ת בּ לא ְ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

זה  ׁש ל  ל בּ וֹ  יהיה ׁש א כּ די ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִדינים.
והלכה  מהן. אחד אצל נוֹ טה  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַה ליׁש י

זה .כּ חכמים : ׁש ל דּ יּ נוֹ  ּפ וֹ סל ה וּ א זה  יכוֹ ל ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌
בית  לפני אד וּ ן לא  ׁש בּ רר ּת :דּ יןלוֹ מר  ַ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

שמתרצה,א. מי  לפני אלא לדון  לכופם לנו אין ואז  דין  לבית  מתרצים כששניהם  מיירי הכא 
לדון  רוצה  ואין מסרב  בע "כאבל  לדונו יכולין  מומחה יחיד  או הדיוטות  ג' (הגהותכלל ,

אבלאשר"י) כך , יסבור  דין  שהבעל  היינו  שביררו, מי בזכות  יהפוך שהדיין הרע "ב ומש "כ .
ככה  יעשה  אכן  שהדיין בתוי"ט )חלילה הובא  הדיינין,ב..(רא"ש, דעת  רק צריכים לחכמים 

לבו  יהיה  שלא כדי  החכמים שטעם  הרע "ב  ומש"כ הדין. בעלי  דעת גם  צריכים ולר "מ 
ביררוהו  שניהם הלא  כן, נחשוש  למה צ"ב  מהם  אחד  אצל נוטה  השלישי  .(תוי"ט )של 

 י י ח ר ו ק מ

עס
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אוֹ  קרוֹ בין ׁש הן  ראיה  עליהן  ׁש ּמ ביא בּ זמן
ממחין, אוֹ  כ ׁש רים היוּ  אם  אבל פס וּ לין,

    
    

     
    

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ראיה. עליהן  ׁש ּמ ביא  מביא בּ זמן  ׁש זּ ה ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌
לפסלוֹ : זה, ׁש בּ רר  דּ יּ ן ל  אם ראיה  אבל ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌

וּ ממחים. כּ ׁש רים  אם הם אבל  קאמר , הכי  ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
ולא  קר וֹ בים לא ׁש אינן כ ׁש רים ֹ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָהיוּ 
קרנוֹ ת  י וֹ ׁש בי  ׁש הם ּפ י  ל אף ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְפסוּ לים,
וּ פסק  לפסלן. יכוֹ ל  ואינוֹ  כממחין ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ֲ◌ַנשׂ וּ 
מי הדּ ין ב לי  כּ ׁש ּק בּ לוּ  בזה, ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַההלכה
וּ פסק  ר בּ ים, בּ ין יחיד  בּ ין להם ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶׁש יּ דין
סוֹ תרין  ואין דין דּ ינוֹ  הדּ ין, את ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲליהם
לר בּ ים. ממחה ׁש אינוֹ  ּפ י  ל ואף ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִדּ ינוֹ 
טה  מ ׁש נה בּ דבר  אם ׁש ּט ה, נוֹ דע  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְואם
מחזירים  בּ גּ מרא, המפר ׁש  בדבר  ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְאוֹ 

כה  בּ וֹ  ודנין כּ ׁש היה איהדּ בר  ואם לכה. ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌
ׁש נּ טל  זה  ׁש הל כּ גוֹ ן להחזיר , ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶאפׁש ר 
ּפ טוּ ר  היּ ם, למדינת כ דּ ין ׁש א ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַהּמ מ וֹ ן
ליהם, ׁש ּק בּ לוּ הוּ  מאחר  מלּ ׁש לּ ם ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַהדּ יּ ן
נתכּ וּ ן  לא להזּ יק, ׁש גּ רם ּפ י ל  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶׁש אף
והוּ א  הדּ ת, ב ׁש ּק וּ ל  ט ה ואם ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְלהזּ יק.
אמוֹ ראים  אוֹ  תנּ אים ב וֹ  ׁש נּ חלקוּ  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבדבר 
מנּ יהוּ  כחד ד למא וסוּ גיא גאוֹ נים, ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְאוֹ 
ׁש אין  הגּ אוֹ ן אוֹ תוֹ  כּ דברי הדּ יּ ן זה ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְודן
ונתן  נשׂ א לא אם כּ מוֹ תוֹ , הע וֹ לם ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְסוּ גית
להחזיר  אפׁש ר  אי  ואם הדּ ין, יחזר  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַבּ יּ ד
מה  בּ יּ ד, ונתן נשׂ א ואם מבּ יתוֹ , ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְיׁש לּ ם
ׁש א  ודיּ ן מבּ יתוֹ . וי ׁש לּ ם שׂ וּ י  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶשׂ ה

ׁש מד  אלּ א הדּ ין ב לי אוֹ תוֹ  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִקבּ ל וּ 
זקני קצת אוֹ  הּמ ל אוֹ תוֹ  מ נּ ה אוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵמאליו
ממחה  אינוֹ  אם המידוּ הוּ , ◌ֶ◌ְ◌◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהּק הל 
מראׁש  ר ׁש וּ ת ׁש נּ טל ּפ י ל  אף ֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָלר בּ ים,
לא  בּ ין טה בּ ין דּ ין, דּ יניו אין ֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַהגּ וֹ לה,
בכלל  אלּ א הדּ יּ נין בכלל ואינוֹ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָט ה,
אם  דינין מבּ לי אחד  וכל  , ֹזר ו ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַבּ לי 
דּ ין. בית בּ פני  ודן וחוֹ זר  דּ ינוֹ  סוֹ תר  ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָרצה
הדּ ין, יחזיר  בּ יּ ד  ונתן נשׂ א ולא ט ה ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְואם
מבּ יתוֹ  י ׁש לּ ם להחזיר  אפׁש ר  אי ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְואם
בּ יּ ד  ונתן נשׂ א ואם להזּ יק, גּ וֹ רם כּ ל  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְכּ דין
זה  דּ ין מבּ ל ונוֹ טל  וח וֹ זר  מבּ יתוֹ  ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְיׁש לּ ם
לר בּ ים  וּ ממחה כהלכה. ׁש א ל וֹ  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶׁש נּ תן
ׁש נּ טל  אוֹ  דינים ב לי אוֹ תוֹ  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּק בּ לוּ 
קבּ לוּ  ׁש א ּפ י  ל אף גּ וֹ לה מראׁש  ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ֵ◌ְר ׁש וּ ת
ממחה, והוּ א הוֹ איל דינים, ב לי  ◌ֶ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַאוֹ תוֹ 
בּ ׁש ּק וּ ל  בּ ין מׁש נה בּ דבר  בּ ין ט ה ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִאם
ּפ טוּ ר  הדּ ין, להחזיר  אפׁש ר  ואי ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַהדּ ת
מראׁש  ר ׁש וּ ת ׁש נּ טל  וּ ממחה ֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמלּ ׁש לּ ם.
ׁש יּ דוּ נוּ  הדּ ין לב לי  לכוֹ ף ל וֹ  י ׁש  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָגּ וֹ לה
בּ ארץ  בּ ין רצוּ , לא בּ ין רצוּ  בּ ין ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָֹ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְלפניו,
מן  ר ׁש וּ ת ׁש נּ טל  וּ מי  לארץ. בּ ח וּ ץ ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵבּ ין
לכוֹ ף  יכוֹ ל  אינוֹ  ישׂ ראל  ׁש בּ ארץ ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַהנּ שׂ יא
בּ לבד . י שׂ ראל בארץ אלּ א הדּ ין ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְלב לי

ׁש לּ מ מי  הוּ א ׁש בּ כתבוּ ממחה בּ ּת וֹ רה ד  ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
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ׁש ל  עדיו ּפ וֹ סל זה  לפסלן . יכוֹ ל אינ וֹ 
רבּ י דּ ברי זה, ׁש ל עדיו ּפ וֹ סל וזה זה
בּ זמן אימתי, א וֹ מרים, וחכמים מאיר .
ׁש הן ראיה עליהם מביא ׁש הוּ א
הי וּ  אם אבל פסוּ לים. א וֹ  קרוֹ בים

לפסלן : יכ וֹ ל אינ וֹ  כׁש רים,

     
ג     

        
       
     

 ד   
    
    

           ה  
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וּ להבין  להּק יׁש  לסבּ ר  ויוֹ ד ּפ ה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְוׁש בּ ל
ממחה]. הנּ קרא [הוּ א דּ בר   ֹמּת ו ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָדּ בר 
אנׁש י אל טבע וֹ  ויצא  ּוידו נכּ ר  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש הוּ א
יכ וֹ ל  והוּ א לר בּ ים, ממחה נקרא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִד וֹ ר וֹ ,
מראׁש  ר ׁש וּ ת נקט  לא ואפלּ וּ  יחידי  ֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָלדוּ ן

זה.הגּ וֹ לה: ׁש ל  עדיו  ּפ וֹ סל ּפ לוּ גתיהוּ זה ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌
בּ גּ מרא, ל ּה  מוֹ קי  ור בּ נן מאיר  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְדר בּ י 
דים  כּת י ׁש ּת י לי  יׁש  דּ ין בּ ל  ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש אמר 
בּ ל  ומד ראׁש וֹ נה, כת והביא ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַבּ דּ בר ,

הן. ּפ סוּ לין ואמר  אחר  ם ׁש כּ נג דּ וֹ  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִדּ ין
אחר  ם הוּ א יכוֹ ל  אוֹ מר  מאיר  ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַר בּ י
ׁש הרי הוּ א בּ דוּ ת  נוֹ ג ולאו ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלפסלן,
ולא  בּ ּק ׁש  ואם אחרת. כת לי  י ׁש  ֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָאמר 
גּ ב ל אף סברי  ור בּ נן יפסיד. ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָמצא,
דים  כ ּת י  ׁש ּת י  לי  יׁש  ּת חלּ ה ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְדּ אמר 
אלּ וּ , אלּ א לי  אין ול וֹ מר  לחזר  ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָיכוֹ ל 
הוּ א, בּ ד וּ ת  נוֹ ג לפסלן ׁש בּ א זה ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונמצא
כּ חכמים: והלכה אּפ מי ּה . מ ּפ סלי  ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ְולא

ורבים ג . לדון  שהורגלו אלא תורה , בדיני  הדיוטות שהם שבסוריא, בערכאות  נחלקו 
ולרבנן  לפוסלן, ויכול להם  קרנות יושבי  דין מקום מכל מאיר  לרבי עליהם . המחום 

לפוסלן יכול ואינו  כמומחין  דינם עליהם המחום שרבים  נימוק "י)כיון בשם .(תוי"ט ,
לפסולד. אחד עד עוד עם שמעון נאמן עדים, כיתי שני לו שיש אמר  ראובן אם 

שהרי  אחת, כת פוסל אם בעדות נוגע שמעון  אין ראובן  דברי  לפי  כי הראשונה , כת 
כל האמת  על ולהעמיד לברר  צריך דין שבעל ס "ל  מאיר  ורבי  נוספת , כת  לו יש  עדיין 
ורבנן  אנפשיה . דאפסיד הוא  איהו  שניה כת  מוצא אינו  כך אחר  אם ולכן שטוען, מה 
שמעון  ולכן  כת, עוד  לו שאין  ולומר  בו לחזור  ויכול דבריו  לברר  צריך שאין  סברי 

הוא בעדות כג:)נוגע  דף  ורש"י להעיד.ה..(רע "ב , הפסולים הם  מי ג' משנה להלן  ראה

 י י ח ר ו ק מ

ענ
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אוֹ  קרוֹ בין ׁש הן  ראיה  עליהן  ׁש ּמ ביא בּ זמן
ממחין, אוֹ  כ ׁש רים היוּ  אם  אבל פס וּ לין,

    
    

     
    

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ראיה. עליהן  ׁש ּמ ביא  מביא בּ זמן  ׁש זּ ה ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌
לפסלוֹ : זה, ׁש בּ רר  דּ יּ ן ל  אם ראיה  אבל ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌

וּ ממחים. כּ ׁש רים  אם הם אבל  קאמר , הכי  ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
ולא  קר וֹ בים לא ׁש אינן כ ׁש רים ֹ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָהיוּ 
קרנוֹ ת  י וֹ ׁש בי  ׁש הם ּפ י  ל אף ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְפסוּ לים,
וּ פסק  לפסלן. יכוֹ ל  ואינוֹ  כממחין ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ֲ◌ַנשׂ וּ 
מי הדּ ין ב לי  כּ ׁש ּק בּ לוּ  בזה, ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַההלכה
וּ פסק  ר בּ ים, בּ ין יחיד  בּ ין להם ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶׁש יּ דין
סוֹ תרין  ואין דין דּ ינוֹ  הדּ ין, את ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲליהם
לר בּ ים. ממחה ׁש אינוֹ  ּפ י  ל ואף ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִדּ ינוֹ 
טה  מ ׁש נה בּ דבר  אם ׁש ּט ה, נוֹ דע  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְואם
מחזירים  בּ גּ מרא, המפר ׁש  בדבר  ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְאוֹ 

כה  בּ וֹ  ודנין כּ ׁש היה איהדּ בר  ואם לכה. ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌
ׁש נּ טל  זה  ׁש הל כּ גוֹ ן להחזיר , ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶאפׁש ר 
ּפ טוּ ר  היּ ם, למדינת כ דּ ין ׁש א ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַהּמ מ וֹ ן
ליהם, ׁש ּק בּ לוּ הוּ  מאחר  מלּ ׁש לּ ם ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַהדּ יּ ן
נתכּ וּ ן  לא להזּ יק, ׁש גּ רם ּפ י ל  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶׁש אף
והוּ א  הדּ ת, ב ׁש ּק וּ ל  ט ה ואם ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְלהזּ יק.
אמוֹ ראים  אוֹ  תנּ אים ב וֹ  ׁש נּ חלקוּ  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבדבר 
מנּ יהוּ  כחד ד למא וסוּ גיא גאוֹ נים, ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְאוֹ 
ׁש אין  הגּ אוֹ ן אוֹ תוֹ  כּ דברי הדּ יּ ן זה ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְודן
ונתן  נשׂ א לא אם כּ מוֹ תוֹ , הע וֹ לם ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְסוּ גית
להחזיר  אפׁש ר  אי  ואם הדּ ין, יחזר  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַבּ יּ ד
מה  בּ יּ ד, ונתן נשׂ א ואם מבּ יתוֹ , ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְיׁש לּ ם
ׁש א  ודיּ ן מבּ יתוֹ . וי ׁש לּ ם שׂ וּ י  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶשׂ ה

ׁש מד  אלּ א הדּ ין ב לי אוֹ תוֹ  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִקבּ ל וּ 
זקני קצת אוֹ  הּמ ל אוֹ תוֹ  מ נּ ה אוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵמאליו
ממחה  אינוֹ  אם המידוּ הוּ , ◌ֶ◌ְ◌◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהּק הל 
מראׁש  ר ׁש וּ ת ׁש נּ טל ּפ י ל  אף ֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָלר בּ ים,
לא  בּ ין טה בּ ין דּ ין, דּ יניו אין ֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַהגּ וֹ לה,
בכלל  אלּ א הדּ יּ נין בכלל ואינוֹ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָט ה,
אם  דינין מבּ לי אחד  וכל  , ֹזר ו ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַבּ לי 
דּ ין. בית בּ פני  ודן וחוֹ זר  דּ ינוֹ  סוֹ תר  ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָרצה
הדּ ין, יחזיר  בּ יּ ד  ונתן נשׂ א ולא ט ה ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְואם
מבּ יתוֹ  י ׁש לּ ם להחזיר  אפׁש ר  אי ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְואם
בּ יּ ד  ונתן נשׂ א ואם להזּ יק, גּ וֹ רם כּ ל  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְכּ דין
זה  דּ ין מבּ ל ונוֹ טל  וח וֹ זר  מבּ יתוֹ  ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְיׁש לּ ם
לר בּ ים  וּ ממחה כהלכה. ׁש א ל וֹ  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶׁש נּ תן
ׁש נּ טל  אוֹ  דינים ב לי אוֹ תוֹ  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּק בּ לוּ 
קבּ לוּ  ׁש א ּפ י  ל אף גּ וֹ לה מראׁש  ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ֵ◌ְר ׁש וּ ת
ממחה, והוּ א הוֹ איל דינים, ב לי  ◌ֶ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַאוֹ תוֹ 
בּ ׁש ּק וּ ל  בּ ין מׁש נה בּ דבר  בּ ין ט ה ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִאם
ּפ טוּ ר  הדּ ין, להחזיר  אפׁש ר  ואי ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַהדּ ת
מראׁש  ר ׁש וּ ת ׁש נּ טל  וּ ממחה ֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמלּ ׁש לּ ם.
ׁש יּ דוּ נוּ  הדּ ין לב לי  לכוֹ ף ל וֹ  י ׁש  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָגּ וֹ לה
בּ ארץ  בּ ין רצוּ , לא בּ ין רצוּ  בּ ין ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָֹ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְלפניו,
מן  ר ׁש וּ ת ׁש נּ טל  וּ מי  לארץ. בּ ח וּ ץ ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵבּ ין
לכוֹ ף  יכוֹ ל  אינוֹ  ישׂ ראל  ׁש בּ ארץ ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַהנּ שׂ יא
בּ לבד . י שׂ ראל בארץ אלּ א הדּ ין ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְלב לי

ׁש לּ מ מי  הוּ א ׁש בּ כתבוּ ממחה בּ ּת וֹ רה ד  ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

בורר סנהדרי זה ג כג פרק 

ׁש ל  עדיו ּפ וֹ סל זה  לפסלן . יכוֹ ל אינ וֹ 
רבּ י דּ ברי זה, ׁש ל עדיו ּפ וֹ סל וזה זה
בּ זמן אימתי, א וֹ מרים, וחכמים מאיר .
ׁש הן ראיה עליהם מביא ׁש הוּ א
הי וּ  אם אבל פסוּ לים. א וֹ  קרוֹ בים

לפסלן : יכ וֹ ל אינ וֹ  כׁש רים,

     
ג     

        
       
     

 ד   
    
    

           ה  
              

          

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וּ להבין  להּק יׁש  לסבּ ר  ויוֹ ד ּפ ה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְוׁש בּ ל
ממחה]. הנּ קרא [הוּ א דּ בר   ֹמּת ו ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָדּ בר 
אנׁש י אל טבע וֹ  ויצא  ּוידו נכּ ר  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש הוּ א
יכ וֹ ל  והוּ א לר בּ ים, ממחה נקרא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִד וֹ ר וֹ ,
מראׁש  ר ׁש וּ ת נקט  לא ואפלּ וּ  יחידי  ֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָלדוּ ן

זה.הגּ וֹ לה: ׁש ל  עדיו  ּפ וֹ סל ּפ לוּ גתיהוּ זה ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌
בּ גּ מרא, ל ּה  מוֹ קי  ור בּ נן מאיר  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְדר בּ י 
דים  כּת י ׁש ּת י לי  יׁש  דּ ין בּ ל  ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש אמר 
בּ ל  ומד ראׁש וֹ נה, כת והביא ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַבּ דּ בר ,

הן. ּפ סוּ לין ואמר  אחר  ם ׁש כּ נג דּ וֹ  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִדּ ין
אחר  ם הוּ א יכוֹ ל  אוֹ מר  מאיר  ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַר בּ י
ׁש הרי הוּ א בּ דוּ ת  נוֹ ג ולאו ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלפסלן,
ולא  בּ ּק ׁש  ואם אחרת. כת לי  י ׁש  ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָאמר  ◌ֹ
גּ ב ל אף סברי  ור בּ נן יפסיד. ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָמצא,
דים  כ ּת י  ׁש ּת י  לי  יׁש  ּת חלּ ה ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְדּ אמר 
אלּ וּ , אלּ א לי  אין ול וֹ מר  לחזר  ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָיכוֹ ל 
הוּ א, בּ ד וּ ת  נוֹ ג לפסלן ׁש בּ א זה ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונמצא
כּ חכמים: והלכה אּפ מי ּה . מ ּפ סלי  ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ְולא

ורבים ג . לדון  שהורגלו אלא תורה , בדיני  הדיוטות שהם שבסוריא, בערכאות  נחלקו 
ולרבנן  לפוסלן, ויכול להם  קרנות יושבי  דין מקום מכל מאיר  לרבי עליהם . המחום 

לפוסלן יכול ואינו  כמומחין  דינם עליהם המחום שרבים  נימוק "י)כיון בשם .(תוי"ט ,
לפסולד. אחד עד עוד עם שמעון נאמן עדים, כיתי שני לו שיש אמר  ראובן אם 

שהרי  אחת, כת פוסל אם בעדות נוגע שמעון  אין ראובן  דברי  לפי  כי הראשונה , כת 
כל האמת  על ולהעמיד לברר  צריך דין שבעל ס "ל  מאיר  ורבי  נוספת , כת  לו יש  עדיין 
ורבנן  אנפשיה . דאפסיד הוא  איהו  שניה כת  מוצא אינו  כך אחר  אם ולכן שטוען, מה 
שמעון  ולכן  כת, עוד  לו שאין  ולומר  בו לחזור  ויכול דבריו  לברר  צריך שאין  סברי 

הוא בעדות כג:)נוגע  דף  ורש"י להעיד.ה..(רע "ב , הפסולים הם  מי ג' משנה להלן  ראה

 י י ח ר ו ק מ
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עלי נאמן  א בּ א , עלי  נאמן  לוֹ  אמר
בקר,אבי רוֹ עי ׁש לׁש ה עלי  נאמנין  , 

בּ וֹ . לחזר יכוֹ ל אוֹ מר, מאיר רבּ י

בּ וֹ . לחזר  יכ וֹ ל אינ וֹ  א וֹ מרים, וחכמים
דּ וֹ ר  לוֹ  ואמר ׁש בוּ עה  לחבר וֹ  חיּ ב  היה
יכוֹ ל  א וֹ מר, מאיר  רבּ י  , רא ׁש בחיּ י לי 
יכוֹ ל  אין  א וֹ מרים, וחכמים בּ וֹ . לחזר

בּ וֹ : לחזר 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אבּ א.ב עלי לנאמן  אף דּ יּ ן, להיוֹ ת ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌
לא  לד וּ נני  הּת וֹ רה מן פסוּ ל  ׁש הוּ א  ֹ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִּפ י
מא  לן כּ דנפקא לחוֹ בה, ולא ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ְ◌ִלזכוּ ת

בּ נים: ל  אב וֹ ת ׁש לׁש ה יוּ מת וּ  עלי  נאמנים  ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌
בקר . בקרר וֹ עי רוֹ י  ל דוּ ת, דּ אלּ וּ  לדוּ ן . ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

הן: בּ וֹ .כּ ׁש רים לחזר יכוֹ ל  אוֹ מר  מאיר רבּ י  ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌
הדּ יּ ן ׁש ּק בּ ל לאחר דּ ין, גּ מר לאחר ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 

זכּ אי : אּת ה  ּפ לוֹ ני איׁש  ואמר אינוֹ הדוּ ת ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌
בּ וֹ . לחזר  ה וּ א יכוֹ ל  בּ לבד דּ ין גּ מר לאחר ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

קדם  דּ אלּ וּ  מאיר. דּ רבּ י ליּה  רבּ נן ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִדפליגי

דּ יכ וֹ ל מאיר לרבּ י חכמים מוֹ דים דּ ין ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְגּ מר
ליו ׁש ּמ קבּ ל נ ּמ י מיּ דוֹ  קנ וּ  ואם בּ וֹ . ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַלחזר
ּפ לוֹ ני, איׁש  ׁש ל דינוֹ  אוֹ  ּפ לוֹ ני  איׁש  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵדוּ ת 
בּ וֹ , לחזר יכוֹ ל  אינוֹ  דּ ין גּ מר קדם ֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 

הלכה: וכן כּ ל וּ ם. קנין לאחר דּ וֹ רׁש אין ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
רא  בחיּ י  וא ּת ןׁש .לי   רא ׁש בח יּ י לי נדר ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌

ל וֹ מר צרי ואין .תוֹ ב אּת ה מה ְל◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌
אוֹ  ל וֹ  ונדר . אצל לי יּ ׁש  מה ל ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָוּ מח וּ ל
אינוֹ  נדר, לא ׁש דין ּפ י ל אף מ יּ ד וֹ  ◌ֵ◌ַ◌ָֹ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָקנוּ 
הלכה: וכן חכמים. כּ דברי בּ וֹ , לחזר ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָיכוֹ ל

לעדותו . שה"ה  כתב  ובתוי "ט  ברש "י, הוא וכן  דיין.רע"ב , נקטו כלז.ולרבותא הדין  הוא
דינא  גמירי דלא  מידו,ח..(תוי"ט )שלשה  קנו  לא  אם  בו  לחזור  יכול דין גמר  קודם  אבל

עיי "ש . ברע "ב, כדאיתא 

 י י ח ר ו ק מ

בורר סנהדרי זה ג כה פרק 

המשׂ חק הּפ סוּ לין, הן ואלּ וּ 
וּ מפריחי ברבּ ית, והּמ לוה בּ קביא,
רבּ י אמר ׁש ביעית. וסוֹ חרי יוֹ נים,
אוֹ תן קוֹ רין היוּ  בּ תחלּ ה ׁש מעוֹ ן,
האנּ סין, מּׁשרבּ וּ  ׁש ביעית, אוֹ ספי
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הּפ סוּ לים.ג  הן  וּ להיד :וא לּ וּ  לדוּ ן ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
בּ קביא . ׁש אינוֹ המשׂ חק לפי  ל דוּ ת ּפ סוּ ל ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌

ואסוּ ר  ע וֹ לם, ׁש ל  בּ יוּ ב וֹ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתּס ק
בתוֹ רה  אוֹ  אלּ א בּ ע וֹ למ וֹ  ׁש יּ תּס ק ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְלאדם
ואּמ נוּ ת  בסחוֹ רה אוֹ  חסדים, ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְוּ גמילוּ ת
ע וֹ לם: ׁש ל  יוּ ב וֹ  בּ הן ׁש יּ ׁש  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוּ מלאכה

ברבּ ית. הּמ לוה והּמ לוה ואחד הוה אחד  ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
והוה  הּמ לוה לן דּ קימא  ּפ סוּ לין, ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְׁש ניהם

תשׂ ה: בּ לא ע וֹ ברים וּ מפריחי ׁש ניהם ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ֶ◌
החוֹ ק,י וֹ נים. מּמ יני  מין דּ מפר ׁש י  אית ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌

 ּכ ל אּת ן לי וֹ נתי יוֹ נת ּת קדּ ים ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִאם
מלּמ דת  יוֹ נה ׁש ּמ ג דּ ל  דּ מפר ׁש י  ואית . ְוכ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌
כּ רחן. בּ ל  בּ ליה לבית י וֹ נים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְלהביא

גזל  ולא ׁש ל וֹ ם, דרכי  מּפ ני  גּ זל  בּ הן ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְויׁש 
ׁש בי עית.גּ מ וּ ר : סח וֹ רה וסוֹ חרי  ע וֹ שׂ ין ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

אמרה והּת וֹ רה ׁש ביית. (ויּ קראבּ פר וֹ ת ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

לאכלה,כה ) לכם הארץ ׁש בּ ת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוהיתה
לסחוֹ רה: וכוּ '.ולא א וֹ מר  ׁש מעוֹ ן  רבּ י  ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌

ׁש מע וֹ ן  דּ ר בּ י מלּ תיּה  מפר ׁש  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַבּ גּ מרא
אוֹ ספי אוֹ תם קוֹ ראים הי וּ  בּ ּת חלּ ה ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָהכי ,

 ׁש בי פר וֹ ת אוֹ ספי  כּ ל וֹ מר  ית ׁש ביית, ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌
סוֹ חרי כּ מ וֹ  לד וּ ת פסוּ לים הי וּ  ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְל צמן

ׁש בי ית: הא נּ סין .פר וֹ ת הוֹ אלין מּׁשרבּ וּ  ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
בכל  ּת ב וּ אה כּ וֹ רין  וכ  ּכ  הּמ ל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְמנת
ׁש ל  ּת ב וּ אה לאסף צריכין והי וּ  ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָׁש נה,
חזר וּ  ,הּמ ל מנת מּמ נּ ה  לפר ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְׁש בי ית

ועושים ט. בעצמות, או בצרורות או בעצים  שמשחקים  אלו כיצד , בקוביא המשחקים
המשחקים  וכן וכך. כך יקח  שחוק  באותו חבירו  את  הנוצח שכל  ביניהם תנאי
יותר  תרוץ או בהמתו שתנצח  שכל תנאי  ועושים בעופות  או  בחיה או בבהמה

אסור , הכל אלו , בדברים כיוצא וכל וכך, כך  מחבירו ש"ע יקח  סימן (חו "מ

ב) ברע"ב.י..סעיף נוסף פירוש  ועיין  קודמת . הערה ראה בקוביא , כמשחקים והם
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ענ



בורר סנהדרי זה ג פרק  כד

עלי נאמן  א בּ א , עלי  נאמן  לוֹ  אמר
בקר,אבי רוֹ עי ׁש לׁש ה עלי  נאמנין  , 

בּ וֹ . לחזר יכוֹ ל אוֹ מר, מאיר רבּ י

בּ וֹ . לחזר  יכ וֹ ל אינ וֹ  א וֹ מרים, וחכמים
דּ וֹ ר  לוֹ  ואמר ׁש בוּ עה  לחבר וֹ  חיּ ב  היה
יכוֹ ל  א וֹ מר, מאיר  רבּ י  , רא ׁש בחיּ י לי 
יכוֹ ל  אין  א וֹ מרים, וחכמים בּ וֹ . לחזר

בּ וֹ : לחזר 

ב      
    

      
  ו  
      

     ז
      

      
    

      
ח    

                
             

            
       

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אבּ א.ב עלי לנאמן  אף דּ יּ ן, להיוֹ ת ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌
לא  לד וּ נני  הּת וֹ רה מן פסוּ ל  ׁש הוּ א  ֹ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִּפ י
מא  לן כּ דנפקא לחוֹ בה, ולא ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ְ◌ִלזכוּ ת

בּ נים: ל  אב וֹ ת ׁש לׁש ה יוּ מת וּ  עלי  נאמנים  ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌
בקר . בקרר וֹ עי רוֹ י  ל דוּ ת, דּ אלּ וּ  לדוּ ן . ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

הן: בּ וֹ .כּ ׁש רים לחזר יכוֹ ל  אוֹ מר  מאיר רבּ י  ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌
הדּ יּ ן ׁש ּק בּ ל לאחר דּ ין, גּ מר לאחר ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 

זכּ אי : אּת ה  ּפ לוֹ ני איׁש  ואמר אינוֹ הדוּ ת ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌
בּ וֹ . לחזר  ה וּ א יכוֹ ל  בּ לבד דּ ין גּ מר לאחר ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

קדם  דּ אלּ וּ  מאיר. דּ רבּ י ליּה  רבּ נן ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִדפליגי

דּ יכ וֹ ל מאיר לרבּ י חכמים מוֹ דים דּ ין ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְגּ מר
ליו ׁש ּמ קבּ ל נ ּמ י מיּ דוֹ  קנ וּ  ואם בּ וֹ . ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַלחזר
ּפ לוֹ ני, איׁש  ׁש ל דינוֹ  אוֹ  ּפ לוֹ ני  איׁש  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵדוּ ת 
בּ וֹ , לחזר יכוֹ ל  אינוֹ  דּ ין גּ מר קדם ֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 

הלכה: וכן כּ ל וּ ם. קנין לאחר דּ וֹ רׁש אין ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
רא  בחיּ י  וא ּת ןׁש .לי   רא ׁש בח יּ י לי נדר ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌

ל וֹ מר צרי ואין .תוֹ ב אּת ה מה ְל◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌
אוֹ  ל וֹ  ונדר . אצל לי יּ ׁש  מה ל ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָוּ מח וּ ל
אינוֹ  נדר, לא ׁש דין ּפ י ל אף מ יּ ד וֹ  ◌ֵ◌ַ◌ָֹ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָקנוּ 
הלכה: וכן חכמים. כּ דברי בּ וֹ , לחזר ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָיכוֹ ל

לעדותו . שה"ה  כתב  ובתוי "ט  ברש "י, הוא וכן  דיין.רע"ב , נקטו כלז.ולרבותא הדין  הוא
דינא  גמירי דלא  מידו,ח..(תוי"ט )שלשה  קנו  לא  אם  בו  לחזור  יכול דין גמר  קודם  אבל

עיי "ש . ברע "ב, כדאיתא 

 י י ח ר ו ק מ

בורר סנהדרי זה ג כה פרק 

המשׂ חק הּפ סוּ לין, הן ואלּ וּ 
וּ מפריחי ברבּ ית, והּמ לוה בּ קביא,
רבּ י אמר ׁש ביעית. וסוֹ חרי יוֹ נים,
אוֹ תן קוֹ רין היוּ  בּ תחלּ ה ׁש מעוֹ ן,
האנּ סין, מּׁשרבּ וּ  ׁש ביעית, אוֹ ספי
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הּפ סוּ לים.ג  הן  וּ להיד :וא לּ וּ  לדוּ ן ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
בּ קביא . ׁש אינוֹ המשׂ חק לפי  ל דוּ ת ּפ סוּ ל ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌

ואסוּ ר  ע וֹ לם, ׁש ל  בּ יוּ ב וֹ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתּס ק
בתוֹ רה  אוֹ  אלּ א בּ ע וֹ למ וֹ  ׁש יּ תּס ק ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְלאדם
ואּמ נוּ ת  בסחוֹ רה אוֹ  חסדים, ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְוּ גמילוּ ת
ע וֹ לם: ׁש ל  יוּ ב וֹ  בּ הן ׁש יּ ׁש  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוּ מלאכה

ברבּ ית. הּמ לוה והּמ לוה ואחד הוה אחד  ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
והוה  הּמ לוה לן דּ קימא  ּפ סוּ לין, ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְׁש ניהם

תשׂ ה: בּ לא ע וֹ ברים וּ מפריחי ׁש ניהם ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ֶ◌
החוֹ ק,י וֹ נים. מּמ יני  מין דּ מפר ׁש י  אית ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌

 ּכ ל אּת ן לי וֹ נתי יוֹ נת ּת קדּ ים ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִאם
מלּמ דת  יוֹ נה ׁש ּמ ג דּ ל  דּ מפר ׁש י  ואית . ְוכ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌
כּ רחן. בּ ל  בּ ליה לבית י וֹ נים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְלהביא

גזל  ולא ׁש ל וֹ ם, דרכי  מּפ ני  גּ זל  בּ הן ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְויׁש 
ׁש בי עית.גּ מ וּ ר : סח וֹ רה וסוֹ חרי  ע וֹ שׂ ין ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

אמרה והּת וֹ רה ׁש ביית. (ויּ קראבּ פר וֹ ת ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

לאכלה,כה ) לכם הארץ ׁש בּ ת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוהיתה
לסחוֹ רה: וכוּ '.ולא א וֹ מר  ׁש מעוֹ ן  רבּ י  ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌

ׁש מע וֹ ן  דּ ר בּ י מלּ תיּה  מפר ׁש  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַבּ גּ מרא
אוֹ ספי אוֹ תם קוֹ ראים הי וּ  בּ ּת חלּ ה ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָהכי ,

 ׁש בי פר וֹ ת אוֹ ספי  כּ ל וֹ מר  ית ׁש ביית, ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌
סוֹ חרי כּ מ וֹ  לד וּ ת פסוּ לים הי וּ  ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְל צמן

ׁש בי ית: הא נּ סין .פר וֹ ת הוֹ אלין מּׁשרבּ וּ  ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
בכל  ּת ב וּ אה כּ וֹ רין  וכ  ּכ  הּמ ל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְמנת
ׁש ל  ּת ב וּ אה לאסף צריכין והי וּ  ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָׁש נה,
חזר וּ  ,הּמ ל מנת מּמ נּ ה  לפר ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְׁש בי ית

ועושים ט. בעצמות, או בצרורות או בעצים  שמשחקים  אלו כיצד , בקוביא המשחקים
המשחקים  וכן וכך. כך יקח  שחוק  באותו חבירו  את  הנוצח שכל  ביניהם תנאי
יותר  תרוץ או בהמתו שתנצח  שכל תנאי  ועושים בעופות  או  בחיה או בבהמה

אסור , הכל אלו , בדברים כיוצא וכל וכך, כך  מחבירו ש"ע יקח  סימן (חו "מ

ב) ברע"ב.י..סעיף נוסף פירוש  ועיין  קודמת . הערה ראה בקוביא , כמשחקים והם
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רבּ י אמר ׁש ביעית. סוֹ חרי לקר וֹ תן חזרוּ 
להם ׁש אין בּ זמן אימתי , א ּמ נוּ ת יהוּ דה, 
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הם  בּ לבד  ׁש בי ית פר וֹ ת סוֹ חרי ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַל וֹ מר 
ׁש ביית  תב וּ את אוֹ ספי אבל ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְּפ סוּ לים,
ׁש אין  כּ יון ל דוּ ת, כּ ׁש רים לּמ ל ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָלתת
ּפ סק  וּ ל נין ל צמן. לאצר  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְאוֹ ספים
ליה  ׁש חיּ ב  ברה ׁש בר  מי כּ ל ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲהלכה,
מלקוֹ ת, אוֹ  כרת אוֹ  דּ ין בּ ית ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִמיתת
ר ׁש ע , נקרא מיתה דּ מח יּ ב  לד וּ ת. ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָּפ סוּ ל 

לה )דּ כתיב  למוּ ת,(בּ מד בּ ר ר ׁש ע  הוּ א אׁש ר  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
כּ תיב  מלקוֹ ת כה )וּ בחיּ בי והיה (דּ ברים ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

אמרה  והּת וֹ רה הר ׁש ע , הכּ וֹ ת בּ ן ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִאם
כג) להית (ׁש מוֹ ת  ר ׁש ע  ם  יד ּת ׁש ת אל  ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֹ

ד . ר ׁש ע  ּת ׁש ת אל ודר ׁש ינן חמס, ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵד 
ונקלה  דּ כתיב  להכ ׁש ר וֹ , חזר  לקה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְואם
הוּ א  הרי  ׁש לּ קה כּ יון  , יניל  ָאחי◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌
אף  כ דּ ין, ׁש א ממ וֹ ן לקח ואם .ְכאחי◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌
ולא  מיתה לא בּ יּה  ח יּ ב  ׁש אינוֹ  ּפ י ֹ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַל 
וגזלן  גּ נּ ב  כּ גוֹ ן ל דוּ ת, ּפ סוּ ל  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַמלקוֹ ת,
בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  ממ וֹ ן לקח  ואם בר בּ ית. ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַוּ מלוה
כּ גוֹ ן  מ דּ ר בּ נן, לד וּ ת ּפ סוּ ל  דּ ר בּ נן, ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִאּס וּ ר 
ול וֹ קח דּ מי דּ יהיב  וחמסן יוֹ נים, ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַמפריחי 

למכר וֹ , ר וֹ צים הבּ לים ׁש אין ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַהחפץ
לצמן, ׁש לּ וֹ קחים והּמ וֹ כסים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְוהגּ בּ אים
בּ פרהסיא, הנּ כרים מן צדקה ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְוּ מקבּ לי
מ דּ ר בּ נן, ל דוּ ת ּפ סוּ לין בהן וכיּ וֹ צא ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵאלּ וּ 
ליהם  ׁש יּ כריזוּ  ד  בּ טלה ד וּ תן ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְואין
ׁש ל  ד וּ ת ּפ סוּ לי  אבל אוֹ תן. ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִויפרסמ וּ 
הּפ סוּ לין  וכל  הכרזה. צריכין אין ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָּת וֹ רה
דּ בריהם, ׁש ל  בּ ין ּת וֹ רה ׁש ל  בּ ין ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְל דוּ ת,
גמ וּ רה  תׁש וּ בה ׁש שׂ וּ  מ נינם נוֹ דע  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִאם
החזיר וּ הוּ  כ דּ ין ׁש א ׁש לּ קח וּ  ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְוהּמ מ וֹ ן
דבר  בּ אוֹ תוֹ  לצמן וגדר  סיג  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְושׂ וּ 
ע וֹ ד , לשׂ וֹ תוֹ  י וֹ סיפוּ  ׁש א ב וֹ  ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶׁש חטאוּ 

וּ משׂ חק להכׁש רן. חזר וּ  אלּ וּ  בּ קביא הרי  ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌
מדּ בריהם, אפלּ וּ  גזל  בּ זה ׁש אין ּפ י ל ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַאף
מתּס קין  ׁש אין לפי  ל דוּ ת, ּפ סוּ לים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵהם
ׁש מים. יראת בּ הם ואין ע וֹ לם ׁש ל  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְבּ יוּ ב וֹ 
אלּ א  ואּמ נוּ ת מלאכה להם ׁש אין ◌ָ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְודוקא
הלכה. וכן יהוּ דה, ר בּ י  כּ דברי ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִהיא,
פסּפ ּס יהן  מ יּ ׁש בּ ר וּ  חזרתן, ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְואימתי
בדי: לא בח נּ ם דּ אפלּ וּ  ליהם ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִויקבּ לוּ 

הזהיא. בזמן בשביעית  דאיירי משום  אי התירו, התורה  מן  דאסירי ולזרוע לחרוש  ואף
בתפיסת מתים היו יפרעו מה להם אין  שאם נפש , פקוח משום בו  שהיה  משום  אי  דרבנן,

משרבו )המלך תוד"ה כו . אדידהו יב..(דף נמי קאי יונים, דמפריחי ראשון .(תוי"ט )ולפירוש 
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ׁש א א ּמ נ וּ ת  להן  יׁש  אבל היא , א לּ א 
כּ ׁש רין : היא ,

ואחי ואחיו אביו הקּ רוֹ בין, הן וא לּ וּ 
וּ בעל אחוֹ תוֹ  וּ בעל אּמ וֹ  ואחי אביו
אּמ וֹ  וּ בעל אּמ וֹ  אחוֹ ת וּ בעל  אביו  אחוֹ ת

וחתניהן,וחמי וּ בניהן  הן וגיסוֹ , וחוֹ רגוֹ ו 
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וכ וּ '.ד  אח וֹ תוֹ  כּ א ׁש ּת וֹ :וּ בעל דּ בל מוּ ם  ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌
אׁש ּת וֹ :וגיס וֹ . אחוֹ ת וּ בניהן בּ ל  הם  ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌

לגיסוֹ וחתניהן. לוֹ  ׁש יּ ׁש  וּ בנוֹ ת  בנים ודוקא ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
בנים  לוֹ  יׁש  אם  אבל א ׁש ּת וֹ . ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵמאח וֹ ת 
לבנוֹ ת  נ שׂ וּ אים  חתנים  א וֹ  אחרת , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵמא ה 
חׁש וּ בין  אינן אחרת , מא ה  לוֹ  ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש יּ ׁש 

אחר .וח וֹ רגוֹ .קר וֹ בין : מאי ׁש  א ׁש ּת וֹ  בּ ן ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌
חוֹ רגוֹ  בּ ן  אבל קרוֹ ב, חׁש וּ ב בלבד ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִה וּ א 
ייד  לא  ח וֹ רגוֹ  וא ׁש ת  לא . ח וֹ רגוֹ  ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַוחתן
זה , ם  זה  והאחים  כבלּה . דּ אה  ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָלּה ,

רא ׁש וֹ ן  הן הרי האם , מן  בּ ין האב מן ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵבּ ין
בׁש ני. ׁש ני זה , ם זה  וּ בניהם  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְבּ ראׁש וֹ ן .
בׁש ליׁש י. ׁש ליׁש י זה , ם  זה  בניהם  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְוּ בני
צרי ואין כּ ׁש ר . ברא ׁש וֹ ן ׁש לי ׁש י ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְוּ לעוֹ לם 
ואין  ב ׁש ני ׁש ני אבל בׁש ני. ׁש ליׁש י  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַלוֹ מר 
ּפ ס וּ לים . ׁש ניהם  ברא ׁש וֹ ן, ׁש ני לוֹ מר   ָצרי◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
א ּת ה   ּכ בזּ כרים  מוֹ נה  ׁש א ּת ה   ְוּ כדר◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌
פסוּ ל  ׁש א ּת ה  א ה  וכל בנּ קבוֹ ת , ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶמוֹ נה 
איׁש  וכל לבלּה , פס וּ ל א ּת ה   ּכ ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָלּה 

 ּכ לוֹ  פס וּ ל פס וּ לׁש א ּת ה  לאׁש ּת וֹ :א ּת ה  ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌

העולם ,יג . לישוב  תועלת בו  שאין  בדבר  מתעסק  שהוא  לפי זה  ואסור  הרמב"ם , ז"ל 
דברים , משני  באחד אלא  הזה  בעולם להתעסק לו ראוי  אין שהאדם  התורה ומיסודי 

בתורה  רע "ב)או חסדים , לו (וגמילות שתועיל  במלאכה  או  בחכמתה, נפשו  שתשלם  כדי
בתורה ולהרבות מאלו  למעט שראוי אלא והסחורות, האומניות או  המציאות , בהתמדת 

בתורה. ועסוק  בעסק  ממעט  הוי ז"ל  שאמרו חכמים יד.כמו  דברי  לפרש  אימתי כל קי "ל 
וטעם  עולם. של ביישובו עוסק  שאינו  אלא  גזל איסור  בו אין לחכמים גם  כן ואם  בא ,
ומשא דינים  בטיב בקי  אינו עולם  של ביישובו  עוסק שאינו  מי  כי  לעדות, שפסול

חטא ירא ואינו לידע(רש "י)ומתן  עולם  של בישובו יודע שאינו שכיון כתב  וסמ"ע .
שקר  להעיד בעיניו  ניקל אדם  בני  על  המעות  הרווחת קשה  ב)כמה  ס"ק ש"ע  .(סימן
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רבּ י אמר ׁש ביעית. סוֹ חרי לקר וֹ תן חזרוּ 
להם ׁש אין בּ זמן אימתי , א ּמ נוּ ת יהוּ דה, 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הם  בּ לבד  ׁש בי ית פר וֹ ת סוֹ חרי ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַל וֹ מר 
ׁש ביית  תב וּ את אוֹ ספי אבל ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְּפ סוּ לים,
ׁש אין  כּ יון ל דוּ ת, כּ ׁש רים לּמ ל ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָלתת
ּפ סק  וּ ל נין ל צמן. לאצר  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְאוֹ ספים
ליה  ׁש חיּ ב  ברה ׁש בר  מי כּ ל ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲהלכה,
מלקוֹ ת, אוֹ  כרת אוֹ  דּ ין בּ ית ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִמיתת
ר ׁש ע , נקרא מיתה דּ מח יּ ב  לד וּ ת. ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָּפ סוּ ל 

לה )דּ כתיב  למוּ ת,(בּ מד בּ ר ר ׁש ע  הוּ א אׁש ר  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
כּ תיב  מלקוֹ ת כה )וּ בחיּ בי והיה (דּ ברים ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

אמרה  והּת וֹ רה הר ׁש ע , הכּ וֹ ת בּ ן ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִאם
כג) להית (ׁש מוֹ ת  ר ׁש ע  ם  יד ּת ׁש ת אל  ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֹ

ד . ר ׁש ע  ּת ׁש ת אל ודר ׁש ינן חמס, ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵד 
ונקלה  דּ כתיב  להכ ׁש ר וֹ , חזר  לקה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְואם
הוּ א  הרי  ׁש לּ קה כּ יון  , יניל  ָאחי◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌
אף  כ דּ ין, ׁש א ממ וֹ ן לקח ואם .ְכאחי◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌
ולא  מיתה לא בּ יּה  ח יּ ב  ׁש אינוֹ  ּפ י ֹ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַל 
וגזלן  גּ נּ ב  כּ גוֹ ן ל דוּ ת, ּפ סוּ ל  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַמלקוֹ ת,
בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  ממ וֹ ן לקח  ואם בר בּ ית. ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַוּ מלוה
כּ גוֹ ן  מ דּ ר בּ נן, לד וּ ת ּפ סוּ ל  דּ ר בּ נן, ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִאּס וּ ר 
ול וֹ קח דּ מי דּ יהיב  וחמסן יוֹ נים, ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַמפריחי 

למכר וֹ , ר וֹ צים הבּ לים ׁש אין ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַהחפץ
לצמן, ׁש לּ וֹ קחים והּמ וֹ כסים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְוהגּ בּ אים
בּ פרהסיא, הנּ כרים מן צדקה ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְוּ מקבּ לי
מ דּ ר בּ נן, ל דוּ ת ּפ סוּ לין בהן וכיּ וֹ צא ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵאלּ וּ 
ליהם  ׁש יּ כריזוּ  ד  בּ טלה ד וּ תן ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְואין
ׁש ל  ד וּ ת ּפ סוּ לי  אבל אוֹ תן. ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִויפרסמ וּ 
הּפ סוּ לין  וכל  הכרזה. צריכין אין ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָּת וֹ רה
דּ בריהם, ׁש ל  בּ ין ּת וֹ רה ׁש ל  בּ ין ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְל דוּ ת,
גמ וּ רה  תׁש וּ בה ׁש שׂ וּ  מ נינם נוֹ דע  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִאם
החזיר וּ הוּ  כ דּ ין ׁש א ׁש לּ קח וּ  ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְוהּמ מ וֹ ן
דבר  בּ אוֹ תוֹ  לצמן וגדר  סיג  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְושׂ וּ 
ע וֹ ד , לשׂ וֹ תוֹ  י וֹ סיפוּ  ׁש א ב וֹ  ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶׁש חטאוּ 

וּ משׂ חק להכׁש רן. חזר וּ  אלּ וּ  בּ קביא הרי  ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌
מדּ בריהם, אפלּ וּ  גזל  בּ זה ׁש אין ּפ י ל ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַאף
מתּס קין  ׁש אין לפי  ל דוּ ת, ּפ סוּ לים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵהם
ׁש מים. יראת בּ הם ואין ע וֹ לם ׁש ל  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְבּ יוּ ב וֹ 
אלּ א  ואּמ נוּ ת מלאכה להם ׁש אין ◌ָ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְודוקא
הלכה. וכן יהוּ דה, ר בּ י  כּ דברי ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִהיא,
פסּפ ּס יהן  מ יּ ׁש בּ ר וּ  חזרתן, ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְואימתי
בדי: לא בח נּ ם דּ אפלּ וּ  ליהם ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִויקבּ לוּ 

הזהיא. בזמן בשביעית  דאיירי משום  אי התירו, התורה  מן  דאסירי ולזרוע לחרוש  ואף
בתפיסת מתים היו יפרעו מה להם אין  שאם נפש , פקוח משום בו  שהיה  משום  אי  דרבנן,

משרבו )המלך תוד"ה כו . אדידהו יב..(דף נמי קאי יונים, דמפריחי ראשון .(תוי"ט )ולפירוש 
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ׁש א א ּמ נ וּ ת  להן  יׁש  אבל היא , א לּ א 
כּ ׁש רין : היא ,

ואחי ואחיו אביו הקּ רוֹ בין, הן וא לּ וּ 
וּ בעל אחוֹ תוֹ  וּ בעל אּמ וֹ  ואחי אביו
אּמ וֹ  וּ בעל אּמ וֹ  אחוֹ ת וּ בעל  אביו  אחוֹ ת

וחתניהן,וחמי וּ בניהן  הן וגיסוֹ , וחוֹ רגוֹ ו 
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וכ וּ '.ד  אח וֹ תוֹ  כּ א ׁש ּת וֹ :וּ בעל דּ בל מוּ ם  ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌
אׁש ּת וֹ :וגיס וֹ . אחוֹ ת וּ בניהן בּ ל  הם  ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌

לגיסוֹ וחתניהן. לוֹ  ׁש יּ ׁש  וּ בנוֹ ת  בנים ודוקא ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
בנים  לוֹ  יׁש  אם  אבל א ׁש ּת וֹ . ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵמאח וֹ ת 
לבנוֹ ת  נ שׂ וּ אים  חתנים  א וֹ  אחרת , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵמא ה 
חׁש וּ בין  אינן אחרת , מא ה  לוֹ  ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש יּ ׁש 

אחר .וח וֹ רגוֹ .קר וֹ בין : מאי ׁש  א ׁש ּת וֹ  בּ ן ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌
חוֹ רגוֹ  בּ ן  אבל קרוֹ ב, חׁש וּ ב בלבד ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִה וּ א 
ייד  לא  ח וֹ רגוֹ  וא ׁש ת  לא . ח וֹ רגוֹ  ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַוחתן
זה , ם  זה  והאחים  כבלּה . דּ אה  ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָלּה ,

רא ׁש וֹ ן  הן הרי האם , מן  בּ ין האב מן ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵבּ ין
בׁש ני. ׁש ני זה , ם זה  וּ בניהם  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְבּ ראׁש וֹ ן .
בׁש ליׁש י. ׁש ליׁש י זה , ם  זה  בניהם  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְוּ בני
צרי ואין כּ ׁש ר . ברא ׁש וֹ ן ׁש לי ׁש י ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְוּ לעוֹ לם 
ואין  ב ׁש ני ׁש ני אבל בׁש ני. ׁש ליׁש י  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַלוֹ מר 
ּפ ס וּ לים . ׁש ניהם  ברא ׁש וֹ ן, ׁש ני לוֹ מר   ָצרי◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
א ּת ה   ּכ בזּ כרים  מוֹ נה  ׁש א ּת ה   ְוּ כדר◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌
פסוּ ל  ׁש א ּת ה  א ה  וכל בנּ קבוֹ ת , ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶמוֹ נה 
איׁש  וכל לבלּה , פס וּ ל א ּת ה   ּכ ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָלּה 

 ּכ לוֹ  פס וּ ל פס וּ לׁש א ּת ה  לאׁש ּת וֹ :א ּת ה  ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌

העולם ,יג . לישוב  תועלת בו  שאין  בדבר  מתעסק  שהוא  לפי זה  ואסור  הרמב"ם , ז"ל 
דברים , משני  באחד אלא  הזה  בעולם להתעסק לו ראוי  אין שהאדם  התורה ומיסודי 

בתורה  רע "ב)או חסדים , לו (וגמילות שתועיל  במלאכה  או  בחכמתה, נפשו  שתשלם  כדי
בתורה ולהרבות מאלו  למעט שראוי אלא והסחורות, האומניות או  המציאות , בהתמדת 

בתורה. ועסוק  בעסק  ממעט  הוי ז"ל  שאמרו חכמים יד.כמו  דברי  לפרש  אימתי כל קי "ל 
וטעם  עולם. של ביישובו עוסק  שאינו  אלא  גזל איסור  בו אין לחכמים גם  כן ואם  בא ,
ומשא דינים  בטיב בקי  אינו עולם  של ביישובו  עוסק שאינו  מי  כי  לעדות, שפסול

חטא ירא ואינו לידע(רש "י)ומתן  עולם  של בישובו יודע שאינו שכיון כתב  וסמ"ע .
שקר  להעיד בעיניו  ניקל אדם  בני  על  המעות  הרווחת קשה  ב)כמה  ס"ק ש"ע  .(סימן

 י י ח ר ו ק מ
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בורר סנהדרי זה ג פרק  כח

רבּ י מׁש נת  זוֹ  י וֹ סי, ר בּ י אמר לבדּ וֹ .
דּ וֹ דוֹ  רא ׁש וֹ נה , מׁש נה  אבל עקיבא .
וכל  ליר ׁש וֹ , הרא וּ י וכל דּ וֹ ד וֹ . וּ בן 
קר וֹ ב  היה ׁש עה. בּ א וֹ ת ּה  לוֹ  הקּ ר וֹ ב
יהוּ דה  ר בּ י כּ ׁש ר. זה  הרי  ונתרחק,
בנים  לוֹ  וי ׁש  ב ּת וֹ  מתה  אפלּ וּ  א וֹ מר,

קר וֹ ב: זה הרי מּמ נּ ה ,

     טו 
     
     
      
      

 טז   
  יז  

     
יח   
      

      יט     
              

          

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

רא מׁש נה דּ וֹ דוֹ .אבל וּ בן דּ וֹ דוֹ  ואין ׁש וֹ נה  ְ◌ֵ◌
רא ׁש וֹ נה : כמ ׁש נה  לירׁש וֹ .הלכה  הראוּ י וכל ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌

היא  קיבא  ר בּ י ׁש ל  מׁש נת וֹ  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַּת ׁש ל וּ ם 
ליר ׁש וֹ , הראוּ י וכל רא ׁש וֹ נה . מּמ ׁש נה  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ְולא 
האם  קרוֹ בי  אבל האב. קר וֹ בי ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְדּ הינוּ 
ׁש הרי לוֹ , כּ ׁש ר  ׁש הזכּ רנ וּ , א ּמ וֹ  אחי ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְכּ גוֹ ן

ה וּ א  אבל לירׁש וֹ . רא וּ י א ּמ וֹ  אחי ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵאין
פסוּ ל  ה וּ א   לפיכ א ּמ וֹ , אחי ליר ׁש  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָרא וּ י

לוֹ : קר וֹ ב.לה יד  ורא וּ יהיה חתנוֹ  כּ גוֹ ן  ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌
אׁש ּת וֹ : מחמת  ׁש ּמ תה ונתרחק.לירׁש וֹ  ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌

זוֹ : דוּ ת  ׁש ראה  קדם  יהוּ דהא ׁש ּת וֹ  רבּ י ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
וכ וּ '. כּ רבּ יאוֹ מר הלכה  יהוּ דה:ואין  ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

דמי .טו . כחורגו חורגו אשת מט )דכתיב טז.אבל  כה וגו'(ויקרא  יגאלנּ וּ  דּ ד וֹ  בן א וֹ  דד וֹ  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֶֹאוֹ 
משפחה  קרויה  אב  משפחת  רק  כי מאביו דודו  בן  או  דודו והיינו דףמ ּמ ׁש ּפ חּת וֹ , (יבמות ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌

וכלנד:) אשתו ואחות  חמיו אבל פסולים , האב מצד הקרובים  רק  ראשונה למשנה  ולפ"ז .
כשרים . אישות מחמת שנתקרבו פירושו יז.האחרים  המשך אבל  מרמב "ם. והוא  רע"ב ,

מרש"י . הוא ליורשו  הראוי כל להעידיח.בענין פסול הוא  רק עקיבא לרבי שגם כלומר ,
אמו  אחי  לירש ראוי שהוא  כיון  אמו , יירשלאחי  והיא  יורשתו  אמו  דהיינו  אחותו  אחים, לו  אין (אם 

כדתנן אמו ) יורשו , אינו  שהוא לו , להעיד כשר  אמו  אחי  אבל  מ"א), פ"ח בתרא  שהוא(בבא 
נוחלין. ולא כי יט.מהמנחילין  צ "ב , אשתו , מחמת  ליורשו וראוי  חתנו  כגון  הרע"ב  מש "כ

הרע "ב לפי  ראשונה ולמשנה  כאביו, שהוא  מחמת  אסור  וחמיו  כגופו אשתו עקיבא לרבי 
כל המשנה שהמשך  ס "ל ורש "י רש "י , לשון זהו  אמנם  פסול. לירש  שהראוי  הוזכר  לא 
הראשונה. משנה לפי איצטריך שפיר  ולדידיה ראשונה, המשנה מדברי  הוא  ליורשו  הראוי 

 י י ח ר ו ק מ

בורר סנהדרי זה ג כט פרק 

ׁש וּ ׁש בינ וֹ . זה  א וֹ הב , והּׂשוֹ נא . הא וֹ הב
ׁש לׁש ה  עּמ וֹ  ד בּ ר  ׁש א  כּ ל שׂ וֹ נא ,
נחׁש דוּ  לא  לוֹ , אמרוּ  בּ איבה. ימים

: ּכ על ישׂ ראל

היוּ  העדים, את בּ וֹ דקים כּ יצד
וּ מוֹ ציאין עליהן  וּ מא יּ מין  א וֹ תן  מכניסין 
את  וּ מׁש יּ רין  לחוּ ץ, האדם כּ ל את 
אמר לוֹ  ואוֹ מרים ׁש בּ הן, הגּ דוֹ ל
אם  לזה. חיּ ב  ׁש זּ ה  יוֹ דע א ּת ה  היא

חיּ ב ׁש אני לי אמר  ה וּ א  לוֹ ,אמר, 

ה 

ו

     
      כ

     
     

      
    

    
    

     

  כא  
     
   כב  

    
     

                  

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

לוֹ ׁש וּ ׁש בינ וֹ .ה ּפ סוּ ל חּפ תוֹ , בימי  ר הוּ  ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌◌ָ◌ָ◌
החּפ ה: ימי על כּ ל י שׂ ראל  נחׁש ד וּ  לא  ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌◌ָ◌

. ּואהבה.כ איבה מ וּ ם ׁש קר  להיד  ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
ר בּ נן  ּפ ליגי  ב ד וּ ת ודוקא הלכה. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְוכן
לוֹ  דּ פסוּ ל ר בּ נן מוֹ דוּ  בּ דין אבל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֲלי ּה .
לוֹ  ר וֹ אה אינוֹ  לי ּה  רחים דּ אי  ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָלדוּ ן,
לאּפ וֹ כי מצי לא ליּה  סני ואי ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָֹ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָחוֹ בה,

עליהם.ובזכוּ תא: מוֹ דיים וּ מא יּ מין  ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌
צמן  הן ׁש קר  די ׁש הוֹ כרים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָאוֹ תם
ר ׁש ים, להן וקוֹ ראים אוֹ תן ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְמב זּ ין

בּ נב וֹ ת כא )דּ כתיב  א  והוֹ ׁש יב וּ (מלכים  , ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ׁש יּ וֹ צי נג דּ וֹ , בל יּ ל  בּ ני אנׁש ים ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְׁש נים
להן  קוֹ ראים ל שׂ כרן יוֹ צים ׁש היוּ  ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

בל יּ ל : לי .בּ ני  אמר  לי:הוּ א  אמר  הוה ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌

בב"ב כ. מ"ד )כמבואר  עדות כא..(פ"ט  הלכות ה"ב)רמב"ם  אלא(פי"ז הביא לא  ורע"ב .
הגמרא שכוונת  הבין  שהרמב "ם  פשוט  ונראה  בסוגיין. הוא  וכן  הזה  שבעולם הביזוי
אנשים  שאר  על ק"ו זילי , הם כמותו  חוטאים  שהם  אוגרייהו על שאפילו להם  שאומרים 

ולקלס . ללעג יהיו  האמת  שבעולם ק "ו  של בנו ובן  האמת , מדת בהם חוץכב.שיש 
הדין בעלי גם  מוציאין היו בדבר  ונתנו  כשנשאו  העדות קבלת ואחר  הדין , .(תוי"ט )מבעלי

 י י ח ר ו ק מ
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בורר סנהדרי זה ג פרק  כח

רבּ י מׁש נת  זוֹ  י וֹ סי, ר בּ י אמר לבדּ וֹ .
דּ וֹ דוֹ  רא ׁש וֹ נה , מׁש נה  אבל עקיבא .
וכל  ליר ׁש וֹ , הרא וּ י וכל דּ וֹ ד וֹ . וּ בן 
קר וֹ ב  היה ׁש עה. בּ א וֹ ת ּה  לוֹ  הקּ ר וֹ ב
יהוּ דה  ר בּ י כּ ׁש ר. זה  הרי  ונתרחק,
בנים  לוֹ  וי ׁש  ב ּת וֹ  מתה  אפלּ וּ  א וֹ מר,

קר וֹ ב: זה הרי מּמ נּ ה ,

     טו 
     
     
      
      

 טז   
  יז  

     
יח   
      

      יט     
              

          

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

רא מׁש נה דּ וֹ דוֹ .אבל וּ בן דּ וֹ דוֹ  ואין ׁש וֹ נה  ְ◌ֵ◌
רא ׁש וֹ נה : כמ ׁש נה  לירׁש וֹ .הלכה  הראוּ י וכל ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌

היא  קיבא  ר בּ י ׁש ל  מׁש נת וֹ  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַּת ׁש ל וּ ם 
ליר ׁש וֹ , הראוּ י וכל רא ׁש וֹ נה . מּמ ׁש נה  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ְולא 
האם  קרוֹ בי  אבל האב. קר וֹ בי ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְדּ הינוּ 
ׁש הרי לוֹ , כּ ׁש ר  ׁש הזכּ רנ וּ , א ּמ וֹ  אחי ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְכּ גוֹ ן

ה וּ א  אבל לירׁש וֹ . רא וּ י א ּמ וֹ  אחי ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵאין
פסוּ ל  ה וּ א   לפיכ א ּמ וֹ , אחי ליר ׁש  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָרא וּ י

לוֹ : קר וֹ ב.לה יד  ורא וּ יהיה חתנוֹ  כּ גוֹ ן  ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌
אׁש ּת וֹ : מחמת  ׁש ּמ תה ונתרחק.לירׁש וֹ  ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌

זוֹ : דוּ ת  ׁש ראה  קדם  יהוּ דהא ׁש ּת וֹ  רבּ י ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
וכ וּ '. כּ רבּ יאוֹ מר הלכה  יהוּ דה:ואין  ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

דמי .טו . כחורגו חורגו אשת מט )דכתיב טז.אבל  כה וגו'(ויקרא  יגאלנּ וּ  דּ ד וֹ  בן א וֹ  דד וֹ  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֶֹאוֹ 
משפחה  קרויה  אב  משפחת  רק  כי מאביו דודו  בן  או  דודו והיינו דףמ ּמ ׁש ּפ חּת וֹ , (יבמות ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌

וכלנד:) אשתו ואחות  חמיו אבל פסולים , האב מצד הקרובים  רק  ראשונה למשנה  ולפ"ז .
כשרים . אישות מחמת שנתקרבו פירושו יז.האחרים  המשך אבל  מרמב "ם. והוא  רע"ב ,

מרש"י . הוא ליורשו  הראוי כל להעידיח.בענין פסול הוא  רק עקיבא לרבי שגם כלומר ,
אמו  אחי  לירש ראוי שהוא  כיון  אמו , יירשלאחי  והיא  יורשתו  אמו  דהיינו  אחותו  אחים, לו  אין (אם 

כדתנן אמו ) יורשו , אינו  שהוא לו , להעיד כשר  אמו  אחי  אבל  מ"א), פ"ח בתרא  שהוא(בבא 
נוחלין. ולא כי יט.מהמנחילין  צ "ב , אשתו , מחמת  ליורשו וראוי  חתנו  כגון  הרע"ב  מש "כ

הרע "ב לפי  ראשונה ולמשנה  כאביו, שהוא  מחמת  אסור  וחמיו  כגופו אשתו עקיבא לרבי 
כל המשנה שהמשך  ס "ל ורש "י רש "י , לשון זהו  אמנם  פסול. לירש  שהראוי  הוזכר  לא 
הראשונה. משנה לפי איצטריך שפיר  ולדידיה ראשונה, המשנה מדברי  הוא  ליורשו  הראוי 

 י י ח ר ו ק מ

בורר סנהדרי זה ג כט פרק 

ׁש וּ ׁש בינ וֹ . זה  א וֹ הב , והּׂשוֹ נא . הא וֹ הב
ׁש לׁש ה  עּמ וֹ  ד בּ ר  ׁש א  כּ ל שׂ וֹ נא ,
נחׁש דוּ  לא  לוֹ , אמרוּ  בּ איבה. ימים

: ּכ על ישׂ ראל

היוּ  העדים, את בּ וֹ דקים כּ יצד
וּ מוֹ ציאין עליהן  וּ מא יּ מין  א וֹ תן  מכניסין 
את  וּ מׁש יּ רין  לחוּ ץ, האדם כּ ל את 
אמר לוֹ  ואוֹ מרים ׁש בּ הן, הגּ דוֹ ל
אם  לזה. חיּ ב  ׁש זּ ה  יוֹ דע א ּת ה  היא

חיּ ב ׁש אני לי אמר  ה וּ א  לוֹ ,אמר, 
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לוֹ ׁש וּ ׁש בינ וֹ .ה ּפ סוּ ל חּפ תוֹ , בימי  ר הוּ  ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌◌ָ◌ָ◌
החּפ ה: ימי על כּ ל י שׂ ראל  נחׁש ד וּ  לא  ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌◌ָ◌

. ּואהבה.כ איבה מ וּ ם ׁש קר  להיד  ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
ר בּ נן  ּפ ליגי  ב ד וּ ת ודוקא הלכה. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְוכן
לוֹ  דּ פסוּ ל ר בּ נן מוֹ דוּ  בּ דין אבל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֲלי ּה .
לוֹ  ר וֹ אה אינוֹ  לי ּה  רחים דּ אי  ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָלדוּ ן,
לאּפ וֹ כי מצי לא ליּה  סני ואי ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָֹ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָחוֹ בה,

עליהם.ובזכוּ תא: מוֹ דיים וּ מא יּ מין  ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌
צמן  הן ׁש קר  די ׁש הוֹ כרים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָאוֹ תם
ר ׁש ים, להן וקוֹ ראים אוֹ תן ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְמב זּ ין

בּ נב וֹ ת כא )דּ כתיב  א  והוֹ ׁש יב וּ (מלכים  , ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ׁש יּ וֹ צי נג דּ וֹ , בל יּ ל  בּ ני אנׁש ים ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְׁש נים
להן  קוֹ ראים ל שׂ כרן יוֹ צים ׁש היוּ  ַהּמ ל◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

בל יּ ל : לי .בּ ני  אמר  לי:הוּ א  אמר  הוה ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌

בב"ב כ. מ"ד )כמבואר  עדות כא..(פ"ט  הלכות ה"ב)רמב"ם  אלא(פי"ז הביא לא  ורע"ב .
הגמרא שכוונת  הבין  שהרמב "ם  פשוט  ונראה  בסוגיין. הוא  וכן  הזה  שבעולם הביזוי
אנשים  שאר  על ק"ו זילי , הם כמותו  חוטאים  שהם  אוגרייהו על שאפילו להם  שאומרים 

ולקלס . ללעג יהיו  האמת  שבעולם ק "ו  של בנו ובן  האמת , מדת בהם חוץכב.שיש 
הדין בעלי גם  מוציאין היו בדבר  ונתנו  כשנשאו  העדות קבלת ואחר  הדין , .(תוי"ט )מבעלי

 י י ח ר ו ק מ

פס



בורר סנהדרי זה ג פרק  ל 

לא לוֹ , חיּ ב ׁש ה וּ א  לי  אמר ּפ לוֹ ני  אי ׁש 
הוֹ דה  בּ פנינ וּ  ׁש יּ אמר, עד כּ לוּ ם, אמר
 ּכ ואחר  זוּ ז. מאתים לוֹ  חיּ ב ׁש הוּ א  לוֹ 
אם  א וֹ ת וֹ . וּ בוֹ דקים הּׁשני  את  מכניסין 
נוֹ שׂ אין מכוּ נים, דבריהם נמצאוּ 
זכּ אי , א וֹ מרים ׁש נים בּ דּ בר . ונ וֹ תנין 
א וֹ מרים  ׁש נים זכּ אי . חיּ ב , א וֹ מר ואחד
אחד  חיּ ב . זכּ אי , א וֹ מר ואחד חיּ ב ,
ואפלּ וּ  חיּ ב, א וֹ מר ואחד  זכּ אי , א וֹ מר
ואחד  מחיּ בין  ׁש נים א וֹ  מזכּ ין  ׁש נים

ה דּ יּ נין : י וֹ סיפוּ  יוֹ דע, איני  א וֹ מר 

א וֹ תן . מכניסין  היוּ  ה דּ בר, את  גּ מרוּ 
ּפ לוֹ ני אי ׁש  א וֹ מר , ׁש בּ דּ יּ נים הגּ ד וֹ ל
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כּ לוּ ם. אמר ּפ ל וֹ נילא  דּ אמר  איניׁש  דּ ביד  ַ◌ֲ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ׁש יר: יחזיקוּ ה וּ  ׁש א  כּ די  בי, הוֹ דה נוֹ ׁש ה ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌

נתכּ וּ ן,לוֹ . ל וֹ  וּ להוֹ דוֹ ת בּ פנינוּ , ׁש ניהם ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶׁש הי וּ 
בּ דּ בר: דים  ל וֹ  אוֹ להי וֹ ת מזכּ ין ׁש נים אפלּ וּ  ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ד יּ נים. יוֹ סיפוּ  יוֹ ד ע איני  אוֹ מר  ואחד  מחיּ בים
בטל הוה ליהוּ  פליג  הוה דּ אי גּ ב ל  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְואף

ׁש א  כמוֹ  הוי יוֹ ד איני אמר כּ י ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְבּ מעוּ טוֹ ,
ׁש לׁש ה  ואנן  בּ ׁש נים  ה דּ ין  נמצא בּ דּ ין, ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָיׁש ב 

א וֹ תן .זבּ ינן: מכניסין  דינין.הי וּ  לב לי ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌
מ וֹ ציאין  הי וּ  טנוֹ תיהן ׁש מע וּ  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ אחר 
ולא  ב דּ בר  ויּת נוּ  ׁש יּ שׂ אוּ  כּ די  לחוּ ץ ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָאוֹ תן ◌ֹ
מזכּ ה: וּ מי  מח יּ ב  מי דינים הבּ לי  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִיׁש מע וּ 

לאכג. מקום מכל  ראהו, כאלו לו  אמר  שהוא  מה  מאמין ובלבו  וביראה  בחכמה  גדול  שהוא ואע"פ 

שקר  עד זה הרי מעיד ואם  בעיניו, הדבר  שיראה עד  ה"א)יעיד  שם לשון (רמב"ם  הוא  פלוני  איש .

צרידה  איש סוכו, איש  כמו הרע"ב.כד ..(תוי"ט)חשיבות , כוונת וזהו בשו"ע, וכנפסק בסוגיין כמבואר

 י י ח ר ו ק מ

בורר סנהדרי זה ג לאפרק 

וּ מנּ ין חיּ ב. א ּת ה  ּפ לוֹ ני איׁש  זכּ אי , א ּת ה 
יאמר  לא  הדּ יּ נים מן  אחד  לכׁש יּ צא 
מה אבל מחיּ בין וחברי מזכּ ה אני
נאמר  זה על עלי, ר בּ וּ  ׁש חברי א עשׂ ה 

 בּ עּמ רכיל תל יט )לא  וא וֹ מר (ויקרא  , 
רכ  ּס וֹ ד הוֹ ל מגלּ ה  יא )יל :(משלי 

הדּ ין . את  סוֹ תר  ראיה , ׁש ּמ ביא  זמן  כּ ל
הבא ל ׁש יּ ׁש  ראי וֹ ת  כּ ל לוֹ , אמרוּ 
 ֹבת ו מצא  יוֹ ם. ׁש לׁש ים עד מכּ אן 
ׁש לׁש ים  לאחר סוֹ תר . יוֹ ם, ׁש לׁש ים
בּ ן ׁש מע וֹ ן  ר בּ ן  אמר סוֹ תר . אינ וֹ  י וֹ ם,
מצא ׁש א  זה יּ עשׂ ה מה גּ מליאל,
ׁש לׁש ים. לאחר וּ מצא  ׁש לׁש ים  ֹבת ו
לי אין  ואמר  עדים הבא  לוֹ  אמרוּ 
אין ואמר  ראיה  הבא  אמר וּ  עדים,
ראיה  הביא  זמן  וּ לאחר ראיה, לי 
כלוּ ם. אינוֹ  זה הרי עדים, וּ מצא
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ראיה .ח זכוּ ת:הבא  כלוּ ם.ׁש טר  אינ וֹ  זה  הרי ְ◌ַ◌ְ◌
א וֹ  זיּ ף ׁש ּמ א וחי ׁש ינן לי . אין אמר ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 

ׁש קר: די גּ מליאלשׂ כר בּ ן  ׁש מע וֹ ן רבּ ן אמר ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌
בּ ןוכוּ '. ׁש מע וֹ ן כּ רבּ ן הלכה  גּ מליאל :ואין ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

ממנו כה. שגדול מי  לפני מדברים שאין חכמים  מדת שכן כבוד, לו  לחלוק  כדי 
באבות  מ"ז)כדאיתא .(תוי"ט )(פ"ה

 י י ח ר ו ק מ
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בורר סנהדרי זה ג פרק  ל 

לא לוֹ , חיּ ב ׁש ה וּ א  לי  אמר ּפ לוֹ ני  אי ׁש 
הוֹ דה  בּ פנינ וּ  ׁש יּ אמר, עד כּ לוּ ם, אמר
 ּכ ואחר  זוּ ז. מאתים לוֹ  חיּ ב ׁש הוּ א  לוֹ 
אם  א וֹ ת וֹ . וּ בוֹ דקים הּׁשני  את  מכניסין 
נוֹ שׂ אין מכוּ נים, דבריהם נמצאוּ 
זכּ אי , א וֹ מרים ׁש נים בּ דּ בר . ונ וֹ תנין 
א וֹ מרים  ׁש נים זכּ אי . חיּ ב , א וֹ מר ואחד
אחד  חיּ ב . זכּ אי , א וֹ מר ואחד חיּ ב ,
ואפלּ וּ  חיּ ב, א וֹ מר ואחד  זכּ אי , א וֹ מר
ואחד  מחיּ בין  ׁש נים א וֹ  מזכּ ין  ׁש נים

ה דּ יּ נין : י וֹ סיפוּ  יוֹ דע, איני  א וֹ מר 

א וֹ תן . מכניסין  היוּ  ה דּ בר, את  גּ מרוּ 
ּפ לוֹ ני אי ׁש  א וֹ מר , ׁש בּ דּ יּ נים הגּ ד וֹ ל
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

כּ לוּ ם. אמר ּפ ל וֹ נילא  דּ אמר  איניׁש  דּ ביד  ַ◌ֲ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ׁש יר: יחזיקוּ ה וּ  ׁש א  כּ די  בי, הוֹ דה נוֹ ׁש ה ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌

נתכּ וּ ן,לוֹ . ל וֹ  וּ להוֹ דוֹ ת בּ פנינוּ , ׁש ניהם ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶׁש הי וּ 
בּ דּ בר: דים  ל וֹ  אוֹ להי וֹ ת מזכּ ין ׁש נים אפלּ וּ  ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ד יּ נים. יוֹ סיפוּ  יוֹ ד ע איני  אוֹ מר  ואחד  מחיּ בים
בטל הוה ליהוּ  פליג  הוה דּ אי גּ ב ל  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְואף

ׁש א  כמוֹ  הוי יוֹ ד איני אמר כּ י ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְבּ מעוּ טוֹ ,
ׁש לׁש ה  ואנן  בּ ׁש נים  ה דּ ין  נמצא בּ דּ ין, ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָיׁש ב 

א וֹ תן .זבּ ינן: מכניסין  דינין.הי וּ  לב לי ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌
מ וֹ ציאין  הי וּ  טנוֹ תיהן ׁש מע וּ  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ אחר 
ולא  ב דּ בר  ויּת נוּ  ׁש יּ שׂ אוּ  כּ די  לחוּ ץ ֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָאוֹ תן
מזכּ ה: וּ מי  מח יּ ב  מי דינים הבּ לי  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִיׁש מע וּ 

לאכג. מקום מכל  ראהו, כאלו לו  אמר  שהוא  מה  מאמין ובלבו  וביראה  בחכמה  גדול  שהוא ואע"פ 

שקר  עד זה הרי מעיד ואם  בעיניו, הדבר  שיראה עד  ה"א)יעיד  שם לשון (רמב"ם  הוא  פלוני  איש .

צרידה  איש סוכו, איש  כמו הרע"ב.כד ..(תוי"ט)חשיבות , כוונת וזהו בשו"ע, וכנפסק בסוגיין כמבואר

 י י ח ר ו ק מ

בורר סנהדרי זה ג לאפרק 

וּ מנּ ין חיּ ב. א ּת ה  ּפ לוֹ ני איׁש  זכּ אי , א ּת ה 
יאמר  לא  הדּ יּ נים מן  אחד  לכׁש יּ צא 
מה אבל מחיּ בין וחברי מזכּ ה אני
נאמר  זה על עלי, ר בּ וּ  ׁש חברי א עשׂ ה 

 בּ עּמ רכיל תל יט )לא  וא וֹ מר (ויקרא  , 
רכ  ּס וֹ ד הוֹ ל מגלּ ה  יא )יל :(משלי 

הדּ ין . את  סוֹ תר  ראיה , ׁש ּמ ביא  זמן  כּ ל
הבא ל ׁש יּ ׁש  ראי וֹ ת  כּ ל לוֹ , אמרוּ 
 ֹבת ו מצא  יוֹ ם. ׁש לׁש ים עד מכּ אן 
ׁש לׁש ים  לאחר סוֹ תר . יוֹ ם, ׁש לׁש ים
בּ ן ׁש מע וֹ ן  ר בּ ן  אמר סוֹ תר . אינ וֹ  י וֹ ם,
מצא ׁש א  זה יּ עשׂ ה מה גּ מליאל,
ׁש לׁש ים. לאחר וּ מצא  ׁש לׁש ים  ֹבת ו
לי אין  ואמר  עדים הבא  לוֹ  אמרוּ 
אין ואמר  ראיה  הבא  אמר וּ  עדים,
ראיה  הביא  זמן  וּ לאחר ראיה, לי 
כלוּ ם. אינוֹ  זה הרי עדים, וּ מצא
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ראיה .ח זכוּ ת:הבא  כלוּ ם.ׁש טר  אינ וֹ  זה  הרי ְ◌ַ◌ְ◌
א וֹ  זיּ ף ׁש ּמ א וחי ׁש ינן לי . אין אמר ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 

ׁש קר: די גּ מליאלשׂ כר בּ ן  ׁש מע וֹ ן רבּ ן אמר ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌
בּ ןוכוּ '. ׁש מע וֹ ן כּ רבּ ן הלכה  גּ מליאל :ואין ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

ממנו כה. שגדול מי  לפני מדברים שאין חכמים  מדת שכן כבוד, לו  לחלוק  כדי 
באבות  מ"ז)כדאיתא .(תוי"ט )(פ"ה

 י י ח ר ו ק מ

פס



בורר סנהדרי זה ג פרק  לב

מה  גּ מליאל, בּ ן  ׁש מע וֹ ן  רבּ ן  אמר
לוֹ  ׁש יּ ׁש  י וֹ ד ע היה  ׁש א  זה  יּ עשׂ ה
יוֹ דע היה לא  עדים, וּ מצא  עדים
אמרוּ  ראיה . וּ מצא  ראיה לוֹ  ׁש יּ ׁש 
עדים, לי אין  אמר  עדים, הבא  לוֹ 
ראה  ראיה, לי אין  ואמר  ראיה הבא 
ּפ לוֹ ני קרבוּ  ואמר בּ דּ ין ׁש ּמ תחיּ ב
ראיה  ׁש ה וֹ ציא  א וֹ  וה עיד וּ ני , וּ פלוֹ ני
כלוּ ם: אינ וֹ  זה  הרי  אפנ דּ ת וֹ ,  ֹמּת ו

דּ יני ואחד ממוֹ נוֹ ת דּ יני אחד
ׁש נּ אמר  וּ בחקירה, בּ דרי ׁש ה נפׁש וֹ ת ,

כד) לכם.(ויקרא  יהיה אחד  מׁש ּפ ט
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

והעידוּ ני . וּ פלוֹ ני  ּפ ל וֹ ני  אפלּ וּ קרבוּ  בּ הא ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌
דּ כיון  מ וֹ דה. גּ מליאל  בּ ן ׁש מע וֹ ן ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַר בּ ן
ׁש קרן  ודּ אי  לי, אין ואמר  בּ הן יוֹ ד ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה
ראיה  אוֹ  דים לי י ׁש  הּט וֹ ן אבל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲהוּ א.
לנּ וֹ ת  ל וֹ  ׁש וֹ מ ין אין היּ ם, ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִבמדינת
אלּ א  היּ ם, למדינת ׁש יּ ׁש לח ד ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַהדּ ין
מּמ נּ וּ  ר וֹ אין מה כּ פי הדּ ין את ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְפוֹ סקין
סוֹ תר  ראיה אוֹ  דים וּ כׁש יּ ביא ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַכ ׁש יו,

כּ פי ודנים וחוֹ זרים הדּ ין הדים את ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
ׁש הביא: הראיה חג וֹ רתוֹ .אפנדּ תוֹ .אוֹ  ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌

לב שׂ ר וֹ :  ּהּס מ ו מל בּ וּ ׁש  דּ מפר ׁש י  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְואית
מ ׁש ּפ טא ׁש נּ אמר  וכוּ ' ממ וֹ נ וֹ ת דּ יני  אחד

לכם. יהיה כּ תיבאחד נפׁש וֹ ת וּ בדיני ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
יג) דין (דּ ברים  וזהוּ  וחקר ּת . ודר ׁש ּת  ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌

מאריכין  ׁש אין חכמים אמר וּ  אבל ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָּת וֹ רה.
ׁש א  ממ וֹ נוֹ ת, בּ דיני  וחקירה ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִבּ דרי ׁש ה

נוסף.כו . פירוש ועיי"ש  שלפניו א.רע "ב , שבפסוק נפשות, ודיני ממנות דיני על וקאי
י וּ מת. אדם  וּ מכּ ה יׁש לּ מנּ ה  בהמה  וּ מכּ ה  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַכתיב ,

 י י ח ר ו ק מ

ממונות דיני  סנהדרי אחד ד לג פרק 

נפׁש וֹ ת . לדיני ממוֹ נ וֹ ת  דּ יני בּ ין  מה
נפׁש וֹ ת  ודיני  בּ ׁש לׁש ה , ממוֹ נ וֹ ת  דּ יני 
ּפ וֹ תחין  ממוֹ נ וֹ ת  דּ יני וּ ׁש לׁש ה . בּ עשׂ רים
נפׁש וֹ ת  ודיני  לחוֹ בה , בּ ין  לזכוּ ת  בּ ין 
דּ יני לחוֹ בה . ּפ וֹ תחין  ואין  לזכוּ ת  ּפ וֹ תחין 
לזכ וּ ת  בּ ין  אחד ּפ י על מּט ין  ממוֹ נ וֹ ת 
ּפ י על מּט ין  נפׁש וֹ ת  ודיני לחוֹ בה , בּ ין 
דּ יני לחוֹ בה . ׁש נים ּפ י ועל לזכ וּ ת  אחד
לחוֹ בה , בּ ין לזכוּ ת  בּ ין מחזירין ממ וֹ נוֹ ת 
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כּ ן  אם אלּ א לוין. בּ פני דּ לת ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִתנעל 
וּ דריׁש ה  מר ּמ ה. ׁש הדּ ין דּ ין בית ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָראוּ 
בּ צמוֹ , ב נין האלה הוּ א ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַוחקירה
וּ באיזה  הלוהוּ  וּ מתי הלוהוּ  כּ ּמ ה ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְכּ גוֹ ן
ויׁש  הלוהוּ . מקוֹ ם וּ באיזה הלוהוּ  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנין
בּ דיקה, ׁש נּ קראת האלה מן אחר  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִמין

לוֹ  ׁש יּ ׁש אל וּ  כּ גוֹ ן בּ צמ וֹ , ב נין ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְואינוֹ 
כלים  אוֹ  ׁש ח וֹ רים כּ לים לב וּ ׁש , היה ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶמה
בּ ׁש ה  יוֹ ׁש ב  אוֹ  היה ע וֹ מד ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְלבנים,

דּ ין.ּפ וֹ תחים.ׁש הלוהוּ : ׁש ל וּ מ ּת נוֹ  מ אוֹ  ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌
לחוֹ בה: בּ ין לזכוּ ת סוֹ תרין מחזירין .בּ ין ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌

ׁש ּט ע וּ : וידע וּ  ׁש גּ מר וּ הוּ  אחר  הדּ ין ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶאת

ועלב. שוים , אינם אחרים  שלדברים  ש "מ  שוין , וחקירה  שבדרישה  התנא  שאמר  ממה 
שוין  אינם  דברים  לאיזה  התנא  שואל להשוותם (מהר"ם)זה  מהיקש נלמד שלא והטעם  .

ממונות ודיני בכ"ג נפשות  דיני כגון  שוין , שאינם מקראי שילפינן מהם  יש  כי בכולם,
לזה זכות ממונות  בדיני כי  להשוותם  אין וחובה  זכות משום  שהם והדברים  בשלשה,

לשכנגדו חובה הר"ן)הוא  וחידושי ממונות, דיני אחד  תוד"ה  לא . בג ..(דף  הגמרא.תוי "ט שם
ללמד אסור  זכות שאמרו כיון  כי  הדין של  ומתן משא  פתיחת לפרש  אפשר  אי וכאן

בסמוך )חובה לפני (כמבואר לנדון  שאומרים זכות של  בלשון הגמרא  לה מוקי  כן על  ,
ומתן המשא  אנגליא)שמתחילין חכמי תוספות  קמא.ד..(ע "פ  פרק סוף לעיל  כמבואר 
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בורר סנהדרי זה ג פרק  לב

מה  גּ מליאל, בּ ן  ׁש מע וֹ ן  רבּ ן  אמר
לוֹ  ׁש יּ ׁש  י וֹ ד ע היה  ׁש א  זה  יּ עשׂ ה
יוֹ דע היה לא  עדים, וּ מצא  עדים
אמרוּ  ראיה . וּ מצא  ראיה לוֹ  ׁש יּ ׁש 
עדים, לי אין  אמר  עדים, הבא  לוֹ 
ראה  ראיה, לי אין  ואמר  ראיה הבא 
ּפ לוֹ ני קרבוּ  ואמר בּ דּ ין ׁש ּמ תחיּ ב
ראיה  ׁש ה וֹ ציא  א וֹ  וה עיד וּ ני , וּ פלוֹ ני
כלוּ ם: אינ וֹ  זה  הרי  אפנ דּ ת וֹ ,  ֹמּת ו

דּ יני ואחד ממוֹ נוֹ ת דּ יני אחד
ׁש נּ אמר  וּ בחקירה, בּ דרי ׁש ה נפׁש וֹ ת ,

כד) לכם.(ויקרא  יהיה אחד  מׁש ּפ ט
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

והעידוּ ני . וּ פלוֹ ני  ּפ ל וֹ ני  אפלּ וּ קרבוּ  בּ הא ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌
דּ כיון  מ וֹ דה. גּ מליאל  בּ ן ׁש מע וֹ ן ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַר בּ ן
ׁש קרן  ודּ אי  לי, אין ואמר  בּ הן יוֹ ד ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה
ראיה  אוֹ  דים לי י ׁש  הּט וֹ ן אבל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲהוּ א.
לנּ וֹ ת  ל וֹ  ׁש וֹ מ ין אין היּ ם, ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִבמדינת
אלּ א  היּ ם, למדינת ׁש יּ ׁש לח ד ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַהדּ ין
מּמ נּ וּ  ר וֹ אין מה כּ פי הדּ ין את ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְפוֹ סקין
סוֹ תר  ראיה אוֹ  דים וּ כׁש יּ ביא ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַכ ׁש יו,

כּ פי ודנים וחוֹ זרים הדּ ין הדים את ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
ׁש הביא: הראיה חג וֹ רתוֹ .אפנדּ תוֹ .אוֹ  ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌

לב שׂ ר וֹ :  ּהּס מ ו מל בּ וּ ׁש  דּ מפר ׁש י  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְואית
מ ׁש ּפ טא ׁש נּ אמר  וכוּ ' ממ וֹ נ וֹ ת דּ יני  אחד

לכם. יהיה כּ תיבאחד נפׁש וֹ ת וּ בדיני ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
יג) דין (דּ ברים  וזהוּ  וחקר ּת . ודר ׁש ּת  ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌

מאריכין  ׁש אין חכמים אמר וּ  אבל ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָּת וֹ רה.
ׁש א  ממ וֹ נוֹ ת, בּ דיני  וחקירה ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִבּ דרי ׁש ה

נוסף.כו . פירוש ועיי"ש  שלפניו א.רע "ב , שבפסוק נפשות, ודיני ממנות דיני על וקאי
י וּ מת. אדם  וּ מכּ ה יׁש לּ מנּ ה  בהמה  וּ מכּ ה  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַכתיב ,
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נפׁש וֹ ת . לדיני ממוֹ נ וֹ ת  דּ יני בּ ין  מה
נפׁש וֹ ת  ודיני  בּ ׁש לׁש ה , ממוֹ נ וֹ ת  דּ יני 
ּפ וֹ תחין  ממוֹ נ וֹ ת  דּ יני וּ ׁש לׁש ה . בּ עשׂ רים
נפׁש וֹ ת  ודיני  לחוֹ בה , בּ ין  לזכוּ ת  בּ ין 
דּ יני לחוֹ בה . ּפ וֹ תחין  ואין  לזכוּ ת  ּפ וֹ תחין 
לזכ וּ ת  בּ ין  אחד ּפ י על מּט ין  ממוֹ נ וֹ ת 
ּפ י על מּט ין  נפׁש וֹ ת  ודיני לחוֹ בה , בּ ין 
דּ יני לחוֹ בה . ׁש נים ּפ י ועל לזכ וּ ת  אחד
לחוֹ בה , בּ ין לזכוּ ת  בּ ין מחזירין ממ וֹ נוֹ ת 
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כּ ן  אם אלּ א לוין. בּ פני דּ לת ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִתנעל 
וּ דריׁש ה  מר ּמ ה. ׁש הדּ ין דּ ין בית ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָראוּ 
בּ צמוֹ , ב נין האלה הוּ א ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַוחקירה
וּ באיזה  הלוהוּ  וּ מתי הלוהוּ  כּ ּמ ה ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְכּ גוֹ ן
ויׁש  הלוהוּ . מקוֹ ם וּ באיזה הלוהוּ  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנין
בּ דיקה, ׁש נּ קראת האלה מן אחר  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִמין

לוֹ  ׁש יּ ׁש אל וּ  כּ גוֹ ן בּ צמ וֹ , ב נין ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְואינוֹ 
כלים  אוֹ  ׁש ח וֹ רים כּ לים לב וּ ׁש , היה ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶמה
בּ ׁש ה  יוֹ ׁש ב  אוֹ  היה ע וֹ מד ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְלבנים,

דּ ין.ּפ וֹ תחים.ׁש הלוהוּ : ׁש ל וּ מ ּת נוֹ  מ אוֹ  ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌
לחוֹ בה: בּ ין לזכוּ ת סוֹ תרין מחזירין .בּ ין ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌

ׁש ּט ע וּ : וידע וּ  ׁש גּ מר וּ הוּ  אחר  הדּ ין ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶאת

ועלב. שוים , אינם אחרים  שלדברים  ש "מ  שוין , וחקירה  שבדרישה  התנא  שאמר  ממה 
שוין  אינם  דברים  לאיזה  התנא  שואל להשוותם (מהר"ם)זה  מהיקש נלמד שלא והטעם  .

ממונות ודיני בכ"ג נפשות  דיני כגון  שוין , שאינם מקראי שילפינן מהם  יש  כי בכולם,
לזה זכות ממונות  בדיני כי  להשוותם  אין וחובה  זכות משום  שהם והדברים  בשלשה,

לשכנגדו חובה הר"ן)הוא  וחידושי ממונות, דיני אחד  תוד"ה  לא . בג ..(דף  הגמרא.תוי "ט שם
ללמד אסור  זכות שאמרו כיון  כי  הדין של  ומתן משא  פתיחת לפרש  אפשר  אי וכאן

בסמוך )חובה לפני (כמבואר לנדון  שאומרים זכות של  בלשון הגמרא  לה מוקי  כן על  ,
ומתן המשא  אנגליא)שמתחילין חכמי תוספות  קמא.ד..(ע "פ  פרק סוף לעיל  כמבואר 
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ואין לזכוּ ת מחזירין נפׁש וֹ ת דּ יני
ה כּ ל  ממוֹ נ וֹ ת  דּ יני לחוֹ בה. מחזירין 
נפׁש וֹ ת דּ יני וחוֹ בה, זכוּ ת מלּמ דין
מלּמ דין ה כּ ל ואין  זכוּ ת  מלּמ דין  הכּ ל
חוֹ בה  המלּמ ד  ממוֹ נ וֹ ת  דּ יני חוֹ בה .
מלּמ ד זכוּ ת והמלּמ ד זכוּ ת מלּמ ד
חוֹ בה המלּמ ד נפׁש וֹ ת דּ יני חוֹ בה,
אין זכ וּ ת  המלּמ ד אבל זכ וּ ת , מלּמ ד

וּ ללּמ ד  לחזר  ממוֹ נ וֹ ת יכוֹ ל דּ יני חוֹ בה. 
נפׁש וֹ ת  דּ יני  בּ לּ ילה, וגוֹ מרין  בּ יּ וֹ ם דּ נין 
ממוֹ נ וֹ ת  דּ יני  בּ יּ וֹ ם. וגוֹ מרין  בּ יּ וֹ ם דּ נין 
לחוֹ בה, בּ ין  לזכ וּ ת  בּ ין  ב יּ וֹ ם בּ וֹ  גּ וֹ מרין 
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ח וֹ בה . מלּמ דין ה כּ ל מןואין אחד אמר  ׁש אם ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

אין  ח וֹ בה ליו לל ּמ ד  לי יׁש  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַהּת למידים

לוֹ : בּ לּ ילה .ׁש וֹ מ ין וגוֹ מרין בּ יּ וֹ ם  דּ כתיבדּ נים  ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌

יח) וּ כתיב(ׁש מוֹ ת ת , בּ כל ה ם את  וׁש פטוּ  ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌

כא) הא (דּ ברים בּ ניו , את  הנחיל וֹ  בּ יוֹ ם  והיה ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌

דּ ין: לגמר  ולילה דּ ין, לתחלּ ת י וֹ ם ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵכיצד ,

בּ יּ וֹ ם. וג וֹ מרין  בּ יּ וֹ ם  כה )דּ כתיב דּ נין  (בּ מד בּ ר ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

המ ׁש : נגד לה' אוֹ תם בּ וֹ והוֹ קע  גּ וֹ מרים  ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
[וכוּ ']. לח וֹ בה בּ ין לזכ וּ ת בּ ין קרא ב יּ וֹ ם דּ אמר ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

א ) בּ ּה :(י ׁש יה ילין צדק מ ׁש ּפ ט מלאתי ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌

זה ה. בדין  דיין להיות  נתמנה  ולא הדיינים  לפני  יושבין שהיו מ"ד (תוי"ט )מאלו לקמן (ועיין

מ"ד ) רע"ב.ז.תוי "ט.ו ..ופ"ה ועיין עובדי ח.רש "י . אצל  דכתיב  מקרא דיליף  רע"ב עיין 
פעור  ד )בעל כה  הוקעה(במדבר והך המ ׁש , נגד לה ' א וֹ תם  וה וֹ קע ה ם ראׁש י  כּ ל את  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַקח 

לסוקלם  שהות  כשעדיין  ביום היה  דין שגמר  וש "מ  נתלין , הנסקלין כל כי  היא , תלייה
דינו מענה  נמצאת  כן שאם ביום  והוקעה בלילה  דין  שגמר  לומר  ואין  .(מאירי)ולתלותם ,
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לזכוּ ת ביּ וֹ ם בּ וֹ  גּ וֹ מרין נפׁש וֹ ת דּ יני
דּ נין אין  לפיכ לחוֹ בה , ׁש לּ אחריו  וּ בי וֹ ם
טוֹ ב : י וֹ ם ב ערב  ולא  ׁש בּ ת  בערב  לא 

מן מתחילין  וה ּט הר וֹ ת  הּט מא וֹ ת  דּ יני 
ה צּ ד. מן  מתחילין  נפׁש וֹ ת  דּ יני  הגּ ד וֹ ל,

ב

     
   ט  

      
     

     י

   יא  
      

    
 יב           יג 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אין  ׁש בּ ת.לפיכ בערב לא  ׁש נּ מצא דּ נים  ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ׁש בּ ת  אחר  וּ להׁש הוֹ תוֹ  ב ׁש בּ ת, דּ ינוֹ  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְגמר 
ב וֹ  וּ לד וּ נוֹ  הדּ ין, נּ וּ י מ ּפ ני אפׁש ר  ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִאי
בּ ית  מיתוֹ ת אר בּ ע  ׁש אין אפׁש ר , אי  ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַב יּ וֹ ם

ׁש נּ אמר  הבּ ת, את דּ וֹ חין (ׁש מוֹ תדּ ין ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌

מׁש בתיכם לה ) בּ כל אׁש  תב ר וּ  ◌ֶ◌ֵֹ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְֹלא
שׂ רפה  מחיּ בי ל  לּמ ד הבּ ת, ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְבּ יוֹ ם

הדּ ין  והוּ א בּ ׁש בּ ת, אוֹ תן שׂ וֹ רפין ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש אין
מיתוֹ ת: ח יּ בי  הצּ ד.בל ׁש אר  מן מן  ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌

בּ צּ ד . י וֹ ׁש בים ׁש היוּ  בּ חכמה ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַהּק ט נּ ים
קרא כג)דּ אמר  ל (ׁש ם תנה ולא ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌

ל  תנה לא כּ לוֹ מר  רב , וּ כתיב  ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִרב ,
מדּ בריו, ולנט וֹ ת דּ ין ׁש בּ בית ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌מפלא
ב ּס וֹ ף: אלּ א דּ בריו ׁש וֹ מין אין  ְלפיכ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

יז )דכתיב ט. א ופירש"י,(ישעיה דינו, את שמחמץ דיין אשרי חז"ל ודרשו חמוץ , אשרו
לאמיתו להוציאו כדי ומלינו אותו  לה .)שמשהא להמיתו י..(דף  יוכלו לא יחייבוהו שאם

הדין. לענות ואסור א ', יום  עד  דינו לענות ויצטרכו השבת את דוחין מיתות ד ' שאין בשבת
טעמייהו הדיינים  מלב  שישכח  משום אפשר אי גם ראשון ביום הדין ישיא ..(תוי "ט)ולגמור

איסור נמי תני לא אמאי תמה ובתוי"ט שבגמרא. במשנה  היא וכן ממונות דיני גם  גורסים 
והיתר . איסור נמי כולל וטהרה  טומאה  שלשון כתב  ובתפא "י חכמיםיב .והיתר. מדת  כן כי

ממנו שגדול  מי לפני לדבר מ"ז )לא פ"ה  ב )כתיביג..(אבות כג לנטת(שמות  רב ל ת נה ֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַֹ◌ְולא
קרא אי הראשונים  נחלקו רב . על  תענה לא  דרשינן יו"ד  חסר ריב  מדכתיב  להּט ת . רבּ ים ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַאחרי

בחכמה  הגדול  על  לענות נפשות בדיני שאסור  קאמר, הרמב"ם )איסור  דעת הראוי (כן דבר  או ,
ירצה לא  שמא לחוש שיש רב , על לענות יצטרכו שלא בענין לעשות  שראוי הפסוק, אמר

דבריו ויכניס ממנו יתבייש או הרב  על כך  אחר לחלוק  שלשון (נימוק"י )התלמיד  כתב תוי"ט .
התוי"ט כתב עוד הרמב "ם . וכשיטת בדבר יש  שאיסור שדעתו לפרש  יותר סובל  הרע"ב 

שיו  בחכמה הקטנים  מן הרע"ב שבקטנים .שמלשון הקטן מן שמתחילים  משמע הצד, מן שבים 
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ממונות דיני  סנהדרי אחד ד פרק  לד

ואין לזכוּ ת מחזירין נפׁש וֹ ת דּ יני
ה כּ ל  ממוֹ נ וֹ ת  דּ יני לחוֹ בה. מחזירין 
נפׁש וֹ ת דּ יני וחוֹ בה, זכוּ ת מלּמ דין
מלּמ דין ה כּ ל ואין  זכוּ ת  מלּמ דין  הכּ ל
חוֹ בה  המלּמ ד  ממוֹ נ וֹ ת  דּ יני חוֹ בה .
מלּמ ד זכוּ ת והמלּמ ד זכוּ ת מלּמ ד
חוֹ בה המלּמ ד נפׁש וֹ ת דּ יני חוֹ בה,
אין זכ וּ ת  המלּמ ד אבל זכ וּ ת , מלּמ ד

וּ ללּמ ד  לחזר  ממוֹ נ וֹ ת יכוֹ ל דּ יני חוֹ בה. 
נפׁש וֹ ת  דּ יני  בּ לּ ילה, וגוֹ מרין  בּ יּ וֹ ם דּ נין 
ממוֹ נ וֹ ת  דּ יני  בּ יּ וֹ ם. וגוֹ מרין  בּ יּ וֹ ם דּ נין 
לחוֹ בה, בּ ין  לזכ וּ ת  בּ ין  ב יּ וֹ ם בּ וֹ  גּ וֹ מרין 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ח וֹ בה . מלּמ דין ה כּ ל מןואין אחד אמר  ׁש אם ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

אין  ח וֹ בה ליו לל ּמ ד  לי יׁש  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַהּת למידים

לוֹ : בּ לּ ילה .ׁש וֹ מ ין וגוֹ מרין בּ יּ וֹ ם  דּ כתיבדּ נים  ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌

יח) וּ כתיב(ׁש מוֹ ת ת , בּ כל ה ם את  וׁש פטוּ  ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌

כא) הא (דּ ברים בּ ניו , את  הנחיל וֹ  בּ יוֹ ם  והיה ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌

דּ ין: לגמר  ולילה דּ ין, לתחלּ ת י וֹ ם ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵכיצד ,

בּ יּ וֹ ם. וג וֹ מרין  בּ יּ וֹ ם  כה )דּ כתיב דּ נין  (בּ מד בּ ר ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

המ ׁש : נגד לה' אוֹ תם בּ וֹ והוֹ קע  גּ וֹ מרים  ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
[וכוּ ']. לח וֹ בה בּ ין לזכ וּ ת בּ ין קרא ב יּ וֹ ם דּ אמר ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

א ) בּ ּה :(י ׁש יה ילין צדק מ ׁש ּפ ט מלאתי ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌

זה ה. בדין  דיין להיות  נתמנה  ולא הדיינים  לפני  יושבין שהיו מ"ד (תוי"ט )מאלו לקמן (ועיין

מ"ד ) רע"ב.ז.תוי "ט.ו ..ופ"ה ועיין עובדי ח.רש "י . אצל  דכתיב  מקרא דיליף  רע"ב עיין 
פעור  ד )בעל כה  הוקעה(במדבר והך המ ׁש , נגד לה ' א וֹ תם  וה וֹ קע ה ם ראׁש י  כּ ל את  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַקח 

לסוקלם  שהות  כשעדיין  ביום היה  דין שגמר  וש "מ  נתלין , הנסקלין כל כי  היא , תלייה
דינו מענה  נמצאת  כן שאם ביום  והוקעה בלילה  דין  שגמר  לומר  ואין  .(מאירי)ולתלותם ,
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ממונות דיני  סנהדרי אחד ד לה פרק 

לזכוּ ת ביּ וֹ ם בּ וֹ  גּ וֹ מרין נפׁש וֹ ת דּ יני
דּ נין אין  לפיכ לחוֹ בה , ׁש לּ אחריו  וּ בי וֹ ם
טוֹ ב : י וֹ ם ב ערב  ולא  ׁש בּ ת  בערב  לא 

מן מתחילין  וה ּט הר וֹ ת  הּט מא וֹ ת  דּ יני 
ה צּ ד. מן  מתחילין  נפׁש וֹ ת  דּ יני  הגּ ד וֹ ל,
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אין  ׁש בּ ת.לפיכ בערב לא  ׁש נּ מצא דּ נים  ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ׁש בּ ת  אחר  וּ להׁש הוֹ תוֹ  ב ׁש בּ ת, דּ ינוֹ  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְגמר 
ב וֹ  וּ לד וּ נוֹ  הדּ ין, נּ וּ י מ ּפ ני אפׁש ר  ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִאי
בּ ית  מיתוֹ ת אר בּ ע  ׁש אין אפׁש ר , אי  ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַב יּ וֹ ם

ׁש נּ אמר  הבּ ת, את דּ וֹ חין (ׁש מוֹ תדּ ין ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌

מׁש בתיכם לה ) בּ כל אׁש  תב ר וּ  ◌ֶ◌ֵֹ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְֹלא
שׂ רפה  מחיּ בי ל  לּמ ד הבּ ת, ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְבּ יוֹ ם

הדּ ין  והוּ א בּ ׁש בּ ת, אוֹ תן שׂ וֹ רפין ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש אין
מיתוֹ ת: ח יּ בי  הצּ ד.בל ׁש אר  מן מן  ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌

בּ צּ ד . י וֹ ׁש בים ׁש היוּ  בּ חכמה ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַהּק ט נּ ים
קרא כג)דּ אמר  ל (ׁש ם תנה ולא ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌

ל  תנה לא כּ לוֹ מר  רב , וּ כתיב  ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִרב ,
מדּ בריו, ולנט וֹ ת דּ ין ׁש בּ בית ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌מפלא
ב ּס וֹ ף: אלּ א דּ בריו ׁש וֹ מין אין  ְלפיכ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

יז )דכתיב ט. א ופירש"י,(ישעיה דינו, את שמחמץ דיין אשרי חז"ל ודרשו חמוץ , אשרו
לאמיתו להוציאו כדי ומלינו אותו  לה .)שמשהא להמיתו י..(דף  יוכלו לא יחייבוהו שאם

הדין. לענות ואסור א ', יום  עד  דינו לענות ויצטרכו השבת את דוחין מיתות ד ' שאין בשבת
טעמייהו הדיינים  מלב  שישכח  משום אפשר אי גם ראשון ביום הדין ישיא ..(תוי "ט)ולגמור

איסור נמי תני לא אמאי תמה ובתוי"ט שבגמרא. במשנה  היא וכן ממונות דיני גם  גורסים 
והיתר . איסור נמי כולל וטהרה  טומאה  שלשון כתב  ובתפא "י חכמיםיב .והיתר. מדת  כן כי

ממנו שגדול  מי לפני לדבר מ"ז )לא פ"ה  ב )כתיביג..(אבות כג לנטת(שמות  רב ל ת נה ֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַֹ◌ְולא
קרא אי הראשונים  נחלקו רב . על  תענה לא  דרשינן יו"ד  חסר ריב  מדכתיב  להּט ת . רבּ ים ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַאחרי

בחכמה  הגדול  על  לענות נפשות בדיני שאסור  קאמר, הרמב"ם )איסור  דעת הראוי (כן דבר  או ,
ירצה לא  שמא לחוש שיש רב , על לענות יצטרכו שלא בענין לעשות  שראוי הפסוק, אמר

דבריו ויכניס ממנו יתבייש או הרב  על כך  אחר לחלוק  שלשון (נימוק"י )התלמיד  כתב תוי"ט .
התוי"ט כתב עוד הרמב "ם . וכשיטת בדבר יש  שאיסור שדעתו לפרש  יותר סובל  הרע"ב 

שיו  בחכמה הקטנים  מן הרע"ב שבקטנים .שמלשון הקטן מן שמתחילים  משמע הצד, מן שבים 
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ממונות דיני  סנהדרי אחד ד פרק  לו 

ה כּ ל  ואין ממ וֹ נוֹ ת  דּ יני  לד וּ ן כּ ׁש רין ה כּ ל
כהנים, א לּ א  נפ ׁש וֹ ת , דּ יני לד וּ ן  כּ ׁש רין 
לכּ ה נּ ה: הּמ ּׂשיאין  וישׂ ראלים לויּ ם,

כּ די עגלּ ה , גרן  כּ חצי היתה  סנהדרין 
ה דּ יּ נין  סוֹ פרי  וּ ׁש ני זה . את  זה  רוֹ אין ׁש יּ הוּ 
ואחד  מיּ מין  אחד לפניהם, ע וֹ מדין 
ודברי המזכּ ין  דּ ברי וכ וֹ תבין  מּׂשמאל,
ׁש לׁש ה, א וֹ מר , יהוּ דה רבּ י  המחיּ בין .
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לד וּ ן. ׁש רים כּ  ׁש ּת הא ה כּ ל  והוּ א  גר. ואפ לּ וּ  ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
דּ יני  לד וּ ן כּ ׁש ר נּמ י וּ ממזר מיּ שׂ ראל . ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִאּמ וֹ 

נפׁש וֹ ת .ממוֹ נ וֹ ת: דּ יני  לד וּ ן כּ ׁש רים  הכּ ל ואין  ָ◌
יח)דּ כתיב  אּת ,(ׁש מוֹ ת  ונשׂ אוּ  לימ והקל ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌

בּ ית  אף מיחס רבּ נוּ  ּמ ׁש ה מה  ,ל ◌ֵ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ דוֹ מין
מיחסים: ׁש יּ הוּ גדּ ין כּ די עגלּ ה גרן כּ חצי ִ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌

זה. את  זה קרא ר וֹ אים ז)דּ אמר ׁש רר(ׁש יר ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
ׁש יּ וֹ ׁש בת  סנהדרין זוֹ  א גּ ן  ׁש רר הּס הר. ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַאגּ ן 

העוֹ לם  כּ ל  ל וּ מג נּ ה  עוֹ לם ׁש ל  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְבּ טבּ וּ רוֹ 
בּ גּ וּ ל ׁש יּ וֹ ׁש בים לסהר, ד וֹ מה  והיא ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌כּ לּ וֹ ,
וּ בג לּ ה  סיהרא. ירח, ּת רגּ וּ ם ירח. ◌ָ◌◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַכּ חצי
ׁש צּ ריכים  מּפ ני יוֹ ׁש בים, אין  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְׁש למה 
בּ פני  וּ לד בּ ר ל כּ נס  וה דים  דינים ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַבּ לי

היוּ .כלּ ם: ׁש ל ׁש ה אוֹ מר  יהוּ דה כּ די ר בּ י ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
דים  וּ ׁש ני המזכּ ין  ל  דים ׁש ני ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ הי וּ 
יהוּ דה: כּ רבּ י הלכה ואין המחיּ בין. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַל

מישראל יד . אמו שיהא והוא הרע"ב  גר)כתב הוא  שאביו  מחמת גר אביו (ונקרא  אם שמהני וכ "ש .
אמו  ולא  גיורת )מישראל  אמו (תוי "ט)(שהיא בעינן ממונות לדיני שאף התוספות  כשיטת  והיינו .

ממונות דיני  לדון מותר  גמור  שגר  שסובר כרש"י ודלא חדא )מישראל , תוד"ה  לו : רש"י.טו..(דף 
כ"ג טז. של  אותה .יז..(רש"י )אף  ואוצרין התבואה דשין היו שם ידים רחבת מקום  הוא גורן 

במעגל . הולכות  היו התבואה  את שדשו שהבהמות משום עיגול בצורת להיות רגילה היתה  הגורן
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ממונות דיני  סנהדרי אחד ד לז פרק 

כּ וֹ תב  ואחד המזכּ ין , דּ ברי כּ וֹ תב אחד
דּ ברי כוֹ תב והּׁשלי ׁש י  המחיּ בין , דּ ברי

המחיּ בין : ודברי  המזכּ ין 

חכמים  ּת למידי ׁש ל ׁש וּ ר וֹ ת  וׁש לׁש 
מכּ יר  ואחד  אחד כּ ל לפניהם, י וֹ ׁש בין 
סוֹ מכין ,לסמ צריכין  הי וּ  מקוֹ מוֹ . את 
בּ א הּׁשנ יּ ה  מן  אחד  הרא ׁש וֹ נה. מן 
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ׁש וּ ר וֹ ת.ד שׂ רים וׁש לׁש  ׁש ל  ׁש וּ רה וכל  ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
יחלקוּ  ׁש ּמ א חכמים. תלמידי  ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְוּ ׁש לׁש ה
וּ מע וּ טן  מחיּ בין ר בּ ן ויהיוּ  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַהדּ יּ נים
אחד  ּפ י  ל אינּה  לר ה והּט יה ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְמזכּ ין,

כג)כּ דכתיב  ר בּ ים (ׁש מוֹ ת  אחרי  תהיה לא ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
ד  ׁש נים ׁש נים להוֹ סיף  וצרי ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ְלרעת,
מ וֹ סיפין  אין ׁש לּ ע וֹ לם ואחד, ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִׁש ב ים
 ּהלכ ואחד , מב ים י וֹ תר  הדּ יּ נים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַל 

וּ ׁש מנה  אר בּ ים לפניהם להוֹ ׁש יב  ָצרי◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌
ארח ולאו ואחד. ׁש ב ים ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלהׁש למת
מר בּ ה  ּת למידים ׁש וּ ר וֹ ת לשׂ וֹ ת ◌ֶ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַאר א
ׁש וּ ר וֹ ת: ׁש ל ׁש  בדינן  ּהל כ דּ יּ נים, ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִמל 

מקוֹ מ וֹ . את מ כּ יר אחד  ׁש כּ סדר וכל  לפי  ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
היה  לפיכ אוֹ תם, מוֹ ׁש יבים הי וּ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָחכמתם

מקוֹ מ וֹ : את להכּ יר  צרי אחד הצרכוּ כל  ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌
.הדּ יּ נים:לסמ מן אחד ׁש ּמ ת כּ ג וֹ ן ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌

יושבים יח. להיות התלמידים שהוצרכו טעם  רע "ב  עיין תלמידים . ותשע ששים הכל סך 
שתי  עשו לא  שלכן ר "ל  גדולות , שורות  לעשות  ארעא אורח שלאו  ומש"כ שם.

קטנות  יותר  שורות לעשות  נכון  שאין  וה "ה כ"ד. של הן יט..(רש "י)שורות ואף 
ע שהדיינים אלא כעגולה, הקרקעיושבים  על  והתלמידים ספסלים  וכלכ..(רש "י)ל

זה של מקומו זה  וממלאין  ממקומו  למעלה  איש  איש  נמשכין  היו השורה  .(רש "י)בני

 י י ח ר ו ק מ

פנ



ממונות דיני  סנהדרי אחד ד פרק  לו 

ה כּ ל  ואין ממ וֹ נוֹ ת  דּ יני  לד וּ ן כּ ׁש רין ה כּ ל
כהנים, א לּ א  נפ ׁש וֹ ת , דּ יני לד וּ ן  כּ ׁש רין 
לכּ ה נּ ה: הּמ ּׂשיאין  וישׂ ראלים לויּ ם,

כּ די עגלּ ה , גרן  כּ חצי היתה  סנהדרין 
ה דּ יּ נין  סוֹ פרי  וּ ׁש ני זה . את  זה  רוֹ אין ׁש יּ הוּ 
ואחד  מיּ מין  אחד לפניהם, ע וֹ מדין 
ודברי המזכּ ין  דּ ברי וכ וֹ תבין  מּׂשמאל,
ׁש לׁש ה, א וֹ מר , יהוּ דה רבּ י  המחיּ בין .
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

לד וּ ן. ׁש רים כּ  ׁש ּת הא ה כּ ל  והוּ א  גר. ואפ לּ וּ  ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
דּ יני  לד וּ ן כּ ׁש ר נּמ י וּ ממזר מיּ שׂ ראל . ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִאּמ וֹ 

נפׁש וֹ ת .ממוֹ נ וֹ ת: דּ יני  לד וּ ן כּ ׁש רים  הכּ ל ואין  ָ◌
יח)דּ כתיב  אּת ,(ׁש מוֹ ת  ונשׂ אוּ  לימ והקל ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌

בּ ית  אף מיחס רבּ נוּ  ּמ ׁש ה מה  ,ל ◌ֵ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ דוֹ מין
מיחסים: ׁש יּ הוּ גדּ ין כּ די עגלּ ה גרן כּ חצי ִ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌

זה. את  זה קרא ר וֹ אים ז)דּ אמר ׁש רר(ׁש יר ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
ׁש יּ וֹ ׁש בת  סנהדרין זוֹ  א גּ ן  ׁש רר הּס הר. ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַאגּ ן 

העוֹ לם  כּ ל  ל וּ מג נּ ה  עוֹ לם ׁש ל  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְבּ טבּ וּ רוֹ 
בּ גּ וּ ל ׁש יּ וֹ ׁש בים לסהר, ד וֹ מה  והיא ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌כּ לּ וֹ ,
וּ בג לּ ה  סיהרא. ירח, ּת רגּ וּ ם ירח. ◌ָ◌◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַכּ חצי
ׁש צּ ריכים  מּפ ני יוֹ ׁש בים, אין  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְׁש למה 
בּ פני  וּ לד בּ ר ל כּ נס  וה דים  דינים ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַבּ לי

היוּ .כלּ ם: ׁש ל ׁש ה אוֹ מר  יהוּ דה כּ די ר בּ י ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
דים  וּ ׁש ני המזכּ ין  ל  דים ׁש ני ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ הי וּ 
יהוּ דה: כּ רבּ י הלכה ואין המחיּ בין. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַל

מישראל יד . אמו שיהא והוא הרע"ב  גר)כתב הוא  שאביו  מחמת גר אביו (ונקרא  אם שמהני וכ "ש .
אמו  ולא  גיורת )מישראל  אמו (תוי "ט)(שהיא בעינן ממונות לדיני שאף התוספות  כשיטת  והיינו .

ממונות דיני  לדון מותר  גמור  שגר  שסובר כרש"י ודלא חדא )מישראל , תוד"ה  לו : רש"י.טו..(דף 
כ"ג טז. של  אותה .יז..(רש"י )אף  ואוצרין התבואה דשין היו שם ידים רחבת מקום  הוא גורן 

במעגל . הולכות  היו התבואה  את שדשו שהבהמות משום עיגול בצורת להיות רגילה היתה  הגורן

 י י ח ר ו ק מ

ממונות דיני  סנהדרי אחד ד לז פרק 

כּ וֹ תב  ואחד המזכּ ין , דּ ברי כּ וֹ תב אחד
דּ ברי כוֹ תב והּׁשלי ׁש י  המחיּ בין , דּ ברי

המחיּ בין : ודברי  המזכּ ין 

חכמים  ּת למידי ׁש ל ׁש וּ ר וֹ ת  וׁש לׁש 
מכּ יר  ואחד  אחד כּ ל לפניהם, י וֹ ׁש בין 
סוֹ מכין ,לסמ צריכין  הי וּ  מקוֹ מוֹ . את 
בּ א הּׁשנ יּ ה  מן  אחד  הרא ׁש וֹ נה. מן 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש וּ ר וֹ ת.ד שׂ רים וׁש לׁש  ׁש ל  ׁש וּ רה וכל  ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
יחלקוּ  ׁש ּמ א חכמים. תלמידי  ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְוּ ׁש לׁש ה
וּ מע וּ טן  מחיּ בין ר בּ ן ויהיוּ  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַהדּ יּ נים
אחד  ּפ י  ל אינּה  לר ה והּט יה ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְמזכּ ין,

כג)כּ דכתיב  ר בּ ים (ׁש מוֹ ת  אחרי  תהיה לא ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
ד  ׁש נים ׁש נים להוֹ סיף  וצרי ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ְלרעת,
מ וֹ סיפין  אין ׁש לּ ע וֹ לם ואחד, ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִׁש ב ים
 ּהלכ ואחד , מב ים י וֹ תר  הדּ יּ נים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַל 

וּ ׁש מנה  אר בּ ים לפניהם להוֹ ׁש יב  ָצרי◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌
ארח ולאו ואחד. ׁש ב ים ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלהׁש למת
מר בּ ה  ּת למידים ׁש וּ ר וֹ ת לשׂ וֹ ת ◌ֶ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַאר א
ׁש וּ ר וֹ ת: ׁש ל ׁש  בדינן  ּהל כ דּ יּ נים, ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִמל 

מקוֹ מ וֹ . את מ כּ יר אחד  ׁש כּ סדר וכל  לפי  ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
היה  לפיכ אוֹ תם, מוֹ ׁש יבים הי וּ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָחכמתם

מקוֹ מ וֹ : את להכּ יר  צרי אחד הצרכוּ כל  ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌
.הדּ יּ נים:לסמ מן אחד ׁש ּמ ת כּ ג וֹ ן ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌

יושבים יח. להיות התלמידים שהוצרכו טעם  רע "ב  עיין תלמידים . ותשע ששים הכל סך 
שתי  עשו לא  שלכן ר "ל  גדולות , שורות  לעשות  ארעא אורח שלאו  ומש"כ שם.

קטנות  יותר  שורות לעשות  נכון  שאין  וה "ה כ"ד. של הן יט..(רש "י)שורות ואף 
ע שהדיינים אלא כעגולה, הקרקעיושבים  על  והתלמידים ספסלים  וכלכ..(רש "י)ל

זה של מקומו זה  וממלאין  ממקומו  למעלה  איש  איש  נמשכין  היו השורה  .(רש "י)בני

 י י ח ר ו ק מ

פנ



ממונות דיני  סנהדרי אחד ד פרק  לח

ואחד לרא ׁש וֹ נה בּ אלוֹ  הּׁשלי ׁש ית  מן  
מן אחד ע וֹ ד להן  וּ ב וֹ ררין  לּׁשנ יּ ה , לוֹ 
ולא בּׁשלי ׁש ית . א וֹ ת וֹ  וּ מוֹ ׁש יבין  הקּ הל
א לּ א רא ׁש וֹ ן , ׁש ל בּ מקוֹ מוֹ  יוֹ ׁש ב היה

לוֹ : הרא וּ י  בּ מקוֹ ם יוֹ ׁש ב 

על העדים את מאיּ מין כּ יצד
אוֹ תן מכניסין היוּ  נפׁש וֹ ת, עדי
מאמד, תאמר וּ  ׁש ּמ א  עליהן . וּ מא יּ מין 
אדם  וּ מּפ י עד  מּפ י  עד וּ מּׁשמוּ עה ,
אּת ם אי ׁש ּמ א אוֹ  ׁש מענוּ , נאמן
בּ דרי ׁש ה  אתכם לב דּ ק ׁש ּס וֹ פנ וּ  י וֹ ד עין 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

רא  ׁש ל  בּ מקוֹ מוֹ  י וֹ ׁש ב היה ׁש וֹ ן .ולא  
הּק הל  מן ׁש נּ ברר  אוֹ תוֹ  היה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ְולא
אלּ א  ראׁש וֹ ן, ׁש ל בּ מקוֹ מ וֹ  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵיוֹ ׁש ב 

לוֹ  הראוּ י  ׁש וּ רה במקוֹ ם בּ סוֹ ף ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

הּת למידים  מן ׁש הּק טן לפי ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהליׁש ית.
ׁש בּ ּק הל : הגּ ד וֹ ל מן גּ ד וֹ ל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶׁש בּ וּ ר וֹ ת,

העדים.ה על  י ידוּ מא יּ מין  ׁש א ֶ◌ָ◌ִ◌
כן:מאמד.ׁש קר : ׁש הוּ א נוֹ טה ׁש הדּ ת ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌

ודמו כא. בידו סייף  ומצאתם  אחריו ורצתם  לחורבה חבירו  אחר  רץ  אחד ראיתם שמא 
כלום ראיתם  לא ראיתם כך  אם  מפרפר , והרוג  לז:)מטפטף .(דף

 י י ח ר ו ק מ

ממונות דיני  סנהדרי אחד ד לט פרק 

יוֹ דעי הווּ  כדיניוּ בחקירה. ׁש א ן 
ממוֹ נ וֹ ת , דּ יני  נפׁש וֹ ת . דּ יני  ממוֹ נ וֹ ת 
דּ יני לוֹ . וּ מת כּ ּפ ר ממוֹ ן  נ וֹ תן  אדם
בּ וֹ  ּת לוּ יין  זרעיּ וֹ תיו ודם דּ מוֹ  נפׁש וֹ ת ,
בקין מצינ וּ  ׁש כּ ן  הע וֹ לם, סוֹ ף עד

ׁש נּ אמר  אחיו, את  ד)ׁש הרג (בראשית 
אחי דּ ם דּ מי  א וֹ מר אינ וֹ  צעקים,  

אחיאחי דּ מי אלּ א ודם דּ מוֹ  , 
אחי דּ מי  אחר, דּ בר  ׁש היה זר עיּ וֹ תיו. , 

האבנים. ועל העצים על מׁש ל דמוֹ 
,ללּמ ד יחידי, אדם נברא לפיכ
מיּ שׂ ראל, אחת  נפׁש  המא בּ ד ׁש כּ ל
אבּ ד כּ אלּ וּ  הכּ תוּ ב עליו מעלה
אחת  נפׁש  המקיּ ם וכל מלא . ע וֹ לם
כּ א לּ וּ  הכּ ת וּ ב  עליו מעלה  מיּ שׂ ראל,

ׁש לוֹ ם וּ מּפ ני  מלא . ע וֹ לם הבּ ריּ וֹ ת ,קיּ ם 
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ממ וֹ נ וֹ ת. נברא דּ יני  לפיכ וּ מתכּ ּפ ר : לוֹ  מחזיר וֹ  כדּ ין, ׁש א ממוֹ ן לזה לח יּ ב  היד  אם ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ע וֹ לם: ׁש ל מלּ וּ אוֹ  נתיב  אחד ׁש ּמ אדם להראוֹ ת ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְיחידי.

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מהרש"א.כב.

 י י ח ר ו ק מ

צ



ממונות דיני  סנהדרי אחד ד פרק  לח

ואחד לרא ׁש וֹ נה בּ אלוֹ  הּׁשלי ׁש ית  מן  
מן אחד ע וֹ ד להן  וּ ב וֹ ררין  לּׁשנ יּ ה , לוֹ 
ולא בּׁשלי ׁש ית . א וֹ ת וֹ  וּ מוֹ ׁש יבין  הקּ הל
א לּ א רא ׁש וֹ ן , ׁש ל בּ מקוֹ מוֹ  יוֹ ׁש ב היה

לוֹ : הרא וּ י  בּ מקוֹ ם יוֹ ׁש ב 

על העדים את מאיּ מין כּ יצד
אוֹ תן מכניסין היוּ  נפׁש וֹ ת, עדי
מאמד, תאמר וּ  ׁש ּמ א  עליהן . וּ מא יּ מין 
אדם  וּ מּפ י עד  מּפ י  עד וּ מּׁשמוּ עה ,
אּת ם אי ׁש ּמ א אוֹ  ׁש מענוּ , נאמן
בּ דרי ׁש ה  אתכם לב דּ ק ׁש ּס וֹ פנ וּ  י וֹ ד עין 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

רא  ׁש ל  בּ מקוֹ מוֹ  י וֹ ׁש ב היה ׁש וֹ ן .ולא  
הּק הל  מן ׁש נּ ברר  אוֹ תוֹ  היה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ְולא
אלּ א  ראׁש וֹ ן, ׁש ל בּ מקוֹ מ וֹ  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵיוֹ ׁש ב 

לוֹ  הראוּ י  ׁש וּ רה במקוֹ ם בּ סוֹ ף ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

הּת למידים  מן ׁש הּק טן לפי ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהליׁש ית.
ׁש בּ ּק הל : הגּ ד וֹ ל מן גּ ד וֹ ל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶׁש בּ וּ ר וֹ ת,

העדים.ה על  י ידוּ מא יּ מין  ׁש א ֶ◌ָ◌ִ◌
כן:מאמד.ׁש קר : ׁש הוּ א נוֹ טה ׁש הדּ ת ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌

ודמו כא. בידו סייף  ומצאתם  אחריו ורצתם  לחורבה חבירו  אחר  רץ  אחד ראיתם שמא 
כלום ראיתם  לא ראיתם כך  אם  מפרפר , והרוג  לז:)מטפטף .(דף

 י י ח ר ו ק מ

ממונות דיני  סנהדרי אחד ד לט פרק 

יוֹ דעי הווּ  כדיניוּ בחקירה. ׁש א ן 
ממוֹ נ וֹ ת , דּ יני  נפׁש וֹ ת . דּ יני  ממוֹ נ וֹ ת 
דּ יני לוֹ . וּ מת כּ ּפ ר ממוֹ ן  נ וֹ תן  אדם
בּ וֹ  ּת לוּ יין  זרעיּ וֹ תיו ודם דּ מוֹ  נפׁש וֹ ת ,
בקין מצינ וּ  ׁש כּ ן  הע וֹ לם, סוֹ ף עד

ׁש נּ אמר  אחיו, את  ד)ׁש הרג (בראשית 
אחי דּ ם דּ מי  א וֹ מר אינ וֹ  צעקים,  

אחיאחי דּ מי אלּ א ודם דּ מוֹ  , 
אחי דּ מי  אחר, דּ בר  ׁש היה זר עיּ וֹ תיו. , 

האבנים. ועל העצים על מׁש ל דמוֹ 
,ללּמ ד יחידי, אדם נברא לפיכ
מיּ שׂ ראל, אחת  נפׁש  המא בּ ד ׁש כּ ל
אבּ ד כּ אלּ וּ  הכּ תוּ ב עליו מעלה
אחת  נפׁש  המקיּ ם וכל מלא . ע וֹ לם
כּ א לּ וּ  הכּ ת וּ ב  עליו מעלה  מיּ שׂ ראל,

ׁש לוֹ ם וּ מּפ ני  מלא . ע וֹ לם הבּ ריּ וֹ ת ,קיּ ם 
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ממ וֹ נ וֹ ת. נברא דּ יני  לפיכ וּ מתכּ ּפ ר : לוֹ  מחזיר וֹ  כדּ ין, ׁש א ממוֹ ן לזה לח יּ ב  היד  אם ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ע וֹ לם: ׁש ל מלּ וּ אוֹ  נתיב  אחד ׁש ּמ אדם להראוֹ ת ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְיחידי.

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מהרש"א.כב.

 י י ח ר ו ק מ

צס



ממונות דיני  סנהדרי אחד ד פרק  מ

גד וֹ ל  א בּ א לחברוֹ  אדם  יאמר  ׁש א
הר בּ ה מאבי אוֹ מרים, מינין יה וּ  וׁש א . 

ׁש ל גּ דלּ תוֹ  וּ להגּ יד בּ ּׁשמים. רׁש יּ וֹ ת
כּ ּמ ה  טוֹ ב ע ׁש אדם ה וּ א,  ּבּ רו ה קּ ד וֹ ׁש 
זה  דּ וֹ מין  וכלּ ן  אחד בּ חוֹ תם מט בּ ע וֹ ת 
 ּבּ ר ו ה קּ ד וֹ ׁש  ה ּמ לכים  מלכי וּ מל לזה ,
אדם  ׁש ל בּ חוֹ תמ וֹ  אדם כּ ל טבע ה וּ א 
לחברוֹ . דּ וֹ מה  מהן אחד  ואין הרא ׁש וֹ ן 
לוֹ מר, חיּ ב ואחד אחד כּ ל לפיכ
תאמר וּ  וׁש ּמ א הע וֹ לם. נברא בּ ׁש בילי 
נאמר  כבר והלא  ה זּ את , ולצּ רה  לּ נוּ  מה 

ה) אם (ויקרא  ידע א וֹ  ראה  א וֹ  עד  וה וּ א
לּ נוּ  מה  תאמר וּ  וׁש ּמ א  וגוֹ '. י גּ יד  לוֹ א
נאמר  כבר והלא זה , ׁש ל  בּ דמ וֹ  לחוּ ב 

יא ) ר נּ ה :(משלי רׁש עים  וּ באבד 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הרבּ ה. אחד ר ׁש יּ וֹ ת וכל יׁש  הר בּ ה אלהוּ ת ֱ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
ׁש לּ וֹ : את הזּ את .בּ רא ולצּ רה לּ נוּ  להכניסמה ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

האמת : ל ואפלּ וּ  זוֹ  בדאגה והלארא ׁש נוּ  ֵֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌
עד. והוּ א  נאמר  להגּ יד כבר  אּת ם וח יּ בין ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌

ראיתם: לחוּ ב.מה  לּ נוּ  מה תאמרוּ  וׁש ּמ א ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
למד  לנוּ  נוֹ ח זה, ׁש ל בּ דמוֹ  מחיּ בים ֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ִלהי וֹ ת

יגּ יד : לא ר ׁש עיםבּ אם וּ באבד  אוֹ מר הוּ א הרי  ְ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌
כּ לל :ר נּ ה. וֹ ן כּ אן אין הוּ א ר ׁש ע  ואם ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

רמב "ם כג . ה"ג)ע"פ פי"ב לא.(סנהדרין ואלו  האיום  מן  חלק  הם קטעים אלו  מבואר  שם  ,

 י י ח ר ו ק מ

בודקי סנהדרי היו ה מאפרק

חקירוֹ ת, בּ ׁש בע אוֹ תן בוֹ דקין היוּ 
חדׁש , בּ איזה  ׁש נה, בּ איז וֹ  ׁש בוּ ע, בּ איזה 
ׁש עה, בּ איזוֹ  יוֹ ם, בּ איזה בחד ׁש , בּ כּמ ה 
בּ איזה  א וֹ מר י וֹ סי רבּ י  מקוֹ ם. בּ איזה
מכּ ירין מקוֹ ם. בּ איזה  ׁש עה , בּ איזוֹ  י וֹ ם,
העוֹ בד בּ וֹ . התריתם אוֹ תוֹ . אּת ם
עבד: וּ ב ּמ ה עבד, מי  את  זרה, עבוֹ דה

א 

 בודקי היו  ה פרק

     
     

    
     

    
      

    
       

    
     

            
              

             

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

א וֹ תן .א בוֹ דקין  ליהן הי וּ  ׁש איּ מוּ  אחר  ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌
אוֹ תן: ב וֹ דקין חקיר וֹ ת.היוּ  כּ נגד בּ ׁש בע ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

בּ ח יּ בי ב ּמ קרא ׁש נּ אמר וּ  ל ׁש וֹ נוֹ ת ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִׁש ב ה
וׁש  וחקר ּת  ודר ׁש ּת  דּ ין, בּ ית אלּת מיתוֹ ת ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

יג)היטב  ׁש לׁש ה.(דּ ברים כאן הרי , ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌
למדנוּ  ׁש ּמ ּמ נּ וּ  הּמ נין, מן אינוֹ  ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוׁש אלּת 

אוֹ מר  הוּ א אחר  וּ במקוֹ ם יז )בדיקוֹ ת. (ׁש ם  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌

כּ אן  יׁש  היטב , ודר ׁש ּת  וׁש מ ּת  ל ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌◌ְוהגּ ד
וּ במקוֹ ם  חמה, ל הרי  אחרים, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְׁש נים

אוֹ מר  יט )אחר  הפטים (ׁש ם  ודר ׁש וּ  ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌
ׁש ב ה: כאן הרי  אחרים, ׁש נים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵהיטב ,

ׁש בוּ ע. יוֹ בל:בּ איזה ׁש נה.ׁש ל ׁש ל בּ איזוֹ  ֶ◌ֵ◌ֶ◌
: ּי וֹ ם.ׁש ב ו ׁש בּ ת:בּ איזה בּ איזוֹ ׁש ל ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

הלּ לוּ ׁש עה. חקיר וֹ ת ׁש בע  ׁש כּ ל  י וֹ ם. ׁש ל ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌
אין  וׁש ּמ א הזּמ ה, לידי אוֹ תן ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְמביאוֹ ת

להזּמ ן  דים וי ׁש  היּ וֹ ם לכל להזּמ ן ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵדים
ׁש ה: א וֹ מר.לאוֹ תּה  י וֹ סי  צריר בּ י  אין ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

בּ איזוֹ  י וֹ ם בּ איזה חקיר וֹ ת, ׁש לׁש  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲֹ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א
כּ ר בּ י הלכה ואין מקוֹ ם. בּ איזה ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָׁש ה
אתמוֹ ל  הדים אמר וּ  אפלּ וּ  אלּ א ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֵיוֹ סי ,
חקיר וֹ ת, בּ ׁש בע  אוֹ תן בּ וֹ דקין ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲהרג וֹ ,
אם  ויוֹ דוּ  ליהן דּ ּת ן ׁש ּת ּט רף ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְכּ די

בּ ד וּ תן: ּפ סוּ ל  א וֹ תוֹ .י ׁש  א ּת ם מ כּ ירין  ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
מן  אינּה  וזוֹ  הוּ א. נכרי ׁש ּמ א ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶההר וּ ג .
אלּ א  הזּמ ה, לידי ׁש ּמ ביאוֹ ת ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַהחקיר וֹ ת
ל שׂ וֹ ת  אלּ א ׁש אינן בּ דיקוֹ ת ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִכ ׁש אר 
האחד  יאמר  לא ׁש ּמ א מכח ׁש ת, ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַֹֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ֵ◌ָהד וּ ת
פטוּ רים: יהיוּ  והן והוּ א חבר וֹ , ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְכּ דברי

עבד. מי  למרקוּ ליס:את אוֹ  לפע וֹ ר  ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
עבד. בהׁש ּת חויה:וּ בּמ ה אוֹ  בּ זבּ וּ ח ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

צס



ממונות דיני  סנהדרי אחד ד פרק  מ

גד וֹ ל  א בּ א לחברוֹ  אדם  יאמר  ׁש א
הר בּ ה מאבי אוֹ מרים, מינין יה וּ  וׁש א . 

ׁש ל גּ דלּ תוֹ  וּ להגּ יד בּ ּׁשמים. רׁש יּ וֹ ת
כּ ּמ ה  טוֹ ב ע ׁש אדם ה וּ א,  ּבּ רו ה קּ ד וֹ ׁש 
זה  דּ וֹ מין  וכלּ ן  אחד בּ חוֹ תם מט בּ ע וֹ ת 
 ּבּ ר ו ה קּ ד וֹ ׁש  ה ּמ לכים  מלכי וּ מל לזה ,
אדם  ׁש ל בּ חוֹ תמ וֹ  אדם כּ ל טבע ה וּ א 
לחברוֹ . דּ וֹ מה  מהן אחד  ואין הרא ׁש וֹ ן 
לוֹ מר, חיּ ב ואחד אחד כּ ל לפיכ
תאמר וּ  וׁש ּמ א הע וֹ לם. נברא בּ ׁש בילי 
נאמר  כבר והלא  ה זּ את , ולצּ רה  לּ נוּ  מה 

ה) אם (ויקרא  ידע א וֹ  ראה  א וֹ  עד  וה וּ א
לּ נוּ  מה  תאמר וּ  וׁש ּמ א  וגוֹ '. י גּ יד  לוֹ א
נאמר  כבר והלא זה , ׁש ל  בּ דמ וֹ  לחוּ ב 

יא ) ר נּ ה :(משלי רׁש עים  וּ באבד 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הרבּ ה. אחד ר ׁש יּ וֹ ת וכל יׁש  הר בּ ה אלהוּ ת ֱ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
ׁש לּ וֹ : את הזּ את .בּ רא ולצּ רה לּ נוּ  להכניסמה ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

האמת : ל ואפלּ וּ  זוֹ  בדאגה והלארא ׁש נוּ  ֵֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌
עד. והוּ א  נאמר  להגּ יד כבר  אּת ם וח יּ בין ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌

ראיתם: לחוּ ב.מה  לּ נוּ  מה תאמרוּ  וׁש ּמ א ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
למד  לנוּ  נוֹ ח זה, ׁש ל בּ דמוֹ  מחיּ בים ֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ִלהי וֹ ת

יגּ יד : לא ר ׁש עיםבּ אם וּ באבד  אוֹ מר הוּ א הרי  ְ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌
כּ לל :ר נּ ה. וֹ ן כּ אן אין הוּ א ר ׁש ע  ואם ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

רמב "ם כג . ה"ג)ע"פ פי"ב לא.(סנהדרין ואלו  האיום  מן  חלק  הם קטעים אלו  מבואר  שם  ,
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חקירוֹ ת, בּ ׁש בע אוֹ תן בוֹ דקין היוּ 
חדׁש , בּ איזה  ׁש נה, בּ איז וֹ  ׁש בוּ ע, בּ איזה 
ׁש עה, בּ איזוֹ  יוֹ ם, בּ איזה בחד ׁש , בּ כּמ ה 
בּ איזה  א וֹ מר י וֹ סי רבּ י  מקוֹ ם. בּ איזה
מכּ ירין מקוֹ ם. בּ איזה  ׁש עה , בּ איזוֹ  י וֹ ם,
העוֹ בד בּ וֹ . התריתם אוֹ תוֹ . אּת ם
עבד: וּ ב ּמ ה עבד, מי  את  זרה, עבוֹ דה

א 

 בודקי היו  ה פרק

     
     

    
     

    
      

    
       

    
     

            
              

             

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

א וֹ תן .א בוֹ דקין  ליהן הי וּ  ׁש איּ מוּ  אחר  ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌
אוֹ תן: ב וֹ דקין חקיר וֹ ת.היוּ  כּ נגד בּ ׁש בע ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

בּ ח יּ בי ב ּמ קרא ׁש נּ אמר וּ  ל ׁש וֹ נוֹ ת ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִׁש ב ה
וׁש  וחקר ּת  ודר ׁש ּת  דּ ין, בּ ית אלּת מיתוֹ ת ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

יג)היטב  ׁש לׁש ה.(דּ ברים כאן הרי , ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌
למדנוּ  ׁש ּמ ּמ נּ וּ  הּמ נין, מן אינוֹ  ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוׁש אלּת 

אוֹ מר  הוּ א אחר  וּ במקוֹ ם יז )בדיקוֹ ת. (ׁש ם  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌

כּ אן  יׁש  היטב , ודר ׁש ּת  וׁש מ ּת  ל ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌◌ְוהגּ ד
וּ במקוֹ ם  חמה, ל הרי  אחרים, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְׁש נים

אוֹ מר  יט )אחר  הפטים (ׁש ם  ודר ׁש וּ  ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌
ׁש ב ה: כאן הרי  אחרים, ׁש נים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵהיטב ,

ׁש בוּ ע. יוֹ בל:בּ איזה ׁש נה.ׁש ל ׁש ל בּ איזוֹ  ֶ◌ֵ◌ֶ◌
: ּי וֹ ם.ׁש ב ו ׁש בּ ת:בּ איזה בּ איזוֹ ׁש ל ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

הלּ לוּ ׁש עה. חקיר וֹ ת ׁש בע  ׁש כּ ל  י וֹ ם. ׁש ל ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌
אין  וׁש ּמ א הזּמ ה, לידי אוֹ תן ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְמביאוֹ ת

להזּמ ן  דים וי ׁש  היּ וֹ ם לכל להזּמ ן ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵדים
ׁש ה: א וֹ מר.לאוֹ תּה  י וֹ סי  צריר בּ י  אין ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

בּ איזוֹ  י וֹ ם בּ איזה חקיר וֹ ת, ׁש לׁש  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲֹ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א
כּ ר בּ י הלכה ואין מקוֹ ם. בּ איזה ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָׁש ה
אתמוֹ ל  הדים אמר וּ  אפלּ וּ  אלּ א ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֵיוֹ סי ,
חקיר וֹ ת, בּ ׁש בע  אוֹ תן בּ וֹ דקין ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲהרג וֹ ,
אם  ויוֹ דוּ  ליהן דּ ּת ן ׁש ּת ּט רף ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְכּ די

בּ ד וּ תן: ּפ סוּ ל  א וֹ תוֹ .י ׁש  א ּת ם מ כּ ירין  ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
מן  אינּה  וזוֹ  הוּ א. נכרי ׁש ּמ א ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶההר וּ ג .
אלּ א  הזּמ ה, לידי ׁש ּמ ביאוֹ ת ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַהחקיר וֹ ת
ל שׂ וֹ ת  אלּ א ׁש אינן בּ דיקוֹ ת ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִכ ׁש אר 
האחד  יאמר  לא ׁש ּמ א מכח ׁש ת, ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַֹֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ֵ◌ָהד וּ ת
פטוּ רים: יהיוּ  והן והוּ א חבר וֹ , ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְכּ דברי

עבד. מי  למרקוּ ליס:את אוֹ  לפע וֹ ר  ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
עבד. בהׁש ּת חויה:וּ בּמ ה אוֹ  בּ זבּ וּ ח ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

צס
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מׁש בּ ח. זה  הרי  בבדיקוֹ ת , ה ּמ רבּ ה כּ ל
ז  בּ ן  וּ בדק תאנים.מעשׂ ה  בּ עקצי  כּ אי  

חקיר וֹ ת , לבדיקוֹ ת . חקיר וֹ ת  בּ ין  וּ מה
בּ טלה. עדוּ תן  יוֹ דע, איני א וֹ מר אחד
ואפלּ וּ  י וֹ ד ע, איני א וֹ מר  אחד בּ דיקוֹ ת ,
עד וּ תן יוֹ דעין , אנ וּ  אין  א וֹ מרים ׁש נים
בּ זמן  בּ דיק וֹ ת , ואחד חקיר וֹ ת  אחד  קיּ מת .
בּ טלה: עד וּ תן  זה, את  זה  ׁש ּמ כחי ׁש ין 

ואחד בּ חדׁש  בּ ׁש נים אוֹ מר אחד

ב
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זכּ אי.ב  דּ ן בּ ן  ותלמיד  ז כּ אי . בּ ן  יוֹ חנן ר בּ ן ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
בּ ן קוֹ רא וֹ  לכ ׁש ה, בּ א וֹ תּה  היה רבּ וֹ  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלפני 

תאנים.זכּ אי : ליו בּ עקצי  מ ידים ׁש הי וּ  ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ּת אנה  זכּ אי, בּ ן וּ בדק ה ּת אנה. תחת  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶׁש הרג וֹ 

הּפ רי זנב  עקץ, גּס ים. אוֹ  דּק ים קציה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌זוֹ 
לאילן: ח בּ וּ ר וֹ  י וֹ דעמקוֹ ם איני  אחד  אמר ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌

בּ טלה. להזּמ ן עדוּ תן  יכוֹ ל  אּת ה אי דּ ׁש וּ ב  ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌
לקיּ ם  אפ ׁש ר  ׁש אי זמן וכל חקירה, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְבּ א וֹ ת ּה 

הדוּ ת  כּ ל ה דים , מן  באחד הזּמ ה ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַּת וֹ רת 
הדים  דּ אין מאה, הן ואפלּ וּ  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְבּ טלה,

כלּ ן: ׁש יּ זּ וֹ מוּ  ד  זוֹ ממים בּ דיקוֹ ת.נשׂ ים ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌◌ָ◌
מצות  י וֹ ד ים, אנוּ  אין כלּ ן אמר וּ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 

תלוּ יה  הזּמ ה דּ אין להתק יּ ם , רא וּ יה  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲהזּמ ה 
בּ אוֹ תּה  הייתם ּמ נוּ  ל וֹ מר  בחקירה ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶאלּ א

אחר: בּ מקוֹ ם  בּ טלה .ׁש ה דוּ תןעדוּ תן כּ ל ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
ּפ טוּ רים: והן הוּ א [ׁש בּ גּ מרא], ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְבּ טלה.

עיי "ש .א. ברע"ב, יאמרו ב.כמבואר  לא אם  כגון  חקירה . באותה  להזימן  יכול אתה שאי 
מכל הייתם , עמנו יום אותו  כל  ויאמרו  עדים  שיבואו ידי על  להזימן שיוכל אף  שעה , באיזו 
אפשר  להיות  וצריך חקירות שבע רבתה  והתורה להזימה , יכול  אתה אין שעות בתורת  מקום

הזמה  תורת בכולם ליה)לקיים דהויא ד"ה רש"י יב . דף בתוי "ט.ג ..(פסחים  הובא  רמב "ם,
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קיּ מת , עדוּ תן  בחד ׁש , בּ ׁש לׁש ה  א וֹ מר
אינ וֹ  וזה  חדׁש  ׁש ל בּ עבּ וּ רוֹ  י וֹ ד ע ׁש זּ ה
א וֹ מר  אחד  חדׁש . ׁש ל בּ עבּ וּ ר וֹ  י וֹ ד ע
עד וּ תן בּ חמּׁשה , א וֹ מר ואחד  בּ ׁש לׁש ה 
ׁש עוֹ ת בּ ׁש ּת י אוֹ מר אחד בּ טלה.
עדוּ תן ׁש עוֹ ת, בּ ׁש לׁש  אוֹ מר ואחד
א וֹ מר  ואחד בּ ׁש לׁש  א וֹ מר אחד קיּ מת .
יהוּ דה רבּ י בּ טלה. עדוּ תן בּ חמׁש ,

בּ חמׁש  א וֹ מר אחד  קיּ מת . ואחד א וֹ מר , 
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חד ׁש .ג ׁש ל  בּ עבּ וּ ר וֹ  ידע זה ׁש זּ ה ֶ◌
ׁש בר  ׁש החד ׁש  ידע  בּ ׁש נים ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמר 
חד ׁש  ׁש ל ראׁש וֹ ן ויוֹ ם היה, ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָמלא
ׁש בר  מחד ׁש  ׁש לׁש ים, יוֹ ם ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ֵ◌ִֹ◌ְ◌ֶׁש הוּ א
אבל  החד ׁש , חצי ד ודוקא ◌ָ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהיה.

בּ טלה, דוּ תן  ואיל החדׁש  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵמחצי
ד  החד ׁש  חצי ע וֹ בר  אין ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶׁש חזקה
קדּ ׁש וּ  מתי  י וֹ ד ים הע וֹ לם ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש כּ ל 

החד ׁש : דּ ין א וֹ מר בית יהוּ דה רבּ י  ֵ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌
האי:קיּ מת. כלּ י  דּ ט י  אינׁש  דּ ביד  ַ◌ֲ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌◌ֵ◌ַ◌

אם ד. מפורש אותם לשאול צריכים לשני ואין שניהם  שכיוונו  כיון  כי ידעו , לא או  ידעו
ידע לא  וזה  חדש  של  בעיבורו  ידע שזה ש "מ יודע )בשבת  שזה תוד"ה מא : ה "הה..(דף

שבסיפא משום אלא  ברע"ב, כדאיתא החדש , רוב  עבר  כבר  אם טועים  אינם אחד ביום
ימים  שני  של טעות  כאן גם  נקט שעות שתי של טעות  רמ"ה)נקט זהו ..(יד ואפילו

שלימות, שעות שתי  ביניהם אין עדיין  השעה לסוף התכוין וזה השעה  לתחלת  התכוין
זה. בשיעור  לטעות  עשוי  וישז.ואדם  חמש  לסוף  וזה  שלש לתחלת התכוין  זה שמא 

לתחלת והשני שלש לסוף התכוין שאחד שיתכן  ואע "פ משהו. חסר  משעתיים  יותר  טעות 
מיד. העדות מבטלין  אלא  כוונתם  מבררים  לא שעות , שתי של  טעות ביניהם ואין  חמש 

העדה והצילו מדכתיב עדותן , לבטל  אלא  עדותן  לקיים כדי  להו  בדקינן לא  .(תוי"ט )כי
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בודקי סנהדרי היו ה פרק מב

מׁש בּ ח. זה  הרי  בבדיקוֹ ת , ה ּמ רבּ ה כּ ל
ז  בּ ן  וּ בדק תאנים.מעשׂ ה  בּ עקצי  כּ אי  

חקיר וֹ ת , לבדיקוֹ ת . חקיר וֹ ת  בּ ין  וּ מה
בּ טלה. עדוּ תן  יוֹ דע, איני א וֹ מר אחד
ואפלּ וּ  י וֹ ד ע, איני א וֹ מר  אחד בּ דיקוֹ ת ,
עד וּ תן יוֹ דעין , אנ וּ  אין  א וֹ מרים ׁש נים
בּ זמן  בּ דיק וֹ ת , ואחד חקיר וֹ ת  אחד  קיּ מת .
בּ טלה: עד וּ תן  זה, את  זה  ׁש ּמ כחי ׁש ין 

ואחד בּ חדׁש  בּ ׁש נים אוֹ מר אחד
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זכּ אי.ב  דּ ן בּ ן  ותלמיד  ז כּ אי . בּ ן  יוֹ חנן ר בּ ן ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
בּ ן קוֹ רא וֹ  לכ ׁש ה, בּ א וֹ תּה  היה רבּ וֹ  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלפני 

תאנים.זכּ אי : ליו בּ עקצי  מ ידים ׁש הי וּ  ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ּת אנה  זכּ אי, בּ ן וּ בדק ה ּת אנה. תחת  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶׁש הרג וֹ 

הּפ רי זנב  עקץ, גּס ים. אוֹ  דּק ים קציה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌זוֹ 
לאילן: ח בּ וּ ר וֹ  י וֹ דעמקוֹ ם איני  אחד  אמר ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌

בּ טלה. להזּמ ן עדוּ תן  יכוֹ ל  אּת ה אי דּ ׁש וּ ב  ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌
לקיּ ם  אפ ׁש ר  ׁש אי זמן וכל חקירה, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְבּ א וֹ ת ּה 

הדוּ ת  כּ ל ה דים , מן  באחד הזּמ ה ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַּת וֹ רת 
הדים  דּ אין מאה, הן ואפלּ וּ  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְבּ טלה,

כלּ ן: ׁש יּ זּ וֹ מוּ  ד  זוֹ ממים בּ דיקוֹ ת.נשׂ ים ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌◌ָ◌
מצות  י וֹ ד ים, אנוּ  אין כלּ ן אמר וּ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 

תלוּ יה  הזּמ ה דּ אין להתק יּ ם , רא וּ יה  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲהזּמ ה 
בּ אוֹ תּה  הייתם ּמ נוּ  ל וֹ מר  בחקירה ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶאלּ א

אחר: בּ מקוֹ ם  בּ טלה .ׁש ה דוּ תןעדוּ תן כּ ל ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
ּפ טוּ רים: והן הוּ א [ׁש בּ גּ מרא], ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְבּ טלה.

עיי "ש .א. ברע"ב, יאמרו ב.כמבואר  לא אם  כגון  חקירה . באותה  להזימן  יכול אתה שאי 
מכל הייתם , עמנו יום אותו  כל  ויאמרו  עדים  שיבואו ידי על  להזימן שיוכל אף  שעה , באיזו 
אפשר  להיות  וצריך חקירות שבע רבתה  והתורה להזימה , יכול  אתה אין שעות בתורת  מקום

הזמה  תורת בכולם ליה)לקיים דהויא ד"ה רש"י יב . דף בתוי "ט.ג ..(פסחים  הובא  רמב "ם,
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קיּ מת , עדוּ תן  בחד ׁש , בּ ׁש לׁש ה  א וֹ מר
אינ וֹ  וזה  חדׁש  ׁש ל בּ עבּ וּ רוֹ  י וֹ ד ע ׁש זּ ה
א וֹ מר  אחד  חדׁש . ׁש ל בּ עבּ וּ ר וֹ  י וֹ ד ע
עד וּ תן בּ חמּׁשה , א וֹ מר ואחד  בּ ׁש לׁש ה 
ׁש עוֹ ת בּ ׁש ּת י אוֹ מר אחד בּ טלה.
עדוּ תן ׁש עוֹ ת, בּ ׁש לׁש  אוֹ מר ואחד
א וֹ מר  ואחד בּ ׁש לׁש  א וֹ מר אחד קיּ מת .
יהוּ דה רבּ י בּ טלה. עדוּ תן בּ חמׁש ,

בּ חמׁש  א וֹ מר אחד  קיּ מת . ואחד א וֹ מר , 
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חד ׁש .ג ׁש ל  בּ עבּ וּ ר וֹ  ידע זה ׁש זּ ה ֶ◌
ׁש בר  ׁש החד ׁש  ידע  בּ ׁש נים ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמר 
חד ׁש  ׁש ל ראׁש וֹ ן ויוֹ ם היה, ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָמלא
ׁש בר  מחד ׁש  ׁש לׁש ים, יוֹ ם ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ֵ◌ִֹ◌ְ◌ֶׁש הוּ א
אבל  החד ׁש , חצי ד ודוקא ◌ָ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהיה.

בּ טלה, דוּ תן  ואיל החדׁש  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵמחצי
ד  החד ׁש  חצי ע וֹ בר  אין ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶׁש חזקה
קדּ ׁש וּ  מתי  י וֹ ד ים הע וֹ לם ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש כּ ל 

החד ׁש : דּ ין א וֹ מר בית יהוּ דה רבּ י  ֵ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌
האי:קיּ מת. כלּ י  דּ ט י  אינׁש  דּ ביד  ַ◌ֲ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌◌ֵ◌ַ◌

אם ד. מפורש אותם לשאול צריכים לשני ואין שניהם  שכיוונו  כיון  כי ידעו , לא או  ידעו
ידע לא  וזה  חדש  של  בעיבורו  ידע שזה ש "מ יודע )בשבת  שזה תוד"ה מא : ה "הה..(דף

שבסיפא משום אלא  ברע"ב, כדאיתא החדש , רוב  עבר  כבר  אם טועים  אינם אחד ביום
ימים  שני  של טעות  כאן גם  נקט שעות שתי של טעות  רמ"ה)נקט זהו ..(יד ואפילו

שלימות, שעות שתי  ביניהם אין עדיין  השעה לסוף התכוין וזה השעה  לתחלת  התכוין
זה. בשיעור  לטעות  עשוי  וישז.ואדם  חמש  לסוף  וזה  שלש לתחלת התכוין  זה שמא 

לתחלת והשני שלש לסוף התכוין שאחד שיתכן  ואע "פ משהו. חסר  משעתיים  יותר  טעות 
מיד. העדות מבטלין  אלא  כוונתם  מבררים  לא שעות , שתי של  טעות ביניהם ואין  חמש 

העדה והצילו מדכתיב עדותן , לבטל  אלא  עדותן  לקיים כדי  להו  בדקינן לא  .(תוי"ט )כי

 י י ח ר ו ק מ

צנ



בודקי סנהדרי היו ה פרק מד

ׁש בּ חמׁש  בּ טלה, עד וּ תן  בּ ׁש בע , א וֹ מר
בּמ ערב: חּמ ה  וּ ב ׁש בע  ב ּמ זרח חּמ ה 

וּ בוֹ דקין ה ּׁשני את  מכניסין   ּכ ואחר
מכ וּ נין , דבריהם נמצא וּ  אם א וֹ ת וֹ .
מן אחד אמר בּ זכוּ ת. ּפ וֹ תחין
זכוּ ת, עליו ללּמ ד לי יׁש  העדים
לי יׁש  הּת למידים מן אחד אוֹ 
א וֹ ת וֹ . מׁש ּת קין  חוֹ בה, עליו ללּמ ד
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בּמ זרח. ד חּמ ה החּמ ה זריחת מּמ קוֹ ם ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌
וּ מאמצע  מזרח, קר וּ י  הרקי ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶאמצע 
מרב : קר וּ י  הקיה מקוֹ ם ד ָהרקי◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

מכוּ נין .ד דבריהם  צריכין נמצא וּ  וּ מּת ה ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌
בּ דּ בר : ולּת ן בּ זכוּ ת.לא לא ּפ וֹ תחין  אם ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֹ
ּת ירא: אל  העדים בר ּת  מן  אחד אמר ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌

זכוּ ת. עליו  ללּמ ד לי  זכ וּ ת,י ׁש  אפלּ וּ  ֲ◌ִ◌ְ◌

דּ כתיב אוֹ תוֹ , מׁש ּת קים חוֹ בה. ׁש כּ ן ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְוכל
לה ) לזכוּ ת (בּ מד בּ ר  בּ ין י נה, לא וד  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌

לח וֹ בה: הּת למידים.בּ ין מן  אחד אמר  ֵ◌ְ◌ָ◌
ללּמ ד  לי  יׁש  הדּ יּ נים. לפני ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהיּ וֹ ׁש בים

ח וֹ בה: א וֹ תוֹ .ליו (ׁש ם )דּ כתיב מׁש ּת קין  ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

למ וּ ת  למוּ ת, בנפׁש  י נה לא ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַֹ◌ָ◌ֶאחד
ע וֹ נה: לזכ וּ ת הא ע וֹ נה, דאינוֹ  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְהוּ א

וכן ח. עונה , אינו לחובה  שרק משמע למות, בנפש יענה לא  אחד ועד  כתיב  בקרא 
בברייתא יהודה  ברבי  יוסי  רבי  לג:)דרש  שאף(דף  וסוברין עליו  חולקין רבנן אבל  .

לחזור  יכול  ואינו  עדותו , מן  בו לחזור  רוצה שמא  בעדות, כנוגע דהוי עונה אינו לזכות
הכי: ודורשים לשנים הקרא  מחלקים  והם  ומגיד . חוזר  אינו שוב שהגיד כיון כי  בו
תלמיד, ר "ל ואחד  למות', בנפש יענה  לא 'אחד  לחובה . בין לזכות  בין יענה ', לא 'ועד 

לחו  עונה  אינו לזכות .והוא אלא לאבה  'ועד היא  העדים לגבי הגירסא רע "ב של (בדפו "ר

בדפוסים שבגמרא . הברייתא לשון כמו  למות', בנפש יענה לא  'אחד היא התלמידים  ולגבי יענה ',

לצורך ) שלא  והיא התלמידים , אצל ועד ותיבת העדים  אצל אחד תיבת  והוסיפו  הגיהו  .אחרונים
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ללּמ ד  לי  יׁש  הּת למידים מן  אחד אמר
וּ מוֹ ׁש יבין אוֹ תוֹ  מעלין זכוּ ת, עליו
מּׁשם  י וֹ רד היה ולא  ביניהן , א וֹ ת וֹ 
בּ דבריו, מּמ ׁש  י ׁש  אם כּ לּ וֹ . ה יּ וֹ ם כּ ל
לי י ׁש  א וֹ מר ה וּ א  ואפ לּ וּ  לוֹ . ׁש וֹ מעין 
לוֹ , ׁש וֹ מעין  זכ וּ ת , עצמי על ללּמ ד

בּ דבריו: מּמ ׁש  ׁש יּ ׁש  וּ בלבד

לאו, ואם ּפ טר וּ הוּ . זכוּ ת , לוֹ  מצא וּ  אם
זוּ ג וֹ ת  מזדּ וּ גין  היוּ  למחר. דּ ינ וֹ  מעבירין 
ׁש וֹ תין הי וּ  ולא  בּ מאכל, וּ ממעטין ז וּ גוֹ ת ,
הלּ ילה , כּ ל ונוֹ תנין ונוֹ שׂ אין  ה יּ וֹ ם, כּ ל יין
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היּ וֹ ם. כּ ל מּׁשם י וֹ רד ואפלּ וּ אינ וֹ  ַ◌ֲ◌ִ◌
מ ּמ ׁש  י ׁש  אבל  בּ דבריו. מּמ ׁש  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש אין
לע וֹ לם: מם י וֹ רד  אינוֹ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ דבריו,

למחר.ה א וֹ תוֹ  מ בירין מעבירין  ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌

הלנת  מ וּ ם למחר , ד הדּ ין ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶאת
ואחד  מחיּ בין שׂ ר  ׁש נים ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַהדּ ין:
ּפ י ל  לר ה והּט ית מזכּ ין. ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָשׂ ר 
ד יּ נים: י וֹ סיפוּ   ּהל כ ליתא, ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶאחד

וכתבט. ברע "ב . והובא ברייתא  כדאיתא  לעולם, משם יורד  אינו  בדבריו  ממש  יש  ואם
הספסל ועל ב "ד במושב להיות זוכה אלא זוגות , ב"ד  יהיה שא"כ עמהם נמנה  שאינו  תוי "ט

שמהכמותם . פירשו  אנגליה חכמי ובתוספות  בעינן. כ"ג  ואנן כ"ב, רק אחת  שורה  שתהיה קשה (ועדיין

האחרים) לפני אותו  סומכין חדש, דיין לסמוך הוצרכו  שאם  ר"ל  לעולם  משם  יורד שאינו  .שאמרו 
משנה י. ה "ח)לחם  להדיא(פ"י כדאיתא  למנין ועולה לו  שומעין עצמו  הנדון גם בסיפא  וכן ,

שם לדון)ברמב"ם  כשר ואינו  עצמו  אצל  קרוב  אדם כי הלח"מ, תמה זה הערהיא..(ועל ראה
בביתו יב.הקודמת. עצמו עם  או  שלו זוג עם  ואחד  אחד  כל כתב ורמב "ם .(תוי"ט )רש"י .
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בודקי סנהדרי היו ה פרק מד

ׁש בּ חמׁש  בּ טלה, עד וּ תן  בּ ׁש בע , א וֹ מר
בּמ ערב: חּמ ה  וּ ב ׁש בע  ב ּמ זרח חּמ ה 

וּ בוֹ דקין ה ּׁשני את  מכניסין   ּכ ואחר
מכ וּ נין , דבריהם נמצא וּ  אם א וֹ ת וֹ .
מן אחד אמר בּ זכוּ ת. ּפ וֹ תחין
זכוּ ת, עליו ללּמ ד לי יׁש  העדים
לי יׁש  הּת למידים מן אחד אוֹ 
א וֹ ת וֹ . מׁש ּת קין  חוֹ בה, עליו ללּמ ד

ד
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּמ זרח. ד חּמ ה החּמ ה זריחת מּמ קוֹ ם ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌
וּ מאמצע  מזרח, קר וּ י  הרקי ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶאמצע 
מרב : קר וּ י  הקיה מקוֹ ם ד ָהרקי◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

מכוּ נין .ד דבריהם  צריכין נמצא וּ  וּ מּת ה ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌
בּ דּ בר : ולּת ן בּ זכוּ ת.לא לא ּפ וֹ תחין  אם ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֹ
ּת ירא: אל  העדים בר ּת  מן  אחד אמר ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌

זכוּ ת. עליו  ללּמ ד לי  זכ וּ ת,י ׁש  אפלּ וּ  ֲ◌ִ◌ְ◌

דּ כתיב אוֹ תוֹ , מׁש ּת קים חוֹ בה. ׁש כּ ן ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְוכל
לה ) לזכוּ ת (בּ מד בּ ר  בּ ין י נה, לא וד  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌

לח וֹ בה: הּת למידים.בּ ין מן  אחד אמר  ֵ◌ְ◌ָ◌
ללּמ ד  לי  יׁש  הדּ יּ נים. לפני ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהיּ וֹ ׁש בים

ח וֹ בה: א וֹ תוֹ .ליו (ׁש ם )דּ כתיב מׁש ּת קין  ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

למ וּ ת  למוּ ת, בנפׁש  י נה לא ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַֹ◌ָ◌ֶאחד
ע וֹ נה: לזכ וּ ת הא ע וֹ נה, דאינוֹ  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְהוּ א

וכן ח. עונה , אינו לחובה  שרק משמע למות, בנפש יענה לא  אחד ועד  כתיב  בקרא 
בברייתא יהודה  ברבי  יוסי  רבי  לג:)דרש  שאף(דף  וסוברין עליו  חולקין רבנן אבל  .

לחזור  יכול  ואינו  עדותו , מן  בו לחזור  רוצה שמא  בעדות, כנוגע דהוי עונה אינו לזכות
הכי: ודורשים לשנים הקרא  מחלקים  והם  ומגיד . חוזר  אינו שוב שהגיד כיון כי  בו
תלמיד, ר "ל ואחד  למות', בנפש יענה  לא 'אחד  לחובה . בין לזכות  בין יענה ', לא 'ועד 

לחו  עונה  אינו לזכות .והוא אלא לאבה  'ועד היא  העדים לגבי הגירסא רע "ב של (בדפו "ר

בדפוסים שבגמרא . הברייתא לשון כמו  למות', בנפש יענה לא  'אחד היא התלמידים  ולגבי יענה ',

לצורך ) שלא  והיא התלמידים , אצל ועד ותיבת העדים  אצל אחד תיבת  והוסיפו  הגיהו  .אחרונים
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בודקי סנהדרי היו ה מה פרק

ללּמ ד  לי  יׁש  הּת למידים מן  אחד אמר
וּ מוֹ ׁש יבין אוֹ תוֹ  מעלין זכוּ ת, עליו
מּׁשם  י וֹ רד היה ולא  ביניהן , א וֹ ת וֹ 
בּ דבריו, מּמ ׁש  י ׁש  אם כּ לּ וֹ . ה יּ וֹ ם כּ ל
לי י ׁש  א וֹ מר ה וּ א  ואפ לּ וּ  לוֹ . ׁש וֹ מעין 
לוֹ , ׁש וֹ מעין  זכ וּ ת , עצמי על ללּמ ד

בּ דבריו: מּמ ׁש  ׁש יּ ׁש  וּ בלבד

לאו, ואם ּפ טר וּ הוּ . זכוּ ת , לוֹ  מצא וּ  אם
זוּ ג וֹ ת  מזדּ וּ גין  היוּ  למחר. דּ ינ וֹ  מעבירין 
ׁש וֹ תין הי וּ  ולא  בּ מאכל, וּ ממעטין ז וּ גוֹ ת ,
הלּ ילה , כּ ל ונוֹ תנין ונוֹ שׂ אין  ה יּ וֹ ם, כּ ל יין
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

היּ וֹ ם. כּ ל מּׁשם י וֹ רד ואפלּ וּ אינ וֹ  ַ◌ֲ◌ִ◌
מ ּמ ׁש  י ׁש  אבל  בּ דבריו. מּמ ׁש  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש אין
לע וֹ לם: מם י וֹ רד  אינוֹ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ דבריו,

למחר.ה א וֹ תוֹ  מ בירין מעבירין  ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌

הלנת  מ וּ ם למחר , ד הדּ ין ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶאת
ואחד  מחיּ בין שׂ ר  ׁש נים ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַהדּ ין:
ּפ י ל  לר ה והּט ית מזכּ ין. ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָשׂ ר 
ד יּ נים: י וֹ סיפוּ   ּהל כ ליתא, ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶאחד

וכתבט. ברע "ב . והובא ברייתא  כדאיתא  לעולם, משם יורד  אינו  בדבריו  ממש  יש  ואם
הספסל ועל ב "ד במושב להיות זוכה אלא זוגות , ב"ד  יהיה שא"כ עמהם נמנה  שאינו  תוי "ט

שמהכמותם . פירשו  אנגליה חכמי ובתוספות  בעינן. כ"ג  ואנן כ"ב, רק אחת  שורה  שתהיה קשה (ועדיין

האחרים) לפני אותו  סומכין חדש, דיין לסמוך הוצרכו  שאם  ר"ל  לעולם  משם  יורד שאינו  .שאמרו 
משנה י. ה "ח)לחם  להדיא(פ"י כדאיתא  למנין ועולה לו  שומעין עצמו  הנדון גם בסיפא  וכן ,

שם לדון)ברמב"ם  כשר ואינו  עצמו  אצל  קרוב  אדם כי הלח"מ, תמה זה הערהיא..(ועל ראה
בביתו יב.הקודמת. עצמו עם  או  שלו זוג עם  ואחד  אחד  כל כתב ורמב "ם .(תוי"ט )רש"י .
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בודקי סנהדרי היו ה פרק מו 

דּ ין . לבית  וּ באין  מׁש כּ ימין  ולּמ חרת 
אני וּ מזכּ ה  מזכּ ה אני אוֹ מר המזכּ ה

מחיּ ב במקוֹ מי אני  א וֹ מר  והמחיּ ב , 
חוֹ בה  המלּמ ד במקוֹ מי. אני  וּ מחיּ ב 
אינ וֹ  זכ וּ ת  המלּמ ד אבל זכ וּ ת , מלּמ ד
ב דּ בר, טע וּ  חוֹ בה . וּ ללּמ ד לחזר  יכ וֹ ל
אם  א וֹ תן . מזכּ ירין  הדּ יּ נין  סוֹ פרי ׁש ני
לאו, ואם ּפ טרוּ ה וּ . זכ וּ ת , לוֹ  מצא וּ 
מזכּ ין עשׂ ר ׁש נים למנין. עוֹ מדים
עשׂ ר  ׁש נים זכּ אי. מחיּ בין , עשׂ ר  ואחד
אחד  ואפ לּ וּ  מזכּ ין , עשׂ ר  ואחד  מחיּ בין 
ואחד  מחיּ בין  עשׂ ר  ואחד מזכּ ין  עשׂ ר 
וּ ׁש נים  עשׂ רים ואפלּ וּ  יוֹ דע, איני א וֹ מר
איני א וֹ מר  ואחד מחיּ בין  א וֹ  מזכּ ין 
מוֹ סיפין , כּ ּמ ה  עד הדּ יּ נין . י וֹ סיפוּ  י וֹ ד ע,
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דיּ נים . יוֹ סיפ וּ  יוֹ דע איני א וֹ מר  ואחד מח יּ בין א וֹ  מזכּ ין ועשׂ רים  ׁש נים  יוֹ דואפ לּ וּ  איני דּ אמר  דּ האי ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌

ושׂ רים : מלׁש ה בּ פחוֹ ת לחוֹ בה ולא  לזכוּ ת  לא  נפ ׁש וֹ ת  דּ יני דּ נין ואין דּ מי, דּ ליתיּה  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְכּ מאן

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הרמב "ם .יג. בשם בהלכותיויד .תוי"ט  ומרמב"ם במאירי משמע ה"ג)כן ש(פי"ב ובין , כאן בין
מזכין רוב  שנמצאו ר"ל זכות לו מצאו המשנה, עשרבתחלת שנים קתני  המשנה  שבהמשך (ואע"ג 

מחייבין ) לי "ב מזכין י "ב שבין ההבדל להורות  כדי  לכך הוצרך התנא כו', יודעטו..מזכין  איני האומר כי
מעשרים בפחות  לחובה  ולא  לזכות לא נפשות  דיני פוסקין ואין דמי, דליתיה ושלשה.כמאן
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בודקי סנהדרי היו ה מז פרק

ׁש נים ואחד.ׁש נים ׁש בעים עד 
וּ ׁש לׁש ים מזכּ ין וׁש ּׁשה ׁש לׁש ים
וׁש ּׁשה  ׁש לׁש ים זכּ אי . מחיּ בין , וחמּׁשה 
דּ נין מזכּ ין , וחמּׁשה  וּ ׁש לׁש ים מחיּ בין 
מן אחד ׁש יּ ראה עד  א לּ וּ  כּ נגד  א לּ וּ 

המזכּ ין : דּ ברי המחיּ בין 

בּ ית  לסקלוֹ . א וֹ ת וֹ  מוֹ ציאין  הדּ ין , נגמר 
ׁש נּ אמר  דּ ין , לבית  חוּ ץ היה  הּס קילה

כד) אחד (ויקרא  המקלּ ל. את  ה וֹ צא 
והּס וּ דרין  דּ ין  בּ ית  ּפ תח על בּ ידוֹ ,ע וֹ מד  
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 הדי נגמר  ו פרק
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש נים. הנים ׁש נים  נתחלּ קוּ  אם ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌
דּ אכּ ּת י לכאן, וזה לכאן זה ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶׁש הוֹ סיפוּ 
ולא  אחד  ּפ י  ל לטוֹ בה לא הּט יה ֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵלי כּ א
ע וֹ ד  להוֹ סיף  צרי ׁש נים, ּפ י ל ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְלר ה

ואחד : ׁש ב ים ד  וכן ׁש יּ ראה ׁש נים. עד ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
המזכּ ין . דּ ברי  המחיּ בים מן  דּ איכּ א אחד ְ◌ִ◌ָ◌

אם  הדּ ין והוּ א אחד. ּפ י  ל  לטוֹ בה ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּט יה
המחיּ בים, דּ ברי  המזכּ ים מן אחד ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִיראה

המלּמ ד  דּ אף לן קימא דּ ין גּ מר  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדּ ב ׁש ת
תני דּ לא והאי חוֹ בה. ללּמ ד יכ וֹ ל ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְזכ וּ ת
דּ ברי המזכּ ין מן אחד  ׁש יּ ראה ד ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַאוֹ 

קמהדּ ר : אזּ כ וּ ת דּ תנּ א ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַהמחיּ בין,
ה דּ ין.א  מבּ ית נגמר רחוֹ ק דּ ין . לבית חוּ ץ  ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌

לבית  א וֹ תוֹ  ׁש ּמ וֹ ליכין בעוֹ ד ׁש ּמ א  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִדּ ין .
ויּפ טר : זכוּ ת  לוֹ  ימצא וּ  והּס וּ דרין ה ּס קילה , ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

סימןבּ ידוֹ . והוּ א  להחזיר וֹ :להניף. ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

מב:)הגמראא. ומשנתנו (דף מחנות , לשלש  חוץ  להוציאו שצריך זה  מפסוק דורשת 
שאף להשמיענו  שרצה משום  מחנות לשלש  חוץ קתני ולא  לב"ד  חוץ דקתני 
כדי  אינה  ההרחקה שטעם להרחיק, צריכים גם המחנות  לשלש  חוץ נמצא כשב"ד
הרע"ב. שפירש  וכמו בגמרא כדאיתא הצלה משום  אלא המחנות  לטמאות  לא 

זה.ב. של בדבריו  טעם יהא אם  ב "ד שיחקרו  עד מעמידן כתב רש "י אבל רע "ב .

 י י ח ר ו ק מ

צנ



בודקי סנהדרי היו ה פרק מו 

דּ ין . לבית  וּ באין  מׁש כּ ימין  ולּמ חרת 
אני וּ מזכּ ה  מזכּ ה אני אוֹ מר המזכּ ה

מחיּ ב במקוֹ מי אני  א וֹ מר  והמחיּ ב , 
חוֹ בה  המלּמ ד במקוֹ מי. אני  וּ מחיּ ב 
אינ וֹ  זכ וּ ת  המלּמ ד אבל זכ וּ ת , מלּמ ד
ב דּ בר, טע וּ  חוֹ בה . וּ ללּמ ד לחזר  יכ וֹ ל
אם  א וֹ תן . מזכּ ירין  הדּ יּ נין  סוֹ פרי ׁש ני
לאו, ואם ּפ טרוּ ה וּ . זכ וּ ת , לוֹ  מצא וּ 
מזכּ ין עשׂ ר ׁש נים למנין. עוֹ מדים
עשׂ ר  ׁש נים זכּ אי. מחיּ בין , עשׂ ר  ואחד
אחד  ואפ לּ וּ  מזכּ ין , עשׂ ר  ואחד  מחיּ בין 
ואחד  מחיּ בין  עשׂ ר  ואחד מזכּ ין  עשׂ ר 
וּ ׁש נים  עשׂ רים ואפלּ וּ  יוֹ דע, איני א וֹ מר
איני א וֹ מר  ואחד מחיּ בין  א וֹ  מזכּ ין 
מוֹ סיפין , כּ ּמ ה  עד הדּ יּ נין . י וֹ סיפוּ  י וֹ ד ע,
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דיּ נים . יוֹ סיפ וּ  יוֹ דע איני א וֹ מר  ואחד מח יּ בין א וֹ  מזכּ ין ועשׂ רים  ׁש נים  יוֹ דואפ לּ וּ  איני דּ אמר  דּ האי ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌

ושׂ רים : מלׁש ה בּ פחוֹ ת לחוֹ בה ולא  לזכוּ ת  לא  נפ ׁש וֹ ת  דּ יני דּ נין ואין דּ מי, דּ ליתיּה  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְכּ מאן

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הרמב "ם .יג. בשם בהלכותיויד .תוי"ט  ומרמב"ם במאירי משמע ה"ג)כן ש(פי"ב ובין , כאן בין
מזכין רוב  שנמצאו ר"ל זכות לו מצאו המשנה, עשרבתחלת שנים קתני  המשנה  שבהמשך (ואע"ג 

מחייבין ) לי "ב מזכין י "ב שבין ההבדל להורות  כדי  לכך הוצרך התנא כו', יודעטו..מזכין  איני האומר כי
מעשרים בפחות  לחובה  ולא  לזכות לא נפשות  דיני פוסקין ואין דמי, דליתיה ושלשה.כמאן

 י י ח ר ו ק מ

בודקי סנהדרי היו ה מז פרק

ׁש נים ואחד.ׁש נים ׁש בעים עד 
וּ ׁש לׁש ים מזכּ ין וׁש ּׁשה ׁש לׁש ים
וׁש ּׁשה  ׁש לׁש ים זכּ אי . מחיּ בין , וחמּׁשה 
דּ נין מזכּ ין , וחמּׁשה  וּ ׁש לׁש ים מחיּ בין 
מן אחד ׁש יּ ראה עד  א לּ וּ  כּ נגד  א לּ וּ 

המזכּ ין : דּ ברי המחיּ בין 

בּ ית  לסקלוֹ . א וֹ ת וֹ  מוֹ ציאין  הדּ ין , נגמר 
ׁש נּ אמר  דּ ין , לבית  חוּ ץ היה  הּס קילה

כד) אחד (ויקרא  המקלּ ל. את  ה וֹ צא 
והּס וּ דרין  דּ ין  בּ ית  ּפ תח על בּ ידוֹ ,ע וֹ מד  
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 הדי נגמר  ו פרק
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש נים. הנים ׁש נים  נתחלּ קוּ  אם ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌
דּ אכּ ּת י לכאן, וזה לכאן זה ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶׁש הוֹ סיפוּ 
ולא  אחד  ּפ י  ל לטוֹ בה לא הּט יה ֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵלי כּ א
ע וֹ ד  להוֹ סיף  צרי ׁש נים, ּפ י ל ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְלר ה

ואחד : ׁש ב ים ד  וכן ׁש יּ ראה ׁש נים. עד ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
המזכּ ין . דּ ברי  המחיּ בים מן  דּ איכּ א אחד ְ◌ִ◌ָ◌

אם  הדּ ין והוּ א אחד. ּפ י  ל  לטוֹ בה ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּט יה
המחיּ בים, דּ ברי  המזכּ ים מן אחד ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִיראה

המלּמ ד  דּ אף לן קימא דּ ין גּ מר  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדּ ב ׁש ת
תני דּ לא והאי חוֹ בה. ללּמ ד יכ וֹ ל ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְזכ וּ ת
דּ ברי המזכּ ין מן אחד  ׁש יּ ראה ד ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַאוֹ 

קמהדּ ר : אזּ כ וּ ת דּ תנּ א ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַהמחיּ בין,
ה דּ ין.א  מבּ ית נגמר רחוֹ ק דּ ין . לבית חוּ ץ  ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌

לבית  א וֹ תוֹ  ׁש ּמ וֹ ליכין בעוֹ ד ׁש ּמ א  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִדּ ין .
ויּפ טר : זכוּ ת  לוֹ  ימצא וּ  והּס וּ דרין ה ּס קילה , ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

סימןבּ ידוֹ . והוּ א  להחזיר וֹ :להניף. ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

מב:)הגמראא. ומשנתנו (דף מחנות , לשלש  חוץ  להוציאו שצריך זה  מפסוק דורשת 
שאף להשמיענו  שרצה משום  מחנות לשלש  חוץ קתני ולא  לב"ד  חוץ דקתני 
כדי  אינה  ההרחקה שטעם להרחיק, צריכים גם המחנות  לשלש  חוץ נמצא כשב"ד
הרע"ב. שפירש  וכמו בגמרא כדאיתא הצלה משום  אלא המחנות  לטמאות  לא 

זה.ב. של בדבריו  טעם יהא אם  ב "ד שיחקרו  עד מעמידן כתב רש "י אבל רע "ב .

 י י ח ר ו ק מ

צנ



הדי סנהדרי נגמר ו פרק  מח

מּמ נּ וּ  רחוֹ ק הּס וּ ס ר וֹ כב  אחד  ואדם
לי י ׁש  אחד  א וֹ מר רוֹ אה וּ . ׁש יּ הא  כּ די 

מני ה לּ ה זכ וּ ת , עליו בּ ּס וּ דריןללּמ ד  ף 
א וֹ מר  ה וּ א  ואפ לּ וּ  וּ מעמידוֹ . רץ והּס וּ ס
מחזירין זכוּ ת , עצמי  על ללּמ ד  לי  י ׁש 
פ עמים, וחמּׁשה  ארבּ עה אפלּ וּ  א וֹ ת וֹ 
לוֹ  מצא וּ  בּ דבריו. מּמ ׁש  ׁש יּ ׁש  וּ בלבד
לּס קל. י וֹ צא  לאו, ואם ּפ טר וּ הוּ , זכוּ ת ,
ּפ לוֹ ני בּ ן  ּפ לוֹ ני  אי ׁש  לפניו, יוֹ צא  וכר וֹ ז
פלוֹ נית , עברה  ׁש עבר על לּס קל י וֹ צא 
לוֹ  ׁש יּ וֹ דע מי  כּ ל עדיו, וּ פלוֹ ני  וּ פלוֹ ני

עליו: וילּמ ד  יבא  זכ וּ ת 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ דבריו. מ ּמ ׁש  ׁש יּ הא  אין וּ בלבד  ואם ְ◌ִ◌ֵ◌
וּ ׁש ניּ ה  ראׁש וֹ נה ּפ ם בּ דבריו, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַמּמ ׁש 
מחמת  דּ למא אוֹ תוֹ , מחזירין ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִבלבד
ואוּ לי טנוֹ תיו נסּת ּת מוּ  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִבּ יתוּ תא
טנוֹ תיו, ויזכּ ר  ליו דּ ּת וֹ  ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִּת תיב 
אוֹ תוֹ . מחזירין אין  ּכ ל ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵיוֹ תר 

ׁש יּ יּ נוּ  חכמים תלמידי  ׁש ני  לוֹ  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְוּ מוֹ סרין
מחזירין  ׁש אז בּ דבריו, מּמ ׁש  י ׁש  ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִאם

ּפ מים: וחמׁש  אר בּ ע  וּ פלוֹ ני אוֹ תוֹ  ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌
עדיו. פל וֹ נית וּ פל וֹ ני  ברה ׁש בר  ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌

בּ מקוֹ ם  פלוֹ נית בּ ׁש ה ּפ ל וֹ ני  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְבּ יוֹ ם
להוּ : דמזים איכּ א דּ למא ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְּפ ל וֹ ני .

אלאג . דוקא, לאו מעמידו הך ע"כ  להחזירו, סימן הוא הסודר  שהנפת הרע"ב מש "כ לפי
הקודמת. הערה  עיין ממש , מעמידו  ר "ל ולרש "י  מחזירו. שפעם ד.ר "ל רע"ב ועיין רש "י.

חכמים  תלמידי  שני  בידם מוסרים  ואילך ומכאן  מקום, מכל אותו  מחזירין  ושניה ראשונה 
פעמים  כמה אפילו אותו מחזירין ואז  בדבריו , ראיה  קצת שיש  יבינו  אא "כ  יחזירוהו  ולא

תוי"ט ) דוקא . לאו  דקתני, וחמשה .(וארבעה

 י י ח ר ו ק מ

הדי סנהדרי נגמר ו מט פרק 

כּ עשׂ ר הּס קילה מבּ ית רחוֹ ק היה
 דּ ר ׁש כּ ן  התודּ ה, לוֹ  א וֹ מרים א ּמ וֹ ת ,
יׁש  הּמ תודּ ה  ׁש כּ ל מתודּ ין , הּמ וּ מתין 
מצינ וּ  ׁש כּ ן  הבּ א . לע וֹ לם חלק לוֹ 
שׂ ים  בּ ני יהוֹ ׁש ע, לוֹ  ׁש אמר  בעכן 
לוֹ  ותן  י שׂ ראל אלהי לה ' כב וֹ ד נא 

ע ויּ ען  וגוֹ ' ויּ אמר ת וֹ דה יה וֹ ׁש ע את  כן  
י שׂ ראל  אלהי  לה ' חטאתי  אנכי אמנה

וגוֹ ' ז)וכזאת  לוֹ (יהושע  ׁש כּ ּפ ר וּ מנּ ין  . 
ׁש נּ אמר מה (שם )ודּ וּ יוֹ , יהוֹ ׁש ע ויּ אמר  

ה יּ וֹ ם  הזּ ה. בּ יּ וֹ ם ה '  יעכּ ר עכר ּת נ וּ 
עכוּ ר אּת ה ואי עכוּ ר, אּת ה הזּ ה
להתו דּ וֹ ת, יוֹ ד ע אינוֹ  ואם הבּ א. לעוֹ לם
מיתתי ּת הא אמר לוֹ , אוֹ מרים
יהוּ דה  רבּ י  עוֹ נ וֹ תי . כּ ל על כּפ רה 
מזּמ ם, ׁש הוּ א  יוֹ דע היה  אם א וֹ מר,
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מ בּ יתב רחוֹ ק דּ קר וֹ בהּס קילה.היה ְ◌ָ◌
דּ ּת וֹ  תּט רף ׁש ּמ א הּס קילה ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְלבית

להתודּ וֹ ת: יכ וֹ ל תוֹ דה.ולא לוֹ  ותן  ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌
ל  נהרג  אדם דּ אין גּ ב  ל  ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְואף

ׁש ה  הוֹ ראת כן הריגת צמוֹ , ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִּפ י
עשׂ יתי .היתה: וכזאת בּ גּ מרא כּ זאת ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

מ ׁש ה: בּ ימי בּ חרמים ׁש ּמ ל  ◌ֶֹ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְמפר ׁש 
מזּמ ם. זוֹ ממין:ׁש הוּ א  הן ׁש דיו ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌

וידויו ה . צריכים  והיו עדים היו לא  שם  כי להתודות , שצריכים מעכן ראיה מביאה המשנה אין
רע "ב . ועיין מתכפר, המתודה שכל  ראיה מביא אבל  היתה. שעה  והוראת להרגו, זוממיםו.כדי

כדכתיב  רעה , מחשבה  לשון יט)הוא  יט לעשות (דברים זמם כאשר  לו .(תוי "ט)ועשיתם

 י י ח ר ו ק מ
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הדי סנהדרי נגמר ו פרק  מח

מּמ נּ וּ  רחוֹ ק הּס וּ ס ר וֹ כב  אחד  ואדם
לי י ׁש  אחד  א וֹ מר רוֹ אה וּ . ׁש יּ הא  כּ די 

מני ה לּ ה זכ וּ ת , עליו בּ ּס וּ דריןללּמ ד  ף 
א וֹ מר  ה וּ א  ואפ לּ וּ  וּ מעמידוֹ . רץ והּס וּ ס
מחזירין זכוּ ת , עצמי  על ללּמ ד  לי  י ׁש 
פ עמים, וחמּׁשה  ארבּ עה אפלּ וּ  א וֹ ת וֹ 
לוֹ  מצא וּ  בּ דבריו. מּמ ׁש  ׁש יּ ׁש  וּ בלבד
לּס קל. י וֹ צא  לאו, ואם ּפ טר וּ הוּ , זכוּ ת ,
ּפ לוֹ ני בּ ן  ּפ לוֹ ני  אי ׁש  לפניו, יוֹ צא  וכר וֹ ז
פלוֹ נית , עברה  ׁש עבר על לּס קל י וֹ צא 
לוֹ  ׁש יּ וֹ דע מי  כּ ל עדיו, וּ פלוֹ ני  וּ פלוֹ ני

עליו: וילּמ ד  יבא  זכ וּ ת 
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בּ דבריו. מ ּמ ׁש  ׁש יּ הא  אין וּ בלבד  ואם ְ◌ִ◌ֵ◌
וּ ׁש ניּ ה  ראׁש וֹ נה ּפ ם בּ דבריו, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַמּמ ׁש 
מחמת  דּ למא אוֹ תוֹ , מחזירין ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִבלבד
ואוּ לי טנוֹ תיו נסּת ּת מוּ  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִבּ יתוּ תא
טנוֹ תיו, ויזכּ ר  ליו דּ ּת וֹ  ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִּת תיב 
אוֹ תוֹ . מחזירין אין  ּכ ל ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵיוֹ תר 

ׁש יּ יּ נוּ  חכמים תלמידי  ׁש ני  לוֹ  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְוּ מוֹ סרין
מחזירין  ׁש אז בּ דבריו, מּמ ׁש  י ׁש  ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִאם

ּפ מים: וחמׁש  אר בּ ע  וּ פלוֹ ני אוֹ תוֹ  ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌
עדיו. פל וֹ נית וּ פל וֹ ני  ברה ׁש בר  ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌

בּ מקוֹ ם  פלוֹ נית בּ ׁש ה ּפ ל וֹ ני  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְבּ יוֹ ם
להוּ : דמזים איכּ א דּ למא ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְּפ ל וֹ ני .

אלאג . דוקא, לאו מעמידו הך ע"כ  להחזירו, סימן הוא הסודר  שהנפת הרע"ב מש "כ לפי
הקודמת. הערה  עיין ממש , מעמידו  ר "ל ולרש "י  מחזירו. שפעם ד.ר "ל רע"ב ועיין רש "י.

חכמים  תלמידי  שני  בידם מוסרים  ואילך ומכאן  מקום, מכל אותו  מחזירין  ושניה ראשונה 
פעמים  כמה אפילו אותו מחזירין ואז  בדבריו , ראיה  קצת שיש  יבינו  אא "כ  יחזירוהו  ולא

תוי"ט ) דוקא . לאו  דקתני, וחמשה .(וארבעה

 י י ח ר ו ק מ

הדי סנהדרי נגמר ו מט פרק 

כּ עשׂ ר הּס קילה מבּ ית רחוֹ ק היה
 דּ ר ׁש כּ ן  התודּ ה, לוֹ  א וֹ מרים א ּמ וֹ ת ,
יׁש  הּמ תודּ ה  ׁש כּ ל מתודּ ין , הּמ וּ מתין 
מצינ וּ  ׁש כּ ן  הבּ א . לע וֹ לם חלק לוֹ 
שׂ ים  בּ ני יהוֹ ׁש ע, לוֹ  ׁש אמר  בעכן 
לוֹ  ותן  י שׂ ראל אלהי לה ' כב וֹ ד נא 

ע ויּ ען  וגוֹ ' ויּ אמר ת וֹ דה יה וֹ ׁש ע את  כן  
י שׂ ראל  אלהי  לה ' חטאתי  אנכי אמנה

וגוֹ ' ז)וכזאת  לוֹ (יהושע  ׁש כּ ּפ ר וּ מנּ ין  . 
ׁש נּ אמר מה (שם )ודּ וּ יוֹ , יהוֹ ׁש ע ויּ אמר  

ה יּ וֹ ם  הזּ ה. בּ יּ וֹ ם ה '  יעכּ ר עכר ּת נ וּ 
עכוּ ר אּת ה ואי עכוּ ר, אּת ה הזּ ה
להתו דּ וֹ ת, יוֹ ד ע אינוֹ  ואם הבּ א. לעוֹ לם
מיתתי ּת הא אמר לוֹ , אוֹ מרים
יהוּ דה  רבּ י  עוֹ נ וֹ תי . כּ ל על כּפ רה 
מזּמ ם, ׁש הוּ א  יוֹ דע היה  אם א וֹ מר,
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מ בּ יתב רחוֹ ק דּ קר וֹ בהּס קילה.היה ְ◌ָ◌
דּ ּת וֹ  תּט רף ׁש ּמ א הּס קילה ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְלבית

להתודּ וֹ ת: יכ וֹ ל תוֹ דה.ולא לוֹ  ותן  ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌
ל  נהרג  אדם דּ אין גּ ב  ל  ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְואף

ׁש ה  הוֹ ראת כן הריגת צמוֹ , ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִּפ י
עשׂ יתי .היתה: וכזאת בּ גּ מרא כּ זאת ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

מ ׁש ה: בּ ימי בּ חרמים ׁש ּמ ל  ◌ֶֹ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְמפר ׁש 
מזּמ ם. זוֹ ממין:ׁש הוּ א  הן ׁש דיו ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌

וידויו ה . צריכים  והיו עדים היו לא  שם  כי להתודות , שצריכים מעכן ראיה מביאה המשנה אין
רע "ב . ועיין מתכפר, המתודה שכל  ראיה מביא אבל  היתה. שעה  והוראת להרגו, זוממיםו.כדי

כדכתיב  רעה , מחשבה  לשון יט)הוא  יט לעשות (דברים זמם כאשר  לו .(תוי "ט)ועשיתם

 י י ח ר ו ק מ

קס



הדי סנהדרי נגמר ו פרק  נ

כּ ל  על כּ ּפ רה מיתתי  ּת הא  א וֹ מר
אם  לוֹ , אמר וּ  זה . מעוֹ ן  חוּ ץ עוֹ נ וֹ תי
כּ די  ּכ א וֹ מרים אדם כל יהוּ  כּ ן ,

עצמן : את  לנ קּ וֹ ת 

ארבּ ע הּס קילה מבּ ית רחוֹ ק היה
בּ גדיו. את אוֹ תוֹ  מפׁש יטין אּמ וֹ ת,
והא ּׁשה, מלּ פניו. א וֹ ת וֹ  מכּס ין  האיׁש ,
יהוּ דה. ר בּ י דּ ברי  וּ מאחריה, מלּ פניה
ערם  נסקל האי ׁש  א וֹ מרים, וחכמים

ער ּמ ה: נסקלת  הא ּׁשה ואין 

קוֹ מוֹ ת . ׁש ּת י  גב וֹ ּה  היה הּס קילה בּ ית 

מתניו. על דּ וֹ חפ וֹ  העדים מן אחד

מתניו. על הוֹ פכוֹ  לבּ וֹ , על  נהּפ
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

עצמן . את ויוֹ ציאוּ לנּק וֹ ת הבּ ר יּ וֹ ת, מן ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ואין  הדים. ול הדּ יּ נים ל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַל ז

יהוּ דה: כּ ר בּ י מפ ׁש יטין גהלכה ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
בּ גדיו. כד )דּ כתיב את ורגמ וּ (ויּ קרא  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌

כסוּ תוֹ : ולא א וֹ תוֹ אתוֹ , מכּס ין  ְֹ◌ְֹ◌

מט מלּ פניו. כּ לוֹ מר  אחד  ּפ רק ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌
כּ ר בּ י הלכה ואין מלּ פניו. ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ 

קוֹ מ וֹ ת.דיהוּ דה: ׁש ּת י  גבוֹ ּה  היה ְ◌ָ◌
לארץ: מ ם מתניו.וּ מּפ יל וֹ  על הוֹ פכוֹ  ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

יוֹ תר : מג נּ ה ּפ רקדּ ן מׁש כּ ב  ◌ֵ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ְ◌ֶׁש כּ ׁש הוּ א

עלז. שהפיכה כתב  ובלח"מ  הנפילה. בשעת לבו  על  מעצמו  נהפך שהיה ברמב"ם, הוא כן
מגונה פרקדן  מושכב  שכשהוא  כתבו  ורע"ב שרש "י ואע"פ  מת . אם לבדוק  כדי היה מתניו 
שבות לשו"ת  רע"א  ציין כבר  לבו , על מונח  יהא שלא כדי  אותו  הפכו שלכן  משמע  יותר ,

 י י ח ר ו ק מ

הדי סנהדרי נגמר ו נאפרק 

הּׁשני לאו, ואם יצא . בּ ּה , מת  אם
אם  לבּ וֹ . על ונ וֹ תנ ּה  האבן  את  נ וֹ טל
בכל  רגימת וֹ  לאו, ואם יצא . בּ ּה , מת 

ׁש נּ אמר  יז)ישׂ ראל, העדים (דברים  יד 
כּ ל  ויד להמית וֹ  ברא ׁש נה  בּ וֹ  ּת היה 
נתלין , ה נּ סקלין  כּ ל בּ אחרנה . העם
א וֹ מרים, וחכמים אלי עזר . רבּ י  דּ ברי
והעוֹ בד המגדּ ף אלּ א נתלה אינוֹ 

ּת  האיׁש  זרה . ּפ ניו עב וֹ דה  א וֹ ת וֹ  וֹ לין  
העץ, כלּפ י  ּפ ניה  והא ּׁשה ה עם, כּ לּפ י 
א וֹ מרים, וחכמים אלי עזר . רבּ י  דּ ברי
אמר  נתלית . הא ּׁשה  ואין  נתלה  האיׁש 
בּ ן ׁש מע וֹ ן  והלא  אלי עזר , רבּ י  להן 
לוֹ , אמר וּ  בּ א ׁש קלוֹ ן . נ ׁש ים ּת לה ׁש טח
ׁש נים  דּ נין  ואין  ּת לה , נ ׁש ים ׁש מנים
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ה':המג דּ ף. את  זרה.מבר עבוֹ דה והעוֹ בד  ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
דּ כתיב  הוּ א. מגדּ ף טו)נּמ י  והנּ פׁש (בּ מדבּ ר  ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

הוּ א  ה' את וגוֹ ' רמה בּ יד ּת שׂ ה ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֲאׁש ר 

מדבּ רת: זרה בּ בוֹ דה ּפ רׁש ה וא וֹ תּה  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְמגדּ ף,

שפרקדן  ידוע  שהרי  כפשטותם  דבריהם לפרש אין כי  הרמב"ם , עם דבריהם שמשוה יעקב 
מתניו  על  ויפול  מפניו  דחפוהו  לא למה לפרש  רש "י כוונת  אלא  גבו. על המונח היינו 
מגונה זה חי כשעדיין  פרקדן מונח שכשהוא כתב  וע"ז אותו , להפוך  יצטרכו  ולא לארץ

אותו. יהפכו  ואח "כ וימות  לבו  על שיפול ממתניו דחפוהו ולכן  סקולח.יותר , שנאמר 
בעצמו  הוא  שנפל  הנדחף עם עליו  האבן שנפל  הנסקל הכתוב  השוה  יירה , ירה  או יסקל

הארץ ה"א)על  פט "ו  סנהדרין מונחתט..(רמב"ם היתה  אדם בני  שני משא  גדולה אבן
הנסקל על משליכה היה  לבדו השני ועד אותה , מגביהין העדים  שני מה:)שם , .(דף
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הדי סנהדרי נגמר ו פרק  נ

כּ ל  על כּ ּפ רה מיתתי  ּת הא  א וֹ מר
אם  לוֹ , אמר וּ  זה . מעוֹ ן  חוּ ץ עוֹ נ וֹ תי
כּ די  ּכ א וֹ מרים אדם כל יהוּ  כּ ן ,

עצמן : את  לנ קּ וֹ ת 

ארבּ ע הּס קילה מבּ ית רחוֹ ק היה
בּ גדיו. את אוֹ תוֹ  מפׁש יטין אּמ וֹ ת,
והא ּׁשה, מלּ פניו. א וֹ ת וֹ  מכּס ין  האיׁש ,
יהוּ דה. ר בּ י דּ ברי  וּ מאחריה, מלּ פניה
ערם  נסקל האי ׁש  א וֹ מרים, וחכמים

ער ּמ ה: נסקלת  הא ּׁשה ואין 

קוֹ מוֹ ת . ׁש ּת י  גב וֹ ּה  היה הּס קילה בּ ית 

מתניו. על דּ וֹ חפ וֹ  העדים מן אחד

מתניו. על הוֹ פכוֹ  לבּ וֹ , על  נהּפ
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

עצמן . את ויוֹ ציאוּ לנּק וֹ ת הבּ ר יּ וֹ ת, מן ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ואין  הדים. ול הדּ יּ נים ל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַל ז

יהוּ דה: כּ ר בּ י מפ ׁש יטין גהלכה ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
בּ גדיו. כד )דּ כתיב את ורגמ וּ (ויּ קרא  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌

כסוּ תוֹ : ולא א וֹ תוֹ אתוֹ , מכּס ין  ְֹ◌ְֹ◌

מט מלּ פניו. כּ לוֹ מר  אחד  ּפ רק ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌
כּ ר בּ י הלכה ואין מלּ פניו. ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ 

קוֹ מ וֹ ת.דיהוּ דה: ׁש ּת י  גבוֹ ּה  היה ְ◌ָ◌
לארץ: מ ם מתניו.וּ מּפ יל וֹ  על הוֹ פכוֹ  ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

יוֹ תר : מג נּ ה ּפ רקדּ ן מׁש כּ ב  ◌ֵ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ְ◌ֶׁש כּ ׁש הוּ א

עלז. שהפיכה כתב  ובלח"מ  הנפילה. בשעת לבו  על  מעצמו  נהפך שהיה ברמב"ם, הוא כן
מגונה פרקדן  מושכב  שכשהוא  כתבו  ורע"ב שרש "י ואע"פ  מת . אם לבדוק  כדי היה מתניו 
שבות לשו"ת  רע"א  ציין כבר  לבו , על מונח  יהא שלא כדי  אותו  הפכו שלכן  משמע  יותר ,

 י י ח ר ו ק מ

הדי סנהדרי נגמר ו נאפרק 

הּׁשני לאו, ואם יצא . בּ ּה , מת  אם
אם  לבּ וֹ . על ונ וֹ תנ ּה  האבן  את  נ וֹ טל
בכל  רגימת וֹ  לאו, ואם יצא . בּ ּה , מת 

ׁש נּ אמר  יז)ישׂ ראל, העדים (דברים  יד 
כּ ל  ויד להמית וֹ  ברא ׁש נה  בּ וֹ  ּת היה 
נתלין , ה נּ סקלין  כּ ל בּ אחרנה . העם
א וֹ מרים, וחכמים אלי עזר . רבּ י  דּ ברי
והעוֹ בד המגדּ ף אלּ א נתלה אינוֹ 

ּת  האיׁש  זרה . ּפ ניו עב וֹ דה  א וֹ ת וֹ  וֹ לין  
העץ, כלּפ י  ּפ ניה  והא ּׁשה ה עם, כּ לּפ י 
א וֹ מרים, וחכמים אלי עזר . רבּ י  דּ ברי
אמר  נתלית . הא ּׁשה  ואין  נתלה  האיׁש 
בּ ן ׁש מע וֹ ן  והלא  אלי עזר , רבּ י  להן 
לוֹ , אמר וּ  בּ א ׁש קלוֹ ן . נ ׁש ים ּת לה ׁש טח
ׁש נים  דּ נין  ואין  ּת לה , נ ׁש ים ׁש מנים
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ה':המג דּ ף. את  זרה.מבר עבוֹ דה והעוֹ בד  ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
דּ כתיב  הוּ א. מגדּ ף טו)נּמ י  והנּ פׁש (בּ מדבּ ר  ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

הוּ א  ה' את וגוֹ ' רמה בּ יד ּת שׂ ה ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֲאׁש ר 

מדבּ רת: זרה בּ בוֹ דה ּפ רׁש ה וא וֹ תּה  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְמגדּ ף,

שפרקדן  ידוע  שהרי  כפשטותם  דבריהם לפרש אין כי  הרמב"ם , עם דבריהם שמשוה יעקב 
מתניו  על  ויפול  מפניו  דחפוהו  לא למה לפרש  רש "י כוונת  אלא  גבו. על המונח היינו 
מגונה זה חי כשעדיין  פרקדן מונח שכשהוא כתב  וע"ז אותו , להפוך  יצטרכו  ולא לארץ

אותו. יהפכו  ואח "כ וימות  לבו  על שיפול ממתניו דחפוהו ולכן  סקולח.יותר , שנאמר 
בעצמו  הוא  שנפל  הנדחף עם עליו  האבן שנפל  הנסקל הכתוב  השוה  יירה , ירה  או יסקל

הארץ ה"א)על  פט "ו  סנהדרין מונחתט..(רמב"ם היתה  אדם בני  שני משא  גדולה אבן
הנסקל על משליכה היה  לבדו השני ועד אותה , מגביהין העדים  שני מה:)שם , .(דף
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הדי סנהדרי נגמר ו פרק  נב

מׁש קּ עין א וֹ ת וֹ , ּת וֹ לין  כּ יצד אחד. בּ יוֹ ם
מּמ נּ ה, י וֹ צא  והעץ בארץ הקּ וֹ רה את 

זוֹ וּ מקּ י גּ בּ י על זוֹ  ידיו ׁש ּת י ף 
הקּ וֹ רה  א וֹ מר, י וֹ סי ר בּ י א וֹ ת וֹ . ות וֹ לה 
 כּ דר א וֹ ת וֹ  ות וֹ לה הכּ תל, על מּט ה
מיּ ד. א וֹ ת וֹ  וּ מּת ירין  ע וֹ שׂ ין . ׁש ה ּט בּ חין 
ת עשׂ ה, בּ לא  עליו ע וֹ בר  לן , ואם

כא )ׁש נּ אמר נבלת וֹ (דברים תלין  לא  
קללת  כּ י ּת קבּ רנּ וּ  קב וֹ ר כּ י ה עץ על
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אחד. בּ יוֹ ם ׁש נים דּ נין אחד .ואין  דּ ין בּ בית ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
לא  מצי דּ לא  חדמוּ ם דכל בזכוּ תיה וּ  ּפ וֹ כי ִ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌

ה וֹ ראת  הלּ לוּ  נׁש ים ׁש ל  תליּ תן אלּ א ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְוחד.

ואין מּמ נּ ה . למדים ואין היתה  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָׁש ה
אליזר: כּ רבּ י נוֹ צים:מׁש ּק עין.הלכה  ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌

מּמ נּ ה. י וֹ צא  מןוהעץ  יוֹ צא  היה יתד  כּ מין ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
לראׁש ּה :  ּסמו זוֹ ף .וּ מּק יהּק וֹ רה  סוֹ מ ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌

ה ּמ ּק ף מן ׁש א לתרם  כּ מוֹ  זוֹ . [ר וּ ביןאצל  ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌◌ָ◌ֵ◌ִ◌

לב] אוֹ תוֹ .:דּ ף  מ ּט ה בּ ידיו :ות וֹ לין  ה ּק וֹ רה ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ה כּ תל. אלּ א על  בארץ נע וּ צה היתה לא ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
מּט ה  אחד וראׁש ּה  הארץ ל אחד  ◌ֶ◌◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָֹרא ׁש ּה 
לפי  יוֹ סי, דרבּ י וטמא הכּ תל. ל  ְונסמ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌

ואמרה  ּמ וֹ , נקבּ ר ליו ׁש נּ תלה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶׁש ה ץ
מחּס ר  ׁש אינוֹ  מי  ּת ק בּ רנּ וּ , קבוֹ ר כּ י ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָת וֹ רה 

חפירה  ׁש ּמ חּס ר זה  יצא  קבוּ רה, ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶא לּ א 
כּ ל וּ ם  לאו חפירה  ורבּ נן, וּ קב וּ רה. ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְּת ליׁש ה

יהיה  ׁש א אלּ א ת וֹ רה מטה ולא ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִֹ◌ְ◌ִהיא,
כּ חכמים: והלכה מּק רוֹ . בּ מחבּ ר ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָה ץ

יחד.י. קושרן לפי יא.ולכאורה  שתולים  כפי יתלוהו אם בשיפוע מונחת  שהקורה לדידיה
קיום  בזה  ואין הקורה  על  מונח  יהא  אלא באויר  יתלה לא  הקורה, כלפי  שאחוריו  החכמים
שתולים  כדרך גלויים , ואחוריו ופניו הקורה  בצידי  אותו שתולים  סובר  כן  ועל תליה . מצות 

להפשיטה  נח שיהא כיד צידיה, משני  גלויה  שהיא להפשיטה כשרוצים .(תפא "י)בהמה

 י י ח ר ו ק מ

הדי סנהדרי נגמר ו נג פרק 

זה  מה  מּפ ני  כּ לוֹ מר, וגוֹ '. ּת לוּ י אלהים
ונמצא ה ּׁשם, את  ׁש בּ ר מּפ ני  תלוּ י,

מתחלּ ל: ׁש מים ׁש ם 

ׁש אדם בּ ׁש עה מאיר, רבּ י אמר
א וֹ מרת  הלּ ׁש וֹ ן  מה ׁש כינה  מצטער,
מזּ ר וֹ עי . קלּ ני מרא ׁש י , קלּ ני  כּ ביכ וֹ ל,
ׁש ל  דּ מם על מצטער ה ּמ קוֹ ם כּ ן  אם
דּ מם  על וחמר קל , ׁש נּ ׁש ּפ רׁש עים
כּ ל  א לּ א  בלבד , זוֹ  ולא  צדּ יקים. ׁש ל
ת עשׂ ה. בּ לא  ע וֹ בר  מת וֹ , את  הּמ לין 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מצטער.ה ׁש אדם בּ אה בּ זמן  ׁש ּפ ר נוּ ת ֶ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
בּ וֹ נוֹ : א וֹ מרת.ליו לּ ׁש וֹ ן  בּ איזה מה ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

ׁש כ  ליו:לׁש וֹ ן וּ מנוֹ דדת קוֹ בלת קלּ ני ינה ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

לי.ׁש י .מרא  כבד  וּ זר וֹ י  לי כבד ראׁש י  ִֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
יף : ׁש ה וּ א מראׁש י:קלּ ני.כּ אדם  קל איני ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִֹ◌

בלבד . זה הלינ וֹ :ולא אם תשׂ ה בּ לא עוֹ בר ֵ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ִ◌

ורש"י.יב . התורה , על  וכאילו יג.רמב"ן האדם  על  שאומרים מה  הקב "ה על  אומרים כלומר
כן הקב"ה על לומר תוי "ט)יכולים איני יד ..(עפ"י  כלומר איני, קל תיבות  משני מורכב  קלני,

רע "ב . עיין כבד , אלא כברטו.קל או דוקא, הבקר עד להלנה  הכוונה  אי הפוסקים נחלקו
עובר הלילה  שם )מתחילת  נו "כ ושאר ס"א , שנ "ז סימן יו "ד תשובה פתחי כג)כתיבטז..(עיין  כא  (דברים

את תטּמ א ולא ּת ל וּ י אלהים קללת כּ י הה וּ א בּ יּ וֹ ם  ּת ק בּ רנּ וּ  קב וֹ ר כּ י  ה ץ  ל  נבלת וֹ  תלין ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָֹלא 
ולא והשני תלוי, אלקים  קללת כי אחד המת , להלנת  טעמים  שני נתנה שהתורה ממה  .ַאדמת◌ְ◌ָ◌ְ◌

ועל העץ, על  הנתלה הלנת  על גם  קאי תלין לא של  שהלאו ש"מ  אדמתך, את קאי תטמא  זה
את תטמא ולא קאי וע"ז קבורה, בלי האדמה על מת כל  הלנת על  וגם תלוי, אלקים קללת כי

אדמתך)אדמתך , את  תטמא  ולא  תקברנו קבור  כי תלין  לא כתיב  ו ')(וכאלו שאלה  החדשות  אריה  שאגת  .(ע"פ 

 י י ח ר ו ק מ

קנ



הדי סנהדרי נגמר ו פרק  נב

מׁש קּ עין א וֹ ת וֹ , ּת וֹ לין  כּ יצד אחד. בּ יוֹ ם
מּמ נּ ה, י וֹ צא  והעץ בארץ הקּ וֹ רה את 

זוֹ וּ מקּ י גּ בּ י על זוֹ  ידיו ׁש ּת י ף 
הקּ וֹ רה  א וֹ מר, י וֹ סי ר בּ י א וֹ ת וֹ . ות וֹ לה 
 כּ דר א וֹ ת וֹ  ות וֹ לה הכּ תל, על מּט ה
מיּ ד. א וֹ ת וֹ  וּ מּת ירין  ע וֹ שׂ ין . ׁש ה ּט בּ חין 
ת עשׂ ה, בּ לא  עליו ע וֹ בר  לן , ואם

כא )ׁש נּ אמר נבלת וֹ (דברים תלין  לא  
קללת  כּ י ּת קבּ רנּ וּ  קב וֹ ר כּ י ה עץ על
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אחד. בּ יוֹ ם ׁש נים דּ נין אחד .ואין  דּ ין בּ בית ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
לא  מצי דּ לא  חדמוּ ם דכל בזכוּ תיה וּ  ּפ וֹ כי ִ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌

ה וֹ ראת  הלּ לוּ  נׁש ים ׁש ל  תליּ תן אלּ א ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְוחד.

ואין מּמ נּ ה . למדים ואין היתה  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָׁש ה
אליזר: כּ רבּ י נוֹ צים:מׁש ּק עין.הלכה  ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌

מּמ נּ ה. י וֹ צא  מןוהעץ  יוֹ צא  היה יתד  כּ מין ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
לראׁש ּה :  ּסמו זוֹ ף .וּ מּק יהּק וֹ רה  סוֹ מ ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌

ה ּמ ּק ף מן ׁש א לתרם  כּ מוֹ  זוֹ . [ר וּ ביןאצל  ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌◌ָ◌ֵ◌ִ◌

לב] אוֹ תוֹ .:דּ ף  מ ּט ה בּ ידיו :ות וֹ לין  ה ּק וֹ רה ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ה כּ תל. אלּ א על  בארץ נע וּ צה היתה לא ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
מּט ה  אחד וראׁש ּה  הארץ ל אחד  ◌ֶ◌◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָֹרא ׁש ּה 
לפי  יוֹ סי, דרבּ י וטמא הכּ תל. ל  ְונסמ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌

ואמרה  ּמ וֹ , נקבּ ר ליו ׁש נּ תלה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶׁש ה ץ
מחּס ר  ׁש אינוֹ  מי  ּת ק בּ רנּ וּ , קבוֹ ר כּ י ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָת וֹ רה 

חפירה  ׁש ּמ חּס ר זה  יצא  קבוּ רה, ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶא לּ א 
כּ ל וּ ם  לאו חפירה  ורבּ נן, וּ קב וּ רה. ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְּת ליׁש ה

יהיה  ׁש א אלּ א ת וֹ רה מטה ולא ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִֹ◌ְ◌ִהיא,
כּ חכמים: והלכה מּק רוֹ . בּ מחבּ ר ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָה ץ

יחד.י. קושרן לפי יא.ולכאורה  שתולים  כפי יתלוהו אם בשיפוע מונחת  שהקורה לדידיה
קיום  בזה  ואין הקורה  על  מונח  יהא  אלא באויר  יתלה לא  הקורה, כלפי  שאחוריו  החכמים
שתולים  כדרך גלויים , ואחוריו ופניו הקורה  בצידי  אותו שתולים  סובר  כן  ועל תליה . מצות 

להפשיטה  נח שיהא כיד צידיה, משני  גלויה  שהיא להפשיטה כשרוצים .(תפא "י)בהמה
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זה  מה  מּפ ני  כּ לוֹ מר, וגוֹ '. ּת לוּ י אלהים
ונמצא ה ּׁשם, את  ׁש בּ ר מּפ ני  תלוּ י,

מתחלּ ל: ׁש מים ׁש ם 

ׁש אדם בּ ׁש עה מאיר, רבּ י אמר
א וֹ מרת  הלּ ׁש וֹ ן  מה ׁש כינה  מצטער,
מזּ ר וֹ עי . קלּ ני מרא ׁש י , קלּ ני  כּ ביכ וֹ ל,
ׁש ל  דּ מם על מצטער ה ּמ קוֹ ם כּ ן  אם
דּ מם  על וחמר קל , ׁש נּ ׁש ּפ רׁש עים
כּ ל  א לּ א  בלבד , זוֹ  ולא  צדּ יקים. ׁש ל
ת עשׂ ה. בּ לא  ע וֹ בר  מת וֹ , את  הּמ לין 
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מצטער.ה ׁש אדם בּ אה בּ זמן  ׁש ּפ ר נוּ ת ֶ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
בּ וֹ נוֹ : א וֹ מרת.ליו לּ ׁש וֹ ן  בּ איזה מה ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

ׁש כ  ליו:לׁש וֹ ן וּ מנוֹ דדת קוֹ בלת קלּ ני ינה ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

לי.ׁש י .מרא  כבד  וּ זר וֹ י  לי כבד ראׁש י  ִֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
יף : ׁש ה וּ א מראׁש י:קלּ ני.כּ אדם  קל איני ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִֹ◌

בלבד . זה הלינ וֹ :ולא אם תשׂ ה בּ לא עוֹ בר ֵ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ִ◌

ורש"י.יב . התורה , על  וכאילו יג.רמב"ן האדם  על  שאומרים מה  הקב "ה על  אומרים כלומר
כן הקב"ה על לומר תוי "ט)יכולים איני יד ..(עפ"י  כלומר איני, קל תיבות  משני מורכב  קלני,

רע "ב . עיין כבד , אלא כברטו.קל או דוקא, הבקר עד להלנה  הכוונה  אי הפוסקים נחלקו
עובר הלילה  שם )מתחילת  נו "כ ושאר ס"א , שנ "ז סימן יו "ד תשובה פתחי כג)כתיבטז..(עיין  כא  (דברים

את תטּמ א ולא ּת ל וּ י אלהים קללת כּ י הה וּ א בּ יּ וֹ ם  ּת ק בּ רנּ וּ  קב וֹ ר כּ י  ה ץ  ל  נבלת וֹ  תלין ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָֹלא 
ולא והשני תלוי, אלקים  קללת כי אחד המת , להלנת  טעמים  שני נתנה שהתורה ממה  .ַאדמת◌ְ◌ָ◌ְ◌

ועל העץ, על  הנתלה הלנת  על גם  קאי תלין לא של  שהלאו ש"מ  אדמתך, את קאי תטמא  זה
את תטמא ולא קאי וע"ז קבורה, בלי האדמה על מת כל  הלנת על  וגם תלוי, אלקים קללת כי

אדמתך)אדמתך , את  תטמא  ולא  תקברנו קבור  כי תלין  לא כתיב  ו ')(וכאלו שאלה  החדשות  אריה  שאגת  .(ע"פ 
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הדי סנהדרי נגמר ו פרק  נד

ארוֹ ן לוֹ  להביא לכבוֹ דוֹ  הלינוֹ 
הי וּ  ולא  עליו. ע וֹ בר  אינ וֹ  ותכריכים,
א לּ א אבוֹ תיו, בּ קברוֹ ת  א וֹ ת וֹ  קוֹ ברין 
לבית  מת קּ נין  הי וּ  קברוֹ ת  בּת י  ׁש ּת י 
ואחת  ולנּ חנקין  לנּ הרגין  אחת  דּ ין ,

ולנּ שׂ רפין : לנּ סקלין 

ה עצמוֹ ת  את  מלקּ טין  הבּ שׂ ר , נת עכּ ל
בּ אים  וה קּ ר וֹ בים בּ מקוֹ מן. א וֹ תן וק וֹ ברין
ה עדים, וּ ב ׁש לוֹ ם הדּ יּ נים בּ ׁש ל וֹ ם וׁש וֹ אלין 
כּ לוּ ם, עליכם בּ לבּ נוּ  ׁש אין כּ לוֹ מר
מתא בּ לין , היוּ  ולא  דּ נ ּת ם. אמת  ׁש דּ ין 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אבוֹ תיהן . בּ קברוֹ ת א וֹ תן  קוֹ ברין  הי וּ  לא 
צדּ יק: אצל  ר ׁש ע  קוֹ ברין ׁש אין ׁש ני לפי  ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌

דּ ין . לבית מתּק נין  הי וּ  ׁש אין קבר וֹ ת לפי  ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌
אצל  חמוּ רה מיתה ׁש נּ תח יּ ב  מי  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְקוֹ ברים
גמירא  והלכתא קלּ ה. מיתה ׁש נּ תח יּ ב  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִמי 

אר בּ ה: ולא ׁש נים הבּ שׂ ר.ול ּה  נתעכּ ל ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌
וּ בבזיוֹ נוֹ : במיתתוֹ  ל וֹ  נתכּ ּפ ר  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְכּ בר 

העצמ וֹ ת. את אוֹ תן מל ּק טין  וקוֹ ברים ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌
אב וֹ תן: מתא בּ לים.בּ קבר וֹ ת הי וּ  כּ דיולא  ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

דּ אמרי, ואית להם. כּ ּפ רה בזי וֹ נן ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש יּ הא
הגּ וֹ לל , מ יּ ּס תם חלה ׁש האבל וּ ת ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְלפי 
ליהם, מתאבּ לים אין ׁש ה ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוּ באוֹ תּה 
הבּ שׂ ר , ׁש יּ תכּ ל ד כ ּפ רתן נגמרה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש א

אדּ חי: האבלוּ ת ואדּ חי ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוהוֹ איל

מז:)בסוגיין יז. לרב(דף לגמרי, הבשר  נתעכל מכי לל"ק  כפרתו, נגמרה  מתי שיטות שתי 
שאי  אלא הבשר , עיכול  תחילת  והיינו  לו, נתכפר  כבר  קבר  חיבוט צער  קצת  משראה  אשי 
מתאבלין  אין לכו"ע  ומסריח . כריסו נבקע שכבר  כיון  אבותיו לקברות  אז להעבירו  אפשר 
מתאבלין  הבשר  כל  שנתעכל אחר  העצמות כשמלקטין  אבל  גמורה , אבילות  כלל עליהם 
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ב לּ ב: א לּ א  אנינ וּ ת  ׁש אין  א וֹ ננין , אבל

דּ ין, לבית נמסרוּ  מיתוֹ ת ארבּ ע
רבּ י וחנק. הרג, שׂ רפה, סקילה,
חנק, סקילה, שׂ רפה , א וֹ מר, ׁש מע וֹ ן 

ה נּ סקלין : מצות  זוֹ  והרג.
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מיתות  ארבע   ז פרק
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מיתוֹ ת.א הרג ארבּ ע שׂ רפה סקילה ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
וּ ׁש ּת יהן  מ רפה, חמ וּ רה סקילה ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָוחנק.
מ נּ ּה  ונפקא מחנק. וּ ׁש לׁש ּת ן ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵמהרג
דּ קימא  מיתוֹ ת, ׁש ּת י  ׁש נּ תחיּ ב  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְלמי

בּ חמוּ רה: דּ נדּ וֹ ן א וֹ מר לן ׁש מעוֹ ן  רבּ י  ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
ׁש מע וֹ ן:וכוּ '. כּ ר בּ י  הלכה ואין ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌

הנּ סקלין . מצות דפריׁש נא זוֹ  הא ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
דּ ל יל : ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְבפרקין

במו "ק  כמבואר  היום  אותו  כל עליהם שמתאבלין עצמות מלקט כל ח)כדין מדינא(דף לל "ק .
היה מדינא  אשי  ולרב  אז , עד נתכפר  לא שהרי  העצמות , ליקוט  עד אבלות שום  עליו  אין 
שהרע "ב כתב  התוי "ט אידחי . דאידחי כיון אלא פורתא, קבר  חיבוט אחר  מיד להתאבל יכול 
וזהו  כפרה , משום  מתאבלין היו  שלא  סתמא  כתב  דיבורו  בתחילת  אלו , שיטות  לשתי התכוין
שלעולם  דאמרי ואית הכפרה, נגמרא אז  שרק  כיון  עצמות  ליקוט  עד  מהני  זה  שטעם כל"ק 
שאבלות כיון  עליהם  מתאבלין אין  ומ "מ  להתעכל, הבשר  משהתחיל נגמרה  כבר  הכפרה 

בכוונתו  וברור  אמת שזה  וכתב  אדחי . דאדחי  וכיון הגולל משיסתם לחול כמו ראויה (ולא 

ואית בזיון, משום הוא  מתאבלין שאין שטעם  רש"י לפי הוא  ברע "ב  הראשון שפירוש לומר סבור שהיה 

רשע ) על  להתאבל ראוי שאין משום הוא מתאבלין  שאין שהטעם הרמב"ם טעם  הוא רש"י .יח..דאמרי
סקילה א. מהן, שלש  רק  מפורשת  במסית)בתורה שזינתה (כגון כהן בבת שריפה , כא, (ויקרא

לה ט ) גמירי  גמרא אלא  בתורה  מפורשת  אינה חנק מיתת  הנדחת . עיר  באנשי סייף נג.), .(דף 
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ארוֹ ן לוֹ  להביא לכבוֹ דוֹ  הלינוֹ 
הי וּ  ולא  עליו. ע וֹ בר  אינ וֹ  ותכריכים,
א לּ א אבוֹ תיו, בּ קברוֹ ת  א וֹ ת וֹ  קוֹ ברין 
לבית  מת קּ נין  הי וּ  קברוֹ ת  בּת י  ׁש ּת י 
ואחת  ולנּ חנקין  לנּ הרגין  אחת  דּ ין ,

ולנּ שׂ רפין : לנּ סקלין 

ה עצמוֹ ת  את  מלקּ טין  הבּ שׂ ר , נת עכּ ל
בּ אים  וה קּ ר וֹ בים בּ מקוֹ מן. א וֹ תן וק וֹ ברין
ה עדים, וּ ב ׁש לוֹ ם הדּ יּ נים בּ ׁש ל וֹ ם וׁש וֹ אלין 
כּ לוּ ם, עליכם בּ לבּ נוּ  ׁש אין כּ לוֹ מר
מתא בּ לין , היוּ  ולא  דּ נ ּת ם. אמת  ׁש דּ ין 
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            יז 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אבוֹ תיהן . בּ קברוֹ ת א וֹ תן  קוֹ ברין  הי וּ  לא 
צדּ יק: אצל  ר ׁש ע  קוֹ ברין ׁש אין ׁש ני לפי  ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌

דּ ין . לבית מתּק נין  הי וּ  ׁש אין קבר וֹ ת לפי  ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌
אצל  חמוּ רה מיתה ׁש נּ תח יּ ב  מי  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְקוֹ ברים
גמירא  והלכתא קלּ ה. מיתה ׁש נּ תח יּ ב  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִמי 

אר בּ ה: ולא ׁש נים הבּ שׂ ר.ול ּה  נתעכּ ל ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌
וּ בבזיוֹ נוֹ : במיתתוֹ  ל וֹ  נתכּ ּפ ר  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְכּ בר 

העצמ וֹ ת. את אוֹ תן מל ּק טין  וקוֹ ברים ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌
אב וֹ תן: מתא בּ לים.בּ קבר וֹ ת הי וּ  כּ דיולא  ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

דּ אמרי, ואית להם. כּ ּפ רה בזי וֹ נן ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש יּ הא
הגּ וֹ לל , מ יּ ּס תם חלה ׁש האבל וּ ת ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְלפי 
ליהם, מתאבּ לים אין ׁש ה ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוּ באוֹ תּה 
הבּ שׂ ר , ׁש יּ תכּ ל ד כ ּפ רתן נגמרה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש א

אדּ חי: האבלוּ ת ואדּ חי ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוהוֹ איל

מז:)בסוגיין יז. לרב(דף לגמרי, הבשר  נתעכל מכי לל"ק  כפרתו, נגמרה  מתי שיטות שתי 
שאי  אלא הבשר , עיכול  תחילת  והיינו  לו, נתכפר  כבר  קבר  חיבוט צער  קצת  משראה  אשי 
מתאבלין  אין לכו"ע  ומסריח . כריסו נבקע שכבר  כיון  אבותיו לקברות  אז להעבירו  אפשר 
מתאבלין  הבשר  כל  שנתעכל אחר  העצמות כשמלקטין  אבל  גמורה , אבילות  כלל עליהם 
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הדי סנהדרי נגמר ו נה פרק 

ב לּ ב: א לּ א  אנינ וּ ת  ׁש אין  א וֹ ננין , אבל

דּ ין, לבית נמסרוּ  מיתוֹ ת ארבּ ע
רבּ י וחנק. הרג, שׂ רפה, סקילה,
חנק, סקילה, שׂ רפה , א וֹ מר, ׁש מע וֹ ן 

ה נּ סקלין : מצות  זוֹ  והרג.

א 

    
       

 יח

מיתות  ארבע   ז פרק

     
     

   א  
     

     
   

            
 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מיתוֹ ת.א הרג ארבּ ע שׂ רפה סקילה ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
וּ ׁש ּת יהן  מ רפה, חמ וּ רה סקילה ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָוחנק.
מ נּ ּה  ונפקא מחנק. וּ ׁש לׁש ּת ן ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵמהרג
דּ קימא  מיתוֹ ת, ׁש ּת י  ׁש נּ תחיּ ב  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְלמי

בּ חמוּ רה: דּ נדּ וֹ ן א וֹ מר לן ׁש מעוֹ ן  רבּ י  ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
ׁש מע וֹ ן:וכוּ '. כּ ר בּ י  הלכה ואין ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌

הנּ סקלין . מצות דפריׁש נא זוֹ  הא ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
דּ ל יל : ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְבפרקין

במו "ק  כמבואר  היום  אותו  כל עליהם שמתאבלין עצמות מלקט כל ח)כדין מדינא(דף לל "ק .
היה מדינא  אשי  ולרב  אז , עד נתכפר  לא שהרי  העצמות , ליקוט  עד אבלות שום  עליו  אין 
שהרע "ב כתב  התוי "ט אידחי . דאידחי כיון אלא פורתא, קבר  חיבוט אחר  מיד להתאבל יכול 
וזהו  כפרה , משום  מתאבלין היו  שלא  סתמא  כתב  דיבורו  בתחילת  אלו , שיטות  לשתי התכוין
שלעולם  דאמרי ואית הכפרה, נגמרא אז  שרק  כיון  עצמות  ליקוט  עד  מהני  זה  שטעם כל"ק 
שאבלות כיון  עליהם  מתאבלין אין  ומ "מ  להתעכל, הבשר  משהתחיל נגמרה  כבר  הכפרה 

בכוונתו  וברור  אמת שזה  וכתב  אדחי . דאדחי  וכיון הגולל משיסתם לחול כמו ראויה (ולא 

ואית בזיון, משום הוא  מתאבלין שאין שטעם  רש"י לפי הוא  ברע "ב  הראשון שפירוש לומר סבור שהיה 

רשע ) על  להתאבל ראוי שאין משום הוא מתאבלין  שאין שהטעם הרמב"ם טעם  הוא רש"י .יח..דאמרי
סקילה א. מהן, שלש  רק  מפורשת  במסית)בתורה שזינתה (כגון כהן בבת שריפה , כא, (ויקרא

לה ט ) גמירי  גמרא אלא  בתורה  מפורשת  אינה חנק מיתת  הנדחת . עיר  באנשי סייף נג.), .(דף 
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קנ



פרות זהמוכר בתראפרק בבא  עח

ז פרק

,ל מ וֹ כר  אני עפר  כּ וֹ ר  בּ ית לחבר וֹ , הא וֹ מר 
טפחים עשׂ רה  עמ קּ ים  נק עים  ׁש ם  היוּ 

עּמ ּה . נמ דּ דין אינן טפחים , עשׂ רה  גּ בוֹ הים  סלעים  א וֹ 
עּמ ּה . נמ דּ דין מ כּ אן, ּפ חוֹ ת 

עפר , כּ וֹ ר  כּ בית ל וֹ  אמר ואם 
טפחים מ עשׂ רה  יוֹ תר עמ קּ ים  נקעים  ׁש ם  היוּ  אפ לּ וּ 

טפחים , מ עשׂ רה  יוֹ תר גּ בוֹ הין סל עים  א וֹ 
עּמ ּה : נמ דּ דין א לּ וּ  הרי

בחבל , מ דּ ה  ל מ וֹ כר אני עפר  כּ וֹ ר בּ ית
יחזיר. ׁש ה וּ א , כּ ל ה וֹ תיר ינכּ ה . ׁש ה וּ א , כּ ל ּפ חת 

יתר , הן חסר הן אמר, אם 
ה וֹ תי  א וֹ  ל ּס אה  רבע  פחת  ה גּ יע וֹ .אפ לּ וּ  ל ּס אה , רבע  ר 

חׁש בּ וֹ ן. יעשׂ ה  מ כּ אן, יוֹ תר
קרקע. ל וֹ  מחזיר  רצה , ואם  מע וֹ ת . לוֹ , מחזיר  ה וּ א  מה 

מע וֹ ת , ל וֹ  מחזיר  אמרוּ  ול ּמ ה 
מ וֹ כר , ׁש ל  כּ חוֹ  ליּפ וֹ ת

קב , חצי בּ ית  וּ ב גּ נּ ה  ק בּ ין  ּת ׁש עה  בּ ית  בּ ּׂשדה ׁש יּ ר ׁש אם 
עקיבאוּ כדברי רבע ,רבּ י  בּ ית  

ה קּ רקע. את ל וֹ  מחזיר 
ה ּמ וֹ תר: כּ ל את  א לּ א  מחזיר, ה וּ א  בּ לבד  הרבע  את  ולא

יתר , הן חסר הן  ל מ וֹ כר  אני בחבל מ דּ ה 
בחבל. מ דּ ה  יתר הן חסר  הן בּ ּט ל

בחבל , מ דּ ה  יתר  הן חסר הן
יתר , הן חסר הן בחבל מ דּ ה  בּ ּט ל 

ננּ ס דּ ברי .בן  

א 

ב

ג 

בכעאמל, הל,

השנעעט

אנע. אסגעט,

נע. פמ,

ואלככע,

אהשנעימט

אסגימט,

האנע:

בכעאמלמב,

י. הכש, י. פכש,

החהי, אא,

ה. אפרלאהרל,

יח. ימ,

מלק. ור, מ. מהמל,

ואמלמ,

לכשמ,

ששבבתקובחק,

בר,רעו 

מלאה.

אאכה: ואהבהמ,

מבאמלהחהי,

בהחהימב.

החהימב,

במבהחהי,

.בנד

א

ב 

ג

לחברו זהאומר בתראפרק עט בבא 

וּ במצריו , בּ סימניו
ינכּ ה : ׁש ת וּ ת , עד  ה גּ יעוֹ . מ ּׁשתוּ ת, ּפ חוֹ ת 

,ל מ וֹ כר  אני שׂ דה  חצי לחברוֹ  הא וֹ מר 
שׂ דה וּ . חצי ונוֹ טל  בּ יניהן מ ׁש ּמ נין

,ל מ וֹ כר  אני בּ דּ רוֹ ם  חציּה 
בּ דּ רוֹ ם , חציּה  ונוֹ טל בּ יניהן מ ׁש ּמ נין

חריץ . וּ בן חריץ  ה גּ דר , מק וֹ ם  עליו מקבּ ל וה וּ א 
ׁש לׁש ה : חריץ , וּ בן טפחים . ׁש ּׁשה  חריץ , ה וּ א  וכ ּמ ה 

ח פרק 

מנחילין, ולא  נוֹ חלין ויׁש  וּ מנחילין, נוֹ חלין יׁש 
מנחילין. ולא  נוֹ חלין לא  נוֹ חלין, ולא  מנחילין

וּ מנחילין, נוֹ חלין וא לּ וּ 
האב, מן והאחין האב את וה בּ נים  ה בּ נים  את האב

וּ מנחילין. נוֹ חלין
אחיוֹ ת , וּ בני א ׁש ּת וֹ , את  והאיׁש  א ּמ וֹ  את  האיׁש 

ולא מנחילין.נוֹ חלין 
האם , ואחי בּ על ּה  את והא ּׁשה  בּ ניה  את  הא ּׁשה 

האם , מן והאחים  נוֹ חלין. ולא  מנחילין
מנחילין: ולא  נוֹ חלין לא 

ה וּ א ,  ּכ נחלוֹ ת סדר
לב ּת וֹ  נחלת וֹ  את וה עבר ּת ם  לוֹ , אין  וּ בן ימוּ ת  כּ י ,איׁש  

ל בּ ת. קוֹ דמין בּ ן ׁש ל ירכ וֹ  יוֹ צאי וכל  לבּ ת , קוֹ דם  בּ ן
לאחין. ק וֹ דמין בּ ת , ׁש ל  ירכ ּה  י וֹ צאי  לאחין . ק וֹ דמת  בּ ת 

האב. לאחי קוֹ דמין אחין
האב. לאחי קוֹ דמין אחין, ׁש ל  ירכן יוֹ צאי

ד

א 

ב

בו,

י: עש, ה. פמ,

הלחשאמל,

מבוחש.

חבאמל,

מבוחב,

חוח. ומעמה,

ש: וח, שט. והח,

ונומ, ינו,

לנומ. מונ,

ונו,

האהואהומה,

נו.

וא, האאואא,

נומ.

האבואבוה,

ומה, מונ.

לנומ:

סנכה,

ואנל ,אכיואל,

ויישבקל. בקל,

קל. יישב, בקל.

אקלה.

קלה. יישא,

ד 

א

ב 

חק



פרות זהמוכר בתראפרק בבא  עח

ז פרק

,ל מ וֹ כר  אני עפר  כּ וֹ ר  בּ ית לחבר וֹ , הא וֹ מר 
טפחים עשׂ רה  עמ קּ ים  נק עים  ׁש ם  היוּ 

עּמ ּה . נמ דּ דין אינן טפחים , עשׂ רה  גּ בוֹ הים  סלעים  א וֹ 
עּמ ּה . נמ דּ דין מ כּ אן, ּפ חוֹ ת 

עפר , כּ וֹ ר  כּ בית ל וֹ  אמר ואם 
טפחים מ עשׂ רה  יוֹ תר עמ קּ ים  נקעים  ׁש ם  היוּ  אפ לּ וּ 

טפחים , מ עשׂ רה  יוֹ תר גּ בוֹ הין סל עים  א וֹ 
עּמ ּה : נמ דּ דין א לּ וּ  הרי

בחבל , מ דּ ה  ל מ וֹ כר אני עפר  כּ וֹ ר בּ ית
יחזיר. ׁש ה וּ א , כּ ל ה וֹ תיר ינכּ ה . ׁש ה וּ א , כּ ל ּפ חת 

יתר , הן חסר הן אמר, אם 
ה וֹ תי  א וֹ  ל ּס אה  רבע  פחת  ה גּ יע וֹ .אפ לּ וּ  ל ּס אה , רבע  ר 

חׁש בּ וֹ ן. יעשׂ ה  מ כּ אן, יוֹ תר
קרקע. ל וֹ  מחזיר  רצה , ואם  מע וֹ ת . לוֹ , מחזיר  ה וּ א  מה 

מע וֹ ת , ל וֹ  מחזיר  אמרוּ  ול ּמ ה 
מ וֹ כר , ׁש ל  כּ חוֹ  ליּפ וֹ ת

קב , חצי בּ ית  וּ ב גּ נּ ה  ק בּ ין  ּת ׁש עה  בּ ית  בּ ּׂשדה ׁש יּ ר ׁש אם 
עקיבאוּ כדברי רבע ,רבּ י  בּ ית  

ה קּ רקע. את ל וֹ  מחזיר 
ה ּמ וֹ תר: כּ ל את  א לּ א  מחזיר, ה וּ א  בּ לבד  הרבע  את  ולא

יתר , הן חסר הן  ל מ וֹ כר  אני בחבל מ דּ ה 
בחבל. מ דּ ה  יתר הן חסר  הן בּ ּט ל

בחבל , מ דּ ה  יתר  הן חסר הן
יתר , הן חסר הן בחבל מ דּ ה  בּ ּט ל 
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אאכה: ואהבהמ,

מבאמלהחהי,

בהחהימב.

החהימב,

במבהחהי,
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ב 

ג

לחברו זהאומר בתראפרק עט בבא 

וּ במצריו , בּ סימניו
ינכּ ה : ׁש ת וּ ת , עד  ה גּ יעוֹ . מ ּׁשתוּ ת, ּפ חוֹ ת 

,ל מ וֹ כר  אני שׂ דה  חצי לחברוֹ  הא וֹ מר 
שׂ דה וּ . חצי ונוֹ טל  בּ יניהן מ ׁש ּמ נין

,ל מ וֹ כר  אני בּ דּ רוֹ ם  חציּה 
בּ דּ רוֹ ם , חציּה  ונוֹ טל בּ יניהן מ ׁש ּמ נין

חריץ . וּ בן חריץ  ה גּ דר , מק וֹ ם  עליו מקבּ ל וה וּ א 
ׁש לׁש ה : חריץ , וּ בן טפחים . ׁש ּׁשה  חריץ , ה וּ א  וכ ּמ ה 

ח פרק 

מנחילין, ולא  נוֹ חלין ויׁש  וּ מנחילין, נוֹ חלין יׁש 
מנחילין. ולא  נוֹ חלין לא  נוֹ חלין, ולא  מנחילין

וּ מנחילין, נוֹ חלין וא לּ וּ 
האב, מן והאחין האב את וה בּ נים  ה בּ נים  את האב

וּ מנחילין. נוֹ חלין
אחיוֹ ת , וּ בני א ׁש ּת וֹ , את  והאיׁש  א ּמ וֹ  את  האיׁש 

ולא מנחילין.נוֹ חלין 
האם , ואחי בּ על ּה  את והא ּׁשה  בּ ניה  את  הא ּׁשה 

האם , מן והאחים  נוֹ חלין. ולא  מנחילין
מנחילין: ולא  נוֹ חלין לא 

ה וּ א ,  ּכ נחלוֹ ת סדר
לב ּת וֹ  נחלת וֹ  את וה עבר ּת ם  לוֹ , אין  וּ בן ימוּ ת  כּ י ,איׁש  

ל בּ ת. קוֹ דמין בּ ן ׁש ל ירכ וֹ  יוֹ צאי וכל  לבּ ת , קוֹ דם  בּ ן
לאחין. ק וֹ דמין בּ ת , ׁש ל  ירכ ּה  י וֹ צאי  לאחין . ק וֹ דמת  בּ ת 

האב. לאחי קוֹ דמין אחין
האב. לאחי קוֹ דמין אחין, ׁש ל  ירכן יוֹ צאי
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נוחלי חיש בתראפרק  בבא  פ 

קוֹ דמין. ירכ וֹ  יוֹ צאי בּ נּ חלה , ה קּ וֹ דם  כּ ל  ה כּ לל , זה 
ירכ וֹ : יוֹ צאי לכל  קוֹ דם  והאב

בּ נּ חלה .צלפחדבּ נוֹ ת  חלקים  ׁש ל ׁש ה  נטל וּ  
יוֹ צאי עם  ׁש היה  אביהן ,מצריםחלק 

בּ נכסי אחיו עם  .חפר וחלק וֹ  
חלקים : ׁש ני נוֹ טל  בכ וֹ ר  וׁש היה 

בּ נּ חלה , ה בּ ת ואחד  ה בּ ן אחד 
האב  בּ נכסי ׁש נים  ּפ י נוֹ טל ׁש ה בּ ן א לּ א 

האם . בּ נכסי ׁש נים  ּפ י נוֹ טל  ואינוֹ 
האם : מ נּ כסי נזּ וֹ נוֹ ת ואינן האב מ נּ כסי נזּ וֹ נוֹ ת וה בּ נוֹ ת

ׁש נים , ּפ י יּט ל  לא  בּ כ וֹ ר  בני ּפ לוֹ ני איׁש  הא וֹ מר 
כּ לוּ ם , אמר  לא  אחיו , עם  ייר ׁש  לא  בני ּפ לוֹ ני איׁש 

בּ ּת וֹ רה . ּׁשכּ תוּ ב מה  על ׁש התנה 
ּפ יו , על לבניו  נכסיו המחלּ ק

ה בּ כ וֹ ר , את  להן וה ׁש וה  לאחד  וּ מ עט  לאחד  ר בּ ה 
ק יּ מין. דּ בריו 

ירּׁשה , מ ּׁשוּ ם  אמר ואם 
כּ ל וּ ם . אמר לא 

מ ּת נה , מ ּׁשוּ ם  בּ ּס וֹ ף בּ ין בּ אמצע  בּ ין בּ ּת חלּ ה  בּ ין כּ תב
ק יּ מין. דּ בריו 

בּ ת , ׁש יׁש  בּ מק וֹ ם  ייר ׁש ני ּפ ל וֹ ני איׁש  הא וֹ מר 
בּ ן, ׁש יּ ׁש  בּ מקוֹ ם  תירׁש ני בּ ּת י
על ׁש התנה  כּ ל וּ ם , אמר  בּ ּת וֹ רה .לא  ּׁשכּ תוּ ב מה  

בּ רוֹ קה  בּ ן י וֹ חנן  א וֹ מר ,רבּ י  
ק יּ מין. דּ בריו  לירׁש וֹ , רא וּ י ׁש ה וּ א  מי על  אמר  אם 

ק יּ מין. דּ בריו  אין ליר ׁש וֹ , רא וּ י ׁש אין מי ועל
בּ ניו , את וה נּ יח לאחרים  נכסיו את ה כּ וֹ תב
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הימ נּ וּ . נוֹ חה  חכמים  ר וּ ח אין אבל  עשׂ וּ י, ּׁשעשׂ ה  מה 
גּ מליאל  בּ ן  ׁש מע וֹ ן א וֹ מר ,רבּ ן  

לט וֹ ב: זכ וּ ר כּ ּׁשוּ רה , נוֹ הגין בניו  היוּ  לא  אם 

נאמן. בּ ני, זה  הא וֹ מר
בּ חלקוֹ . עּמ וֹ  ונוֹ טל נאמן אינוֹ  אחי, זה 

למקוֹ מן. נכסים  יחזר וּ  מת ,
עּמ וֹ . אחיו יירׁש וּ  אחר, מ ּמ ק וֹ ם  נכסים  לוֹ  נפלוּ 

ירכ וֹ , על  קׁש וּ רה  דּ יתיקי ונמצאת  ׁש ּמ ת מי
כּ ל וּ ם . אינּה  זוֹ  הרי

ה יּ וֹ רׁש ין, מן ׁש אינוֹ  בּ ין ה יּ וֹ ר ׁש ין מן בּ ין לאחר, בּה  זכּ ה 
קיּ מין: דּ בריו

לבניו , נכסיו  ה כּ וֹ תב
דּ בריצרי  מיתה , וּ לאחר  מה יּ וֹ ם  ׁש יּ כ ּת ב .יהוּ דה רבּ י  

יוֹ סי צרי רבּ י  אינוֹ  .א וֹ מר, 
מ וֹ תוֹ , לאחר לבנוֹ  נכסיו ה כּ וֹ תב

ל בּ ן, כּ ת וּ בין ׁש הן מ ּפ ני למ כּ ר , יכ וֹ ל אינוֹ  האב
האב. בּ ר ׁש וּ ת ׁש הן מ ּפ ני למ כּ ר , יכ וֹ ל אינוֹ  וה בּ ן

ׁש יּ מ וּ ת. עד  מכ וּ רין האב, מכר
האב. ׁש יּ מ וּ ת עד  כּ ל וּ ם  בּ הן ל לּ וֹ קח אין ה בּ ן, מכר

ׁש יּ רצה . מי לכל  וּ מאכיל ּת וֹ ל ׁש  האב
יוֹ ר ׁש ין. ׁש ל  ה וּ א  הרי ּת ל וּ ׁש , ּׁשה נּ יח וּ מה 

וּ קטנּ ים , גּ ד וֹ לים  בּ נים  ה נּ יח
ה קּ טנּ ים על  מת ּפ רנסים  ה גּ ד וֹ לים  אין

ה גּ ד וֹ לים ,ו על נזּ וֹ נין ה קּ ט נּ ים  לא  
בּ ׁש וה . חוֹ לקין א לּ א 

ה קּ ט נּ ים . ישׂ א וּ  ה גּ ד וֹ לים , נשׂ א וּ 
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קוֹ דמין. ירכ וֹ  יוֹ צאי בּ נּ חלה , ה קּ וֹ דם  כּ ל  ה כּ לל , זה 
ירכ וֹ : יוֹ צאי לכל  קוֹ דם  והאב

בּ נּ חלה .צלפחדבּ נוֹ ת  חלקים  ׁש ל ׁש ה  נטל וּ  
יוֹ צאי עם  ׁש היה  אביהן ,מצריםחלק 

בּ נכסי אחיו עם  .חפר וחלק וֹ  
חלקים : ׁש ני נוֹ טל  בכ וֹ ר  וׁש היה 

בּ נּ חלה , ה בּ ת ואחד  ה בּ ן אחד 
האב  בּ נכסי ׁש נים  ּפ י נוֹ טל ׁש ה בּ ן א לּ א 

האם . בּ נכסי ׁש נים  ּפ י נוֹ טל  ואינוֹ 
האם : מ נּ כסי נזּ וֹ נוֹ ת ואינן האב מ נּ כסי נזּ וֹ נוֹ ת וה בּ נוֹ ת

ׁש נים , ּפ י יּט ל  לא  בּ כ וֹ ר  בני ּפ לוֹ ני איׁש  הא וֹ מר 
כּ לוּ ם , אמר  לא  אחיו , עם  ייר ׁש  לא  בני ּפ לוֹ ני איׁש 

בּ ּת וֹ רה . ּׁשכּ תוּ ב מה  על ׁש התנה 
ּפ יו , על לבניו  נכסיו המחלּ ק

ה בּ כ וֹ ר , את  להן וה ׁש וה  לאחד  וּ מ עט  לאחד  ר בּ ה 
ק יּ מין. דּ בריו 

ירּׁשה , מ ּׁשוּ ם  אמר ואם 
כּ ל וּ ם . אמר לא 

מ ּת נה , מ ּׁשוּ ם  בּ ּס וֹ ף בּ ין בּ אמצע  בּ ין בּ ּת חלּ ה  בּ ין כּ תב
ק יּ מין. דּ בריו 

בּ ת , ׁש יׁש  בּ מק וֹ ם  ייר ׁש ני ּפ ל וֹ ני איׁש  הא וֹ מר 
בּ ן, ׁש יּ ׁש  בּ מקוֹ ם  תירׁש ני בּ ּת י
על ׁש התנה  כּ ל וּ ם , אמר  בּ ּת וֹ רה .לא  ּׁשכּ תוּ ב מה  

בּ רוֹ קה  בּ ן י וֹ חנן  א וֹ מר ,רבּ י  
ק יּ מין. דּ בריו  לירׁש וֹ , רא וּ י ׁש ה וּ א  מי על  אמר  אם 

ק יּ מין. דּ בריו  אין ליר ׁש וֹ , רא וּ י ׁש אין מי ועל
בּ ניו , את וה נּ יח לאחרים  נכסיו את ה כּ וֹ תב
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הימ נּ וּ . נוֹ חה  חכמים  ר וּ ח אין אבל  עשׂ וּ י, ּׁשעשׂ ה  מה 
גּ מליאל  בּ ן  ׁש מע וֹ ן א וֹ מר ,רבּ ן  

לט וֹ ב: זכ וּ ר כּ ּׁשוּ רה , נוֹ הגין בניו  היוּ  לא  אם 

נאמן. בּ ני, זה  הא וֹ מר
בּ חלקוֹ . עּמ וֹ  ונוֹ טל נאמן אינוֹ  אחי, זה 

למקוֹ מן. נכסים  יחזר וּ  מת ,
עּמ וֹ . אחיו יירׁש וּ  אחר, מ ּמ ק וֹ ם  נכסים  לוֹ  נפלוּ 

ירכ וֹ , על  קׁש וּ רה  דּ יתיקי ונמצאת  ׁש ּמ ת מי
כּ ל וּ ם . אינּה  זוֹ  הרי

ה יּ וֹ רׁש ין, מן ׁש אינוֹ  בּ ין ה יּ וֹ ר ׁש ין מן בּ ין לאחר, בּה  זכּ ה 
קיּ מין: דּ בריו

לבניו , נכסיו  ה כּ וֹ תב
דּ בריצרי  מיתה , וּ לאחר  מה יּ וֹ ם  ׁש יּ כ ּת ב .יהוּ דה רבּ י  

יוֹ סי צרי רבּ י  אינוֹ  .א וֹ מר, 
מ וֹ תוֹ , לאחר לבנוֹ  נכסיו ה כּ וֹ תב

ל בּ ן, כּ ת וּ בין ׁש הן מ ּפ ני למ כּ ר , יכ וֹ ל אינוֹ  האב
האב. בּ ר ׁש וּ ת ׁש הן מ ּפ ני למ כּ ר , יכ וֹ ל אינוֹ  וה בּ ן

ׁש יּ מ וּ ת. עד  מכ וּ רין האב, מכר
האב. ׁש יּ מ וּ ת עד  כּ ל וּ ם  בּ הן ל לּ וֹ קח אין ה בּ ן, מכר

ׁש יּ רצה . מי לכל  וּ מאכיל ּת וֹ ל ׁש  האב
יוֹ ר ׁש ין. ׁש ל  ה וּ א  הרי ּת ל וּ ׁש , ּׁשה נּ יח וּ מה 

וּ קטנּ ים , גּ ד וֹ לים  בּ נים  ה נּ יח
ה קּ טנּ ים על  מת ּפ רנסים  ה גּ ד וֹ לים  אין

ה גּ ד וֹ לים ,ו על נזּ וֹ נין ה קּ ט נּ ים  לא  
בּ ׁש וה . חוֹ לקין א לּ א 

ה קּ ט נּ ים . ישׂ א וּ  ה גּ ד וֹ לים , נשׂ א וּ 
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נוחלי חיש בתראפרק  בבא  פב

אּת ם, ׁש נּ שׂ אתם כּ דר נוֹ שׂ אים  אנוּ  הרי קטנּ ים אמרוּ  ואם
נתן: אביהם להם  ּׁשנּ תן מה אלּ א להם, ׁש וֹ מעין  אין

וּ קטנּ וֹ ת , גּ ד וֹ לוֹ ת בּ נוֹ ת ה נּ יח
ה קּ טנּ וֹ ת על  מת ּפ רנסוֹ ת ה גּ ד וֹ ל וֹ ת  אין

ה גּ ד וֹ ל וֹ ת , על נזּ וֹ נוֹ ת  ה קּ ט נּ וֹ ת ולא 
בּ ׁש וה . חוֹ לק וֹ ת א לּ א 

קט נּ וֹ ת. ישׂ א וּ  גד וֹ ל וֹ ת , נשׂ א וּ 
אּת ם, ׁש נּ שׂ אתם כּ דר נוֹ שׂ אוֹ ת  אנוּ  הרי קט נּ וֹ ת , אמרוּ  ואם

להן. ׁש וֹ מ עין אין
מ בּ בּ נים , בּ בּ נוֹ ת  חמר זה 

ה בּ נוֹ ת : על  נזּ וֹ נוֹ ת ואין ה בּ נים  על  נזּ וֹ נוֹ ת ׁש ה בּ נוֹ ת

ט  פרק 

וּ בנוֹ ת , בּ נים  וה נּ יח ׁש ּמ ת  מי
יזּ וֹ נוּ . וה בּ נוֹ ת  ייר ׁש וּ  ה בּ נים  מר בּ ים , ׁש ה נּ כסים  בּ זמן

הּפ תחים . על  יׁש אלוּ  והבּ נים  י זּ וֹ נוּ  הבּ נ וֹ ת  מ עטין, נכסים 
הפסד ּת י.אדמוֹ ן זכר  ׁש אני בּ ׁש ביל  א וֹ מר , 

גּ מליאל אמר  דּ ברירבּ ן  את  אני רוֹ אה  :אדמוֹ ן, 

וטמט וּ ם , וּ בנוֹ ת  בּ נים  ה נּ יח
מר בּ ים , ׁש ה נּ כסים  בּ זמן

נקבוֹ ת. אצל  א וֹ תוֹ  דּ וֹ חין ה זּ כרים 
זכרים . אצל  א וֹ תוֹ  דּ וֹ חוֹ ת  ה נּ קבוֹ ת מ עטין, נכסים 

מנה , יּט ל  זכר א ׁש ּת י ּת לד  אם  הא וֹ מר
מנה . נוֹ טל זכר, ילדה 

מאתים , נקבה 
מאתים . נוֹ טלת  נקבה , ילדה 

מאתים , נקבה  אם  מנה  זכר  אם 
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שמת טמי בתראפרק פג בבא 

וּ נקבה , זכר  וילדה 
מאתים . נוֹ טלת  וה נּ קבה  מנה  נוֹ טל  זכר 

נוֹ טל. אינוֹ  טמט וּ ם , ילדה 
יּט ל , א ׁש ּת י ּׁשּת לד  מה  כּ ל אמר אם 

יּט ל. זה  הרי
ה כּ ל : את יוֹ ר ׁש  ה וּ א , א לּ א  יוֹ ר ׁש  ׁש ם  אין ואם 

וּ קטנּ ים , גּ ד וֹ לים  בּ נים  ה נּ יח
גּ ד וֹ לים  ה נּ כסים ,ה ׁש בּ יחוּ  את  

לאמצע. ה ׁש בּ יחוּ 
א בּ א , לנוּ  ּׁשה נּ יח מה  רא וּ  אמרוּ  אם 

וא וֹ כלין, עוֹ שׂ ים  אנוּ  הרי
ל עצמן. ה ׁש בּ יחוּ 

ה נּ כסים , את  ׁש ה ׁש בּ יחה  הא ּׁשה  וכן
לאמצע. ה ׁש בּ יחה 

בּ עלי, לי ּׁשה נּ יח מה  רא וּ  אמרה  אם 
וא וֹ כלת , ע וֹ שׂ ה  אני הרי

לעצמ ּה : ה ׁש בּ יחה 

לא ּמ נוּ ת , מהן אחד  ׁש נּ פל ה ּׁשּת פין האחין
לאמצע. נפל

עצמ וֹ . מ ּׁשל נתר ּפ א  ונתרּפ א , חלה 
האב, בּ חיּ י ׁש וּ ׁש בינוּ ת מקצתן ׁש עשׂ וּ  האחין

לאמצע , חזרה  ׁש וּ ׁש בינוּ ת , חזרה 
דּ ין. בּ בית נגבּ ית ׁש ה ּׁשוּ ׁש בינוּ ת 

ׁש מן, וכ דּ י יין כּ דּ י לחברוֹ  ה ּׁשוֹ לח אבל 
חסדים : גּ מיל וּ ת  ׁש הן מ ּפ ני דּ ין, בּ בית  נגבּ ין אינן

חמיו , לבית סבלוֹ נוֹ ת  ה ּׁשוֹ לח
בדינר, אפ לּ וּ  חתן  סע וּ דת  ׁש ם  ואכל מנה  מאה ׁש ם  ׁש לח
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נוחלי חיש בתראפרק  בבא  פב

אּת ם, ׁש נּ שׂ אתם כּ דר נוֹ שׂ אים  אנוּ  הרי קטנּ ים אמרוּ  ואם
נתן: אביהם להם  ּׁשנּ תן מה אלּ א להם, ׁש וֹ מעין  אין

וּ קטנּ וֹ ת , גּ ד וֹ לוֹ ת בּ נוֹ ת ה נּ יח
ה קּ טנּ וֹ ת על  מת ּפ רנסוֹ ת ה גּ ד וֹ ל וֹ ת  אין

ה גּ ד וֹ ל וֹ ת , על נזּ וֹ נוֹ ת  ה קּ ט נּ וֹ ת ולא 
בּ ׁש וה . חוֹ לק וֹ ת א לּ א 

קט נּ וֹ ת. ישׂ א וּ  גד וֹ ל וֹ ת , נשׂ א וּ 
אּת ם, ׁש נּ שׂ אתם כּ דר נוֹ שׂ אוֹ ת  אנוּ  הרי קט נּ וֹ ת , אמרוּ  ואם

להן. ׁש וֹ מ עין אין
מ בּ בּ נים , בּ בּ נוֹ ת  חמר זה 

ה בּ נוֹ ת : על  נזּ וֹ נוֹ ת ואין ה בּ נים  על  נזּ וֹ נוֹ ת ׁש ה בּ נוֹ ת

ט  פרק 

וּ בנוֹ ת , בּ נים  וה נּ יח ׁש ּמ ת  מי
יזּ וֹ נוּ . וה בּ נוֹ ת  ייר ׁש וּ  ה בּ נים  מר בּ ים , ׁש ה נּ כסים  בּ זמן

הּפ תחים . על  יׁש אלוּ  והבּ נים  י זּ וֹ נוּ  הבּ נ וֹ ת  מ עטין, נכסים 
הפסד ּת י.אדמוֹ ן זכר  ׁש אני בּ ׁש ביל  א וֹ מר , 

גּ מליאל אמר  דּ ברירבּ ן  את  אני רוֹ אה  :אדמוֹ ן, 

וטמט וּ ם , וּ בנוֹ ת  בּ נים  ה נּ יח
מר בּ ים , ׁש ה נּ כסים  בּ זמן

נקבוֹ ת. אצל  א וֹ תוֹ  דּ וֹ חין ה זּ כרים 
זכרים . אצל  א וֹ תוֹ  דּ וֹ חוֹ ת  ה נּ קבוֹ ת מ עטין, נכסים 

מנה , יּט ל  זכר א ׁש ּת י ּת לד  אם  הא וֹ מר
מנה . נוֹ טל זכר, ילדה 

מאתים , נקבה 
מאתים . נוֹ טלת  נקבה , ילדה 

מאתים , נקבה  אם  מנה  זכר  אם 
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שמת טמי בתראפרק פג בבא 

וּ נקבה , זכר  וילדה 
מאתים . נוֹ טלת  וה נּ קבה  מנה  נוֹ טל  זכר 

נוֹ טל. אינוֹ  טמט וּ ם , ילדה 
יּט ל , א ׁש ּת י ּׁשּת לד  מה  כּ ל אמר אם 

יּט ל. זה  הרי
ה כּ ל : את יוֹ ר ׁש  ה וּ א , א לּ א  יוֹ ר ׁש  ׁש ם  אין ואם 

וּ קטנּ ים , גּ ד וֹ לים  בּ נים  ה נּ יח
גּ ד וֹ לים  ה נּ כסים ,ה ׁש בּ יחוּ  את  

לאמצע. ה ׁש בּ יחוּ 
א בּ א , לנוּ  ּׁשה נּ יח מה  רא וּ  אמרוּ  אם 

וא וֹ כלין, עוֹ שׂ ים  אנוּ  הרי
ל עצמן. ה ׁש בּ יחוּ 

ה נּ כסים , את  ׁש ה ׁש בּ יחה  הא ּׁשה  וכן
לאמצע. ה ׁש בּ יחה 

בּ עלי, לי ּׁשה נּ יח מה  רא וּ  אמרה  אם 
וא וֹ כלת , ע וֹ שׂ ה  אני הרי

לעצמ ּה : ה ׁש בּ יחה 

לא ּמ נוּ ת , מהן אחד  ׁש נּ פל ה ּׁשּת פין האחין
לאמצע. נפל

עצמ וֹ . מ ּׁשל נתר ּפ א  ונתרּפ א , חלה 
האב, בּ חיּ י ׁש וּ ׁש בינוּ ת מקצתן ׁש עשׂ וּ  האחין

לאמצע , חזרה  ׁש וּ ׁש בינוּ ת , חזרה 
דּ ין. בּ בית נגבּ ית ׁש ה ּׁשוּ ׁש בינוּ ת 

ׁש מן, וכ דּ י יין כּ דּ י לחברוֹ  ה ּׁשוֹ לח אבל 
חסדים : גּ מיל וּ ת  ׁש הן מ ּפ ני דּ ין, בּ בית  נגבּ ין אינן

חמיו , לבית סבלוֹ נוֹ ת  ה ּׁשוֹ לח
בדינר, אפ לּ וּ  חתן  סע וּ דת  ׁש ם  ואכל מנה  מאה ׁש ם  ׁש לח
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שמת טמי בתראפרק בבא  פד

נג בּ ין. אינן
חתן, סעוּ דת ׁש ם  אכל לא 

נג בּ ין. א לּ וּ  הרי
בּ על ּה , לבית  עּמ ּה  ׁש יּ חזר וּ  מר בּ ין סבלוֹ נוֹ ת  ׁש לח

נג בּ ין. א לּ וּ  הרי
אביה , בּ בית  בּ הן ׁש ּת ׁש ּת ּמ ׁש  מ עטין סבל וֹ נוֹ ת

נגבּ ין: אינן

לאחרים נכסיו  כּ ל  ׁש כּ תב מרע  ׁש כיב
קיּ מת. מ ּת נת וֹ  ׁש ה וּ א , כּ ל  קרקע ו ׁש יּ ר 

קיּ מת. מ ּת נת וֹ  אין ׁש ה וּ א , כּ ל  קרקע  ׁש יּ ר לא 
מרע , ׁש כיב בּ ּה  כתב לא 

היה , בּ ריא  א וֹ מרים  והן היה  מרע ׁש כיב א וֹ מר ה וּ א 
דּ בריצרי מרע, ׁש כיב ׁש היה  ראיה  להביא . מאיר ר בּ י  

הראיה :וחכמים עליו מחבר וֹ  ה ּמ וֹ ציא  א וֹ מרים , 

ּפ יו , על נכסיו  המחלּ ק
אלי עז מסכּ ן,ר רבּ י ואחד  בּ ריא  אחד  א וֹ מר , 

וּ בחזקה , וּ בׁש טר  בּ כסף נקנין אחריוּ ת להן ׁש יּ ׁש  נכסים 
במ ׁש יכה . א לּ א  נקנין אין אחריוּ ת להן ו ׁש אין

חוֹ לה ׁש היתה  רוֹ כל בּ ני ׁש ל בא ּמ ן מ עשׂ ה  ל וֹ , אמרוּ 
מנה , עשׂ ר  בׁש נים  והיא  לבּת י כבינתי ּת נוּ  ואמרה 

דּ בריה . את  וק יּ מ וּ  ומתה ,
א ּמ ן. ּת קבּ רם  רוֹ כל בּ ני להן, אמר

קיּ מין,וחכמים דּ בריו בּ ׁש בּ ת , א וֹ מרים , 
בחל. לא  אבל  לכ ּת וֹ ב. יכ וֹ ל  ׁש אינוֹ  מ ּפ ני

יהוֹ ׁש ע בּ חל.רבּ י וחמר  קל אמרוּ , בּ ׁש בּ ת  א וֹ מר, 
ל גּ ד וֹ ל. זכין ואין ל קּ טן, זכין בוֹ , כּ יּ וֹ צא 

יהוֹ ׁש ע לגּ ד וֹ ל :רבּ י וחמר  קל אמרוּ , ל קּ טן א וֹ מר , 
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שמת טמי בתראפרק פה בבא 

מ וֹ ריׁש יו , ו על  עליו  א וֹ  אביו ועל עליו ה בּ ית  נפל 
חוֹ ב, וּ בעל א ּׁשה  כּ ת בּ ת עליו והיתה 

האב, מת   ּכ ואחר ראׁש וֹ ן מת  הבּ ן אוֹ מרים, האב  יוֹ רׁש י
הבּ ן, מת   ּכ ואחר רא ׁש וֹ ן מת  האב אוֹ מרים, החוֹ ב  בּ עלי

ׁש ּמ אי יחלקוּ .בּ ית א וֹ מרים , 
הלּ ל  בּ חזקתן:וּ בית נכסים  א וֹ מרים , 

א ׁש ּת וֹ , ועל עליו ה בּ ית נפל 
א וֹ מרים , ה בּ על  יוֹ ר ׁש י

ה בּ על , מת   ּכ ואחר  רא ׁש וֹ נה  מתה  הא ּׁשה 
א וֹ מרים , הא ּׁשה  יוֹ רׁש י

הא ּׁשה , מתה   ּכ ואחר רא ׁש וֹ ן מת ה בּ על
ׁש ּמ אי יחלקוּ .בּ ית א וֹ מרים , 
הלּ ל  בּ חזקתן,וּ בית נכסים  א וֹ מרים , 

ה בּ על , יוֹ רׁש י בּ חזקת  כּ תבּ ה 
האב: יוֹ רׁש י בּ חזקת  עּמ ּה  וה יּ וֹ צאין ה נּ כנסים  נכסים 

ׁש יּ חלקוּ . מ וֹ דים  וא לּ וּ  א לּ וּ  א ּמ וֹ , ועל עליו ה בּ ית  נפל 
עקיבאאמר  בּ חזקתן.רבּ י  ׁש ה נּ כסים  בזה  אני מ וֹ דה  , 

לוֹ  עזּ איאמר מצטערין,בן  אנוּ  החלוּ קין על , 
ה ּׁשוין: את  עלינוּ  לחלּ ק ׁש בּ את  א לּ א 

י פרק

מאחוֹ ריו. עדיו  וּ מק ּׁשר, מ ּת וֹ כ וֹ . עדיו  ּפ ׁש וּ ט , גּ ט 
מאחוֹ ריו עדיו ׁש כּ תבוּ  ּפ ׁש וּ ט
מ ּת וֹ כ וֹ , עדיו ׁש כּ תבוּ  וּ מקּׁשר 

ּפ סוּ לים . ׁש ניהם 
גּ מליאל  בן  חנינא א וֹ מר ,רבּ י  

כּ ׁש ר , מ ּת וֹ כ וֹ , עדיו  ׁש כּ תבוּ  מקּׁשר 
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שמת טמי בתראפרק בבא  פד

נג בּ ין. אינן
חתן, סעוּ דת ׁש ם  אכל לא 

נג בּ ין. א לּ וּ  הרי
בּ על ּה , לבית  עּמ ּה  ׁש יּ חזר וּ  מר בּ ין סבלוֹ נוֹ ת  ׁש לח

נג בּ ין. א לּ וּ  הרי
אביה , בּ בית  בּ הן ׁש ּת ׁש ּת ּמ ׁש  מ עטין סבל וֹ נוֹ ת

נגבּ ין: אינן

לאחרים נכסיו  כּ ל  ׁש כּ תב מרע  ׁש כיב
קיּ מת. מ ּת נת וֹ  ׁש ה וּ א , כּ ל  קרקע ו ׁש יּ ר 

קיּ מת. מ ּת נת וֹ  אין ׁש ה וּ א , כּ ל  קרקע  ׁש יּ ר לא 
מרע , ׁש כיב בּ ּה  כתב לא 

היה , בּ ריא  א וֹ מרים  והן היה  מרע ׁש כיב א וֹ מר ה וּ א 
דּ בריצרי מרע, ׁש כיב ׁש היה  ראיה  להביא . מאיר ר בּ י  

הראיה :וחכמים עליו מחבר וֹ  ה ּמ וֹ ציא  א וֹ מרים , 

ּפ יו , על נכסיו  המחלּ ק
אלי עז מסכּ ן,ר רבּ י ואחד  בּ ריא  אחד  א וֹ מר , 

וּ בחזקה , וּ בׁש טר  בּ כסף נקנין אחריוּ ת להן ׁש יּ ׁש  נכסים 
במ ׁש יכה . א לּ א  נקנין אין אחריוּ ת להן ו ׁש אין

חוֹ לה ׁש היתה  רוֹ כל בּ ני ׁש ל בא ּמ ן מ עשׂ ה  ל וֹ , אמרוּ 
מנה , עשׂ ר  בׁש נים  והיא  לבּת י כבינתי ּת נוּ  ואמרה 

דּ בריה . את  וק יּ מ וּ  ומתה ,
א ּמ ן. ּת קבּ רם  רוֹ כל בּ ני להן, אמר

קיּ מין,וחכמים דּ בריו בּ ׁש בּ ת , א וֹ מרים , 
בחל. לא  אבל  לכ ּת וֹ ב. יכ וֹ ל  ׁש אינוֹ  מ ּפ ני

יהוֹ ׁש ע בּ חל.רבּ י וחמר  קל אמרוּ , בּ ׁש בּ ת  א וֹ מר, 
ל גּ ד וֹ ל. זכין ואין ל קּ טן, זכין בוֹ , כּ יּ וֹ צא 

יהוֹ ׁש ע לגּ ד וֹ ל :רבּ י וחמר  קל אמרוּ , ל קּ טן א וֹ מר , 

ו

ז

אנ.
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ו

ז 

שמת טמי בתראפרק פה בבא 

מ וֹ ריׁש יו , ו על  עליו  א וֹ  אביו ועל עליו ה בּ ית  נפל 
חוֹ ב, וּ בעל א ּׁשה  כּ ת בּ ת עליו והיתה 

האב, מת   ּכ ואחר ראׁש וֹ ן מת  הבּ ן אוֹ מרים, האב  יוֹ רׁש י
הבּ ן, מת   ּכ ואחר רא ׁש וֹ ן מת  האב אוֹ מרים, החוֹ ב  בּ עלי

ׁש ּמ אי יחלקוּ .בּ ית א וֹ מרים , 
הלּ ל  בּ חזקתן:וּ בית נכסים  א וֹ מרים , 

א ׁש ּת וֹ , ועל עליו ה בּ ית נפל 
א וֹ מרים , ה בּ על  יוֹ ר ׁש י

ה בּ על , מת   ּכ ואחר  רא ׁש וֹ נה  מתה  הא ּׁשה 
א וֹ מרים , הא ּׁשה  יוֹ רׁש י

הא ּׁשה , מתה   ּכ ואחר רא ׁש וֹ ן מת ה בּ על
ׁש ּמ אי יחלקוּ .בּ ית א וֹ מרים , 
הלּ ל  בּ חזקתן,וּ בית נכסים  א וֹ מרים , 

ה בּ על , יוֹ רׁש י בּ חזקת  כּ תבּ ה 
האב: יוֹ רׁש י בּ חזקת  עּמ ּה  וה יּ וֹ צאין ה נּ כנסים  נכסים 

ׁש יּ חלקוּ . מ וֹ דים  וא לּ וּ  א לּ וּ  א ּמ וֹ , ועל עליו ה בּ ית  נפל 
עקיבאאמר  בּ חזקתן.רבּ י  ׁש ה נּ כסים  בזה  אני מ וֹ דה  , 

לוֹ  עזּ איאמר מצטערין,בן  אנוּ  החלוּ קין על , 
ה ּׁשוין: את  עלינוּ  לחלּ ק ׁש בּ את  א לּ א 

י פרק

מאחוֹ ריו. עדיו  וּ מק ּׁשר, מ ּת וֹ כ וֹ . עדיו  ּפ ׁש וּ ט , גּ ט 
מאחוֹ ריו עדיו ׁש כּ תבוּ  ּפ ׁש וּ ט
מ ּת וֹ כ וֹ , עדיו ׁש כּ תבוּ  וּ מקּׁשר 

ּפ סוּ לים . ׁש ניהם 
גּ מליאל  בן  חנינא א וֹ מר ,רבּ י  

כּ ׁש ר , מ ּת וֹ כ וֹ , עדיו  ׁש כּ תבוּ  מקּׁשר 

ח 

ט 

י
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פשוט י גט בתראפרק  בבא  פו 

פ ׁש וּ ט . לעשׂ וֹ תוֹ  ׁש יּ כ וֹ ל מ ּפ ני
גּ מליאל  בּ ן  ׁש מע וֹ ן ה ּמ דינה :רבּ ן  כּ מנהג ה כּ ל  א וֹ מר , 

בּ ׁש ל ׁש ה . וּ מקּׁשר , בּ ׁש נים . עדיו  ּפ ׁש וּ ט, גּ ט
עדים, ׁש ני  בּ וֹ  ׁש כּ תוּ ב  וּ מקּׁשר אחד , עד  בּ וֹ  ׁש כּ ת וּ ב ּפ ׁש וּ ט

ּפ סוּ לין. ׁש ניהם 
עשׂ רין, סל עין דא נּ וּ ן מאה  זוּ זין בּ וֹ  כּ תב

עשׂ רין. א לּ א  ל וֹ  אין
סלעין, ּת לתין דא נּ וּ ן מאה  זוּ זין

מנה . א לּ א  לוֹ  אין
מ ּׁשּת ים . ּפ חוּ ת אין ונמחק , דּ א נּ וּ ן, זוּ זין כסף

מ ּׁשנים . ּפ חוּ ת  אין ונמחק, דּ א נּ וּ ן, סלעין כּ סף
מ ּׁשּת ים . ּפ חוּ ת אין ונמחק , דּ א נּ וּ ן, דּ ר כּ וֹ נוֹ ת

מל בּ וֹ  מאתים ,כּ ת וּ ב וּ מ לּ מ ּט ה  מנה  מ עלה  
מנה , וּ מ לּ מ ּט ה  מאתים  מלמ עלה 

ה ּת חּת וֹ ן. אחר  ה וֹ ל ה כּ ל 
ה עליוֹ ן, את כ וֹ תבין ל ּמ ה  כּ ן, אם 

ה עלי וֹ ן: מן ילמד  ה ּת ח ּת וֹ ן, מן  אחת  א וֹ ת  ּת ּמ חק  ׁש אם 

עּמ וֹ , א ׁש ּת וֹ  ׁש אין ּפ י על  אף לאיׁש  גּ ט כּ וֹ תבין
עּמ ּה , בּ עלּה  ׁש אין ּפ י על  אף לא ּׁשה  וה ּׁשוֹ בר 

מ כּ ירן, ׁש יּ הא  וּ בלבד 
שׂ כר. נוֹ תן וה בּ על 

עּמ וֹ , מלוה  ׁש אין ּפ י על אף ללוה  ׁש טר  כּ וֹ תבין
עּמ וֹ , לוה  ׁש יּ הא  עד  למלוה , כּ וֹ תבין ואין

שׂ כר. נוֹ תן וה וה 
עּמ וֹ . לוֹ קח ׁש אין ּפ י על אף למ וֹ כר ׁש טר  כּ וֹ תבין

עּמ וֹ , מ וֹ כר  ׁש יּ הא  עד  לל וֹ קח, כּ וֹ תבין ואין
שׂ כר : נוֹ תן וה לּ וֹ קח

ב

ג 

משלפ.

הכה:רשבג א,

ב. ו, עב. גפ,

ושבשע, פשבעא,

שפ.
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אלאמ.
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ממומ,
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ב 

ג

פשוט י גט בתראפרק  פז בבא 

ׁש ניהם , מ דּ עת  אלּ א  ונּׂשוּ אין אר וּ סין  ׁש טרי  כּ וֹ תבין אין
שׂ כר. נוֹ תן והחתן

ׁש ניהם , מ דּ עת  א לּ א  וק בּ לנ וּ ת  אריס וּ ת  ׁש טרי כּ וֹ תבין  אין
שׂ כר. נוֹ תן והמק בּ ל 

בר וּ רין  ׁש טרי כּ וֹ תבין אין
ׁש ניהם , מ דּ עת א לּ א  דּ ין בית מ עשׂ ה  וכל 

שׂ כר. נוֹ תנין וּ ׁש ניהם 
גּ מליאל  בּ ן  ׁש מע וֹ ן א וֹ מר ,רבּ ן  

ל עצמ וֹ : ולזה  ל עצמ וֹ  לזה  ׁש נים , כּ וֹ תבין ׁש ניהם 

לוֹ , ואמר  ׁש טר וֹ  את  וה ׁש ליׁש  חוֹ בוֹ  מקצת ׁש ּפ רע מי
ׁש טרוֹ , לוֹ  ּת ן ּפ ל וֹ ני יוֹ ם  ו עד  מ כּ אן ל נת ּת י לא  אם 

נתן, ולא  זמן ה גּ יע
יוֹ סי יּת ן.רבּ י  יהוּ דה א וֹ מר, יּת ן:רבּ י  לא  א וֹ מר, 

עדים , עליו מ עידין חוֹ בוֹ , ׁש טר ׁש נּ מחק  מי
ק יּ וּ ם , לוֹ  ועוֹ שׂ ין דּ ין בית  לפני וּ בא 

ּפ לוֹ ני, בּ יוֹ ם  ׁש טרוֹ  נמחק  ּפ לוֹ ני בן ּפ לוֹ ני איׁש 
עדיו. וּ פל וֹ ני וּ פל וֹ ני

חוֹ בוֹ , מקצת  ׁש ּפ רע מי
יהוּ דה יחלירבּ י י וֹ סי ף .אוֹ מר, ׁש וֹ בר .רבּ י יכ ּת וֹ ב  א וֹ מר, 

יהוּ דה אמר  ,רבּ י  
צרי  זה  ה עכ בּ רים .נמצא  מן ׁש וֹ ברוֹ  ׁש וֹ מר להיוֹ ת   

לוֹ  יוֹ סי אמר  זה :ר בּ י  ׁש ל  כּ ח וֹ  י וּ רע ולא  לוֹ , יפה   ּכ , 

עׁש יר , ואחד  עני אחד  אחין, ׁש ני
ה בּ ד , וּ בית  מרחץ  אביהן להן וה נּ יח

לאמצע. ה ּׂשכר ל שׂ כר , עשׂ אן
לעני, א וֹ מר  ה עׁש יר הרי לעצמן, עשׂ אן

בּמ רחץ, וירחצוּ  עבדים  ל קח

ד
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פשוט י גט בתראפרק  בבא  פו 

פ ׁש וּ ט . לעשׂ וֹ תוֹ  ׁש יּ כ וֹ ל מ ּפ ני
גּ מליאל  בּ ן  ׁש מע וֹ ן ה ּמ דינה :רבּ ן  כּ מנהג ה כּ ל  א וֹ מר , 

בּ ׁש ל ׁש ה . וּ מקּׁשר , בּ ׁש נים . עדיו  ּפ ׁש וּ ט, גּ ט
עדים, ׁש ני  בּ וֹ  ׁש כּ תוּ ב  וּ מקּׁשר אחד , עד  בּ וֹ  ׁש כּ ת וּ ב ּפ ׁש וּ ט

ּפ סוּ לין. ׁש ניהם 
עשׂ רין, סל עין דא נּ וּ ן מאה  זוּ זין בּ וֹ  כּ תב

עשׂ רין. א לּ א  ל וֹ  אין
סלעין, ּת לתין דא נּ וּ ן מאה  זוּ זין

מנה . א לּ א  לוֹ  אין
מ ּׁשּת ים . ּפ חוּ ת אין ונמחק , דּ א נּ וּ ן, זוּ זין כסף

מ ּׁשנים . ּפ חוּ ת  אין ונמחק, דּ א נּ וּ ן, סלעין כּ סף
מ ּׁשּת ים . ּפ חוּ ת אין ונמחק , דּ א נּ וּ ן, דּ ר כּ וֹ נוֹ ת

מל בּ וֹ  מאתים ,כּ ת וּ ב וּ מ לּ מ ּט ה  מנה  מ עלה  
מנה , וּ מ לּ מ ּט ה  מאתים  מלמ עלה 

ה ּת חּת וֹ ן. אחר  ה וֹ ל ה כּ ל 
ה עליוֹ ן, את כ וֹ תבין ל ּמ ה  כּ ן, אם 

ה עלי וֹ ן: מן ילמד  ה ּת ח ּת וֹ ן, מן  אחת  א וֹ ת  ּת ּמ חק  ׁש אם 

עּמ וֹ , א ׁש ּת וֹ  ׁש אין ּפ י על  אף לאיׁש  גּ ט כּ וֹ תבין
עּמ ּה , בּ עלּה  ׁש אין ּפ י על  אף לא ּׁשה  וה ּׁשוֹ בר 

מ כּ ירן, ׁש יּ הא  וּ בלבד 
שׂ כר. נוֹ תן וה בּ על 

עּמ וֹ , מלוה  ׁש אין ּפ י על אף ללוה  ׁש טר  כּ וֹ תבין
עּמ וֹ , לוה  ׁש יּ הא  עד  למלוה , כּ וֹ תבין ואין

שׂ כר. נוֹ תן וה וה 
עּמ וֹ . לוֹ קח ׁש אין ּפ י על אף למ וֹ כר ׁש טר  כּ וֹ תבין

עּמ וֹ , מ וֹ כר  ׁש יּ הא  עד  לל וֹ קח, כּ וֹ תבין ואין
שׂ כר : נוֹ תן וה לּ וֹ קח
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ג

פשוט י גט בתראפרק  פז בבא 

ׁש ניהם , מ דּ עת  אלּ א  ונּׂשוּ אין אר וּ סין  ׁש טרי  כּ וֹ תבין אין
שׂ כר. נוֹ תן והחתן

ׁש ניהם , מ דּ עת  א לּ א  וק בּ לנ וּ ת  אריס וּ ת  ׁש טרי כּ וֹ תבין  אין
שׂ כר. נוֹ תן והמק בּ ל 

בר וּ רין  ׁש טרי כּ וֹ תבין אין
ׁש ניהם , מ דּ עת א לּ א  דּ ין בית מ עשׂ ה  וכל 

שׂ כר. נוֹ תנין וּ ׁש ניהם 
גּ מליאל  בּ ן  ׁש מע וֹ ן א וֹ מר ,רבּ ן  

ל עצמ וֹ : ולזה  ל עצמ וֹ  לזה  ׁש נים , כּ וֹ תבין ׁש ניהם 

לוֹ , ואמר  ׁש טר וֹ  את  וה ׁש ליׁש  חוֹ בוֹ  מקצת ׁש ּפ רע מי
ׁש טרוֹ , לוֹ  ּת ן ּפ ל וֹ ני יוֹ ם  ו עד  מ כּ אן ל נת ּת י לא  אם 

נתן, ולא  זמן ה גּ יע
יוֹ סי יּת ן.רבּ י  יהוּ דה א וֹ מר, יּת ן:רבּ י  לא  א וֹ מר, 

עדים , עליו מ עידין חוֹ בוֹ , ׁש טר ׁש נּ מחק  מי
ק יּ וּ ם , לוֹ  ועוֹ שׂ ין דּ ין בית  לפני וּ בא 

ּפ לוֹ ני, בּ יוֹ ם  ׁש טרוֹ  נמחק  ּפ לוֹ ני בן ּפ לוֹ ני איׁש 
עדיו. וּ פל וֹ ני וּ פל וֹ ני

חוֹ בוֹ , מקצת  ׁש ּפ רע מי
יהוּ דה יחלירבּ י י וֹ סי ף .אוֹ מר, ׁש וֹ בר .רבּ י יכ ּת וֹ ב  א וֹ מר, 

יהוּ דה אמר  ,רבּ י  
צרי  זה  ה עכ בּ רים .נמצא  מן ׁש וֹ ברוֹ  ׁש וֹ מר להיוֹ ת   

לוֹ  יוֹ סי אמר  זה :ר בּ י  ׁש ל  כּ ח וֹ  י וּ רע ולא  לוֹ , יפה   ּכ , 

עׁש יר , ואחד  עני אחד  אחין, ׁש ני
ה בּ ד , וּ בית  מרחץ  אביהן להן וה נּ יח

לאמצע. ה ּׂשכר ל שׂ כר , עשׂ אן
לעני, א וֹ מר  ה עׁש יר הרי לעצמן, עשׂ אן

בּמ רחץ, וירחצוּ  עבדים  ל קח
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אכשאואמש,

ונש.

אכשאואמש,

ונש.

אכשב

ומבדאמש,

ונש.
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,ריא 

נזצלששמה.
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ההאל, על,
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פשוט י גט בתראפרק  בבא  פח

ה בּ ד . בּ בית ועשׂ ם  וּ בא  זיתים  ל קח
אחת , בעיר ׁש היוּ  ׁש נים 

אחד  ׁש מעוֹ ןׁש ם  בּ ן  אחר י וֹ סף ׁש מעוֹ ןוׁש ם  בּ ן  ,י וֹ סף 
זה על  זה  חוֹ ב ׁש טר לה וֹ ציא  יכ וֹ לין אין

חוֹ ב. ׁש טר  עליהן לה וֹ ציא  יכ וֹ ל אחר  ולא 
ׁש ל ׁש טרוֹ  ׁש טרוֹ תיו  בּ ין לאחד ׁש מעוֹ ן נמצא בּ ן ּפ ר וּ ע,י וֹ סף 

ּפ רוּ עין. ׁש ניהן ׁש טר וֹ ת 
סימן. יכ ּת בוּ  מ ׁש לּ ׁש ים , היוּ  ואם  יׁש לׁש וּ . יעשׂ וּ , כּ יצד 

כּ הן. יכ ּת בוּ  מסּמ נין, היוּ  ואם 
איזה וּ , יוֹ ד ע ואיני ּפ ר וּ ע ׁש טרוֹ תי בּ ין ׁש טר  לבנוֹ , הא וֹ מר 

ּפ רוּ עין. כּ לּ ן ׁש טרוֹ ת
פרוּ ע. אינוֹ  וה קּ טן ּפ ר וּ ע ה גּ ד וֹ ל ׁש נים , ׁש ם  לאחד  נמצא 

ה ערב.ה ּמ לוה  מן יּפ רע  לא  ערב, ידי על  חברוֹ  את 
הערב . מן יּפ רע ׁש ארצה , מּמ י ׁש א ּפ רע  מנת  על אמר  ואם

גּ מליאל  בּ ן  ׁש מע וֹ ן א וֹ מר ,רבּ ן  
הערב . מן יּפ רע לא  ּכ וּ בין   ּכ בּ ין לוה , נכסים יׁש  אם

היה  גּ מליאל וכן בּ ן  ׁש מע וֹ ן א וֹ מר ,רבּ ן  
הנאה, ידּ ירנּ ה מגרׁש ּה , ב עלּה  והיה  בּ כת בּ ת ּה  לאּׁשה הערב 

אׁש ּת וֹ : את ויחזיר  זה ׁש ל  נכסים על קנוּ ניא יעשׂ וּ  ׁש ּמ א

מ ׁש עבּ דים . מ נּ כסים  גּ וֹ בה  בּ ׁש טר, חברוֹ  את ה ּמ לוה 
חוֹ רין. בּ ני מ נּ כסים  גוֹ בה  עדים , ידי על 

לוֹ , חיּ ב ׁש ה וּ א  יד וֹ  כּ תב עליו ה וֹ ציא 
חוֹ רין. בּ ני מ נּ כסים  גּ וֹ בה 

ׁש טר וֹ ת , חּת וּ ם  לאחר  ה יּ וֹ צא  ערב
חוֹ רין. בּ ני מ נּ כסים  גּ וֹ בה 

לפני בא  יׁש מעאל מ עשׂ ה  ואמר ,רבּ י  
חוֹ רין. בּ ני מ נּ כסים  גּ וֹ בה 

ח 

קלזוובה.

ששבא,

,יבשואיבששא

אילשחזעז

ואילעשח.

פ,יבשנלבששש

ששפ.

יס. והמ, י. כי,

יכ. והמ,

שבשפויא, הל,

שכפ.

הפואפ. נלשש,

לימה. האחעיע,

ימה. ואעמשמש,

א,רשבג

בכוכלימה. אינל,

א,רשבגוה

יה, הלבובמ,

שיקענשזואא:

גממ. האחב,

גמבח. עיע,

העכישחל,

גמבח.

עהלחש,

גמבח.

ו,רימבל

גמבח.

ח 

פשוט י גט בתראפרק  פט בבא 

לוֹ  ננּ ס אמר ,בּ ן  
ח וֹ רין. בּ ני מ נּ כסים  ולא  מ ׁש עבּ דים  מ נּ כסים לא  ג וֹ בה אינ וֹ 

לּמ ה . לוֹ , אמר
חברוֹ  וּ מצא וֹ  בּ ּׁשוּ ק  אחד  את החוֹ נק  הרי ל וֹ , אמר 
הלוה וּ . אמ וּ נתוֹ  על  ׁש א  ּפ טוּ ר , לוֹ , ה נּ ח ל וֹ  ואמר 

חיּ ב, ׁש ה וּ א  ערב איזה וּ  א לּ א 
הלוה וּ . אמ וּ נתוֹ  על  ׁש כּ ן חיּ ב, , ל נוֹ תן ואני הלוה וּ 

יׁש מעאל אמר  ,רבּ י  
ממ וֹ נוֹ ת , בּ דיני יעסוֹ ק ׁש יּ חכּ ים , הר וֹ צה 

ה נּ וֹ ב ע. כּ מ עין ׁש הן מהן, גּ ד וֹ ל  בּ ּת וֹ רה  מקצ וֹ ע ל ׁש אין 
ממ וֹ נוֹ ת , בּ דיני ׁש יּ עסוֹ ק והר וֹ צה 

את  ננּ ס יׁש ּמ ׁש  בּ ן  :ׁש מע וֹ ן 

בּ תרא בּ בּ א  מ ּס כת סליק

,בנאל

אגלממומבח.

ל. אל,

ההאא בוחאל,

שעאה. פ, ולהל,

אאעשח,

שעאה. ח, הונל,

,ריא 

יבמ, הש,

שכה. שלמבגמ,

ושבמ,

:שבניא

חקק



פשוט י גט בתראפרק  בבא  פח

ה בּ ד . בּ בית ועשׂ ם  וּ בא  זיתים  ל קח
אחת , בעיר ׁש היוּ  ׁש נים 
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ּפ רוּ עין. ׁש ניהן ׁש טר וֹ ת 
סימן. יכ ּת בוּ  מ ׁש לּ ׁש ים , היוּ  ואם  יׁש לׁש וּ . יעשׂ וּ , כּ יצד 

כּ הן. יכ ּת בוּ  מסּמ נין, היוּ  ואם 
איזה וּ , יוֹ ד ע ואיני ּפ ר וּ ע ׁש טרוֹ תי בּ ין ׁש טר  לבנוֹ , הא וֹ מר 

ּפ רוּ עין. כּ לּ ן ׁש טרוֹ ת
פרוּ ע. אינוֹ  וה קּ טן ּפ ר וּ ע ה גּ ד וֹ ל ׁש נים , ׁש ם  לאחד  נמצא 

ה ערב.ה ּמ לוה  מן יּפ רע  לא  ערב, ידי על  חברוֹ  את 
הערב . מן יּפ רע ׁש ארצה , מּמ י ׁש א ּפ רע  מנת  על אמר  ואם

גּ מליאל  בּ ן  ׁש מע וֹ ן א וֹ מר ,רבּ ן  
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הנאה, ידּ ירנּ ה מגרׁש ּה , ב עלּה  והיה  בּ כת בּ ת ּה  לאּׁשה הערב 

אׁש ּת וֹ : את ויחזיר  זה ׁש ל  נכסים על קנוּ ניא יעשׂ וּ  ׁש ּמ א

מ ׁש עבּ דים . מ נּ כסים  גּ וֹ בה  בּ ׁש טר, חברוֹ  את ה ּמ לוה 
חוֹ רין. בּ ני מ נּ כסים  גוֹ בה  עדים , ידי על 

לוֹ , חיּ ב ׁש ה וּ א  יד וֹ  כּ תב עליו ה וֹ ציא 
חוֹ רין. בּ ני מ נּ כסים  גּ וֹ בה 

ׁש טר וֹ ת , חּת וּ ם  לאחר  ה יּ וֹ צא  ערב
חוֹ רין. בּ ני מ נּ כסים  גּ וֹ בה 

לפני בא  יׁש מעאל מ עשׂ ה  ואמר ,רבּ י  
חוֹ רין. בּ ני מ נּ כסים  גּ וֹ בה 

ח 

קלזוובה.

ששבא,

,יבשואיבששא

אילשחזעז

ואילעשח.

פ,יבשנלבששש

ששפ.

יס. והמ, י. כי,

יכ. והמ,

שבשפויא, הל,

שכפ.

הפואפ. נלשש,

לימה. האחעיע,

ימה. ואעמשמש,

א,רשבג

בכוכלימה. אינל,

א,רשבגוה

יה, הלבובמ,

שיקענשזואא:

גממ. האחב,

גמבח. עיע,

העכישחל,

גמבח.

עהלחש,

גמבח.

ו,רימבל

גמבח.
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פשוט י גט בתראפרק  פט בבא 

לוֹ  ננּ ס אמר ,בּ ן  
ח וֹ רין. בּ ני מ נּ כסים  ולא  מ ׁש עבּ דים  מ נּ כסים לא  ג וֹ בה אינ וֹ 

לּמ ה . לוֹ , אמר
חברוֹ  וּ מצא וֹ  בּ ּׁשוּ ק  אחד  את החוֹ נק  הרי ל וֹ , אמר 
הלוה וּ . אמ וּ נתוֹ  על  ׁש א  ּפ טוּ ר , לוֹ , ה נּ ח ל וֹ  ואמר 

חיּ ב, ׁש ה וּ א  ערב איזה וּ  א לּ א 
הלוה וּ . אמ וּ נתוֹ  על  ׁש כּ ן חיּ ב, , ל נוֹ תן ואני הלוה וּ 

יׁש מעאל אמר  ,רבּ י  
ממ וֹ נוֹ ת , בּ דיני יעסוֹ ק ׁש יּ חכּ ים , הר וֹ צה 

ה נּ וֹ ב ע. כּ מ עין ׁש הן מהן, גּ ד וֹ ל  בּ ּת וֹ רה  מקצ וֹ ע ל ׁש אין 
ממ וֹ נוֹ ת , בּ דיני ׁש יּ עסוֹ ק והר וֹ צה 

את  ננּ ס יׁש ּמ ׁש  בּ ן  :ׁש מע וֹ ן 

בּ תרא בּ בּ א  מ ּס כת סליק

,בנאל

אגלממומבח.

ל. אל,

ההאא בוחאל,

שעאה. פ, ולהל,

אאעשח,

שעאה. ח, הונל,
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יבמ, הש,
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ממונות אדיני  סנהדריפרק ב

 סנהדרי מ כת
א פרק

בּ ׁש ל ׁש ה . וחבל וֹ ת , גּ זלוֹ ת בּ ׁש ל ׁש ה . ממ וֹ נוֹ ת , דּ יני
נזק, וחצי נזק 

בּ ׁש ל ׁש ה . וחמ ּׁשה , אר בּ עה  ותׁש לוּ מי כפל ּת ׁש ל וּ מי
בּ ׁש לׁש ה , רע, ׁש ם  וה ּמ וֹ ציא  והמפ ּת ה  הא וֹ נס

מאיר.דּ ברי רבּ י 
א וֹ מרים ,וחכמים 

נפׁש וֹ ת: דיני  בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  מּפ ני וּ ׁש לׁש ה , בּ עשׂ רים רע, ׁש ם  מ וֹ ציא

בּ ׁש ל ׁש ה . מ כּ וֹ ת ,
יׁש מעאל מ ּׁשוּ ם  וּ ׁש ל ׁש ה .רבּ י  בּ עשׂ רים  אמר וּ , 

בּ ׁש לׁש ה , ה ּׁשנה , עבּ וּ ר בּ ׁש לׁש ה . החד ׁש , עבּ וּ ר
מאיר.דּ ברי רבּ י 

גּ מליאל  בּ ן  ׁש מע וֹ ן א וֹ מר ,רבּ ן  
מתחילין, בּ ׁש לׁש ה 

בּ ׁש בעה . וג וֹ מרין ונוֹ תנין, נוֹ שׂ אין וּ בחמ ּׁשה 
מ עבּ רת : בׁש ל ׁש ה , גּ מר וּ  ואם 

בּ ׁש לׁש ה , עגלה , ו עריפת זקנים  סמיכת
ׁש מעוֹ ן .דּ ברי רבּ י  

יהוּ דה  בּ חמ ּׁשה .ורבּ י  א וֹ מר , 
בּ ׁש ל ׁש ה . וה ּמ א וּ נין, החליצה 

בּ ׁש ל ׁש ה . יד וּ עין, דּ מיו ׁש אין ׁש ני וּ מ עשׂ ר  רבעי נטע 
בּ ׁש ל ׁש ה . ה ּמ ּט לטלין, ה ערכין בּ ׁש ל ׁש ה . ההק דּ ׁש וֹ ת ,

יהוּ דה  כּ הן.רבּ י  מהן אחד  א וֹ מר, 
בהן: כּ יּ וֹ צא  ואדם , וכהן. ּת ׁש עה  וה קּ רקע וֹ ת ,

א 

ב

ג 

ב. גו, ב. דמ,

נונ

ב. תכואו,

ב הוושר,

רמ.ד

או

משבדנ: בו, משר,

ב. מ,

בו.רימ א,

ב עה, ב. עה,

רמ.ד

ארשבג

במ

וב. ונו,

מ: וגב,

ב סזוע,

רש.ד

ב.וי א,

ב. הו,

ב. נרוששדי,

ב. הה, ב. ה,

אמכ.רי א,

כב: ו, תו. ו,

א

ב 

ג

ממונות אדיני  ג סנהדריפרק

וּ ׁש ל ׁש ה . בּ עשׂ רים  נפ ׁש וֹ ת, דּ יני
וּ ׁש לׁש ה , בּ עשׂ רים  וה נּ רבּ ע , הר וֹ בע

הבּ המה ׁש נאמר  ואת האּׁשה את ,והרג ּת  
ּת הרג וּ וא וֹ מר  הבּ המה .ואת 

וּ ׁש לׁש ה , בּ עשׂ רים  ה נּ סקל , ׁש וֹ ר
יוּ מת ׁש נּ אמר  בּ עליו  וגם  י ּס קל  ,הּׁשוֹ ר 

ה ּׁשוֹ ר. מיתת   ּכ בּ עלים  כּ מיתת
וה נּ חׁש , וה בּ רדּ לס וה נּ מר  ה דּ ב והארי, ה זּ אב

וּ ׁש ל ׁש ה . בּ עשׂ רים  מיתתן
אלי עזר  זכה .רבּ י להרגן, ה קּ וֹ דם  כּ ל  א וֹ מר, 
עקיבא וּ ׁש לׁש ה :רבּ י  בּ עשׂ רים  מיתתן א וֹ מר, 

ה ּׁשבט  את  לא  דּ נין אין
גּ ד וֹ ל , כּ הן את  ולא  ה ּׁשקר  נביא  את ולא 
ואחד . ׁש בעים  ׁש ל דּ ין בית  ּפ י על א לּ א 

הרׁש וּ ת , למלחמת  מ וֹ ציאין ואין
ואחד . ׁש בעים  ׁש ל דּ ין בית  ּפ י על א לּ א 

ה עזר וֹ ת , ו על  ה עיר  על מ וֹ סיפין אין
ואחד . ׁש בעים  ׁש ל דּ ין בית  ּפ י על א לּ א 

ל ּׁשבטים , סנהדריּ וֹ ת עוֹ שׂ ין אין
ואחד . ׁש בעים  ׁש ל דּ ין בית  ּפ י על א לּ א 

ה נּ דּ חת , עיר ע וֹ שׂ ין אין
ואחד . ׁש בעים  ׁש ל דּ ין בית  ּפ י על א לּ א 

בּ ּס פר , ה נּ דּ חת עיר ע וֹ שׂ ין ואין
ׁש ּת ים : א וֹ  אחת  ע וֹ שׂ ין אבל ׁש ל ׁש ה , ולא 

גד וֹ לה  ואחד ,סנהדרי ׁש בעים  ׁש ל  היתה  
וּ ׁש ל ׁש ה . עשׂ רים  ׁש ל וּ קטנּ ה 

ואחד , ׁש בעים  ׁש ל  ׁש היא  לגּ ד וֹ לה  וּ מ נּ ין

ד

ה 
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ועעהב

אעאאש: וש,

סגהששו

ושעו.

ולשששו

ד 

ה
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ממונות אדיני  סנהדריפרק ב

 סנהדרי מ כת
א פרק

בּ ׁש ל ׁש ה . וחבל וֹ ת , גּ זלוֹ ת בּ ׁש ל ׁש ה . ממ וֹ נוֹ ת , דּ יני
נזק, וחצי נזק 

בּ ׁש ל ׁש ה . וחמ ּׁשה , אר בּ עה  ותׁש לוּ מי כפל ּת ׁש ל וּ מי
בּ ׁש לׁש ה , רע, ׁש ם  וה ּמ וֹ ציא  והמפ ּת ה  הא וֹ נס

מאיר.דּ ברי רבּ י 
א וֹ מרים ,וחכמים 

נפׁש וֹ ת: דיני  בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  מּפ ני וּ ׁש לׁש ה , בּ עשׂ רים רע, ׁש ם  מ וֹ ציא

בּ ׁש ל ׁש ה . מ כּ וֹ ת ,
יׁש מעאל מ ּׁשוּ ם  וּ ׁש ל ׁש ה .רבּ י  בּ עשׂ רים  אמר וּ , 

בּ ׁש לׁש ה , ה ּׁשנה , עבּ וּ ר בּ ׁש לׁש ה . החד ׁש , עבּ וּ ר
מאיר.דּ ברי רבּ י 

גּ מליאל  בּ ן  ׁש מע וֹ ן א וֹ מר ,רבּ ן  
מתחילין, בּ ׁש לׁש ה 

בּ ׁש בעה . וג וֹ מרין ונוֹ תנין, נוֹ שׂ אין וּ בחמ ּׁשה 
מ עבּ רת : בׁש ל ׁש ה , גּ מר וּ  ואם 

בּ ׁש לׁש ה , עגלה , ו עריפת זקנים  סמיכת
ׁש מעוֹ ן .דּ ברי רבּ י  

יהוּ דה  בּ חמ ּׁשה .ורבּ י  א וֹ מר , 
בּ ׁש ל ׁש ה . וה ּמ א וּ נין, החליצה 

בּ ׁש ל ׁש ה . יד וּ עין, דּ מיו ׁש אין ׁש ני וּ מ עשׂ ר  רבעי נטע 
בּ ׁש ל ׁש ה . ה ּמ ּט לטלין, ה ערכין בּ ׁש ל ׁש ה . ההק דּ ׁש וֹ ת ,

יהוּ דה  כּ הן.רבּ י  מהן אחד  א וֹ מר, 
בהן: כּ יּ וֹ צא  ואדם , וכהן. ּת ׁש עה  וה קּ רקע וֹ ת ,

א 

ב

ג 

ב. גו, ב. דמ,

נונ

ב. תכואו,

ב הוושר,

רמ.ד

או

משבדנ: בו, משר,

ב. מ,
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ב עה, ב. עה,
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במ

וב. ונו,

מ: וגב,

ב סזוע,

רש.ד

ב.וי א,

ב. הו,

ב. נרוששדי,

ב. הה, ב. ה,

אמכ.רי א,

כב: ו, תו. ו,

א

ב 

ג

ממונות אדיני  ג סנהדריפרק

וּ ׁש ל ׁש ה . בּ עשׂ רים  נפ ׁש וֹ ת, דּ יני
וּ ׁש לׁש ה , בּ עשׂ רים  וה נּ רבּ ע , הר וֹ בע

הבּ המה ׁש נאמר  ואת האּׁשה את ,והרג ּת  
ּת הרג וּ וא וֹ מר  הבּ המה .ואת 

וּ ׁש לׁש ה , בּ עשׂ רים  ה נּ סקל , ׁש וֹ ר
יוּ מת ׁש נּ אמר  בּ עליו  וגם  י ּס קל  ,הּׁשוֹ ר 

ה ּׁשוֹ ר. מיתת   ּכ בּ עלים  כּ מיתת
וה נּ חׁש , וה בּ רדּ לס וה נּ מר  ה דּ ב והארי, ה זּ אב

וּ ׁש ל ׁש ה . בּ עשׂ רים  מיתתן
אלי עזר  זכה .רבּ י להרגן, ה קּ וֹ דם  כּ ל  א וֹ מר, 
עקיבא וּ ׁש לׁש ה :רבּ י  בּ עשׂ רים  מיתתן א וֹ מר, 

ה ּׁשבט  את  לא  דּ נין אין
גּ ד וֹ ל , כּ הן את  ולא  ה ּׁשקר  נביא  את ולא 
ואחד . ׁש בעים  ׁש ל דּ ין בית  ּפ י על א לּ א 

הרׁש וּ ת , למלחמת  מ וֹ ציאין ואין
ואחד . ׁש בעים  ׁש ל דּ ין בית  ּפ י על א לּ א 

ה עזר וֹ ת , ו על  ה עיר  על מ וֹ סיפין אין
ואחד . ׁש בעים  ׁש ל דּ ין בית  ּפ י על א לּ א 

ל ּׁשבטים , סנהדריּ וֹ ת עוֹ שׂ ין אין
ואחד . ׁש בעים  ׁש ל דּ ין בית  ּפ י על א לּ א 

ה נּ דּ חת , עיר ע וֹ שׂ ין אין
ואחד . ׁש בעים  ׁש ל דּ ין בית  ּפ י על א לּ א 

בּ ּס פר , ה נּ דּ חת עיר ע וֹ שׂ ין ואין
ׁש ּת ים : א וֹ  אחת  ע וֹ שׂ ין אבל ׁש ל ׁש ה , ולא 

גד וֹ לה  ואחד ,סנהדרי ׁש בעים  ׁש ל  היתה  
וּ ׁש ל ׁש ה . עשׂ רים  ׁש ל וּ קטנּ ה 

ואחד , ׁש בעים  ׁש ל  ׁש היא  לגּ ד וֹ לה  וּ מ נּ ין

ד

ה 

ו

בו. דנ,

בו הו,

ואהוהש

.והתו 

בו שה,

היוביש

כבכמה.

הווו הו,

מבו.

ז.רא כהל, א,

מבו:רע א,

אדלאה
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אעפבדששו.

ומלה

אעפבדששו.

אמעהוה

אעפבדששו.

אעסל

אעפבדששו.

אעעה

אעפבדששו.

ועעהב

אעאאש: וש,

סגהששו

ושעו.

ולשששו
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ה

ו
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ממונות אדיני  סנהדריפרק ד

ישׂ ראל ׁש נּ אמר  מזּ קני  אי ׁש  ׁש בעים  לּ י ,אספה 
ואחד . ׁש בעים  הרי גּ בּ יהן, על  וּ מ ׁש ה 

יהוּ דה  ׁש בעים .רבּ י  א וֹ מר, 
וּ ׁש לׁש ה , עשׂ רים  ׁש ל  ׁש היא  ל קּ טנּ ה  וּ מ נּ ין

העדה ׁש נּ אמר  והצּ ילוּ  וגוֹ ' העדה ,ו ׁש פטוּ  
עשׂ רים . כאן הרי מ צּ לת, ו עדה  ׁש וֹ פטת  עדה 

עשׂ רה , ׁש היא  ל עדה  וּ מ נּ ין
הזּ את ׁש נּ אמר  הרעה לעדה מתי  יצא וּ עד  וכלב, .יהוֹ ׁש ע 

ׁש לׁש ה , ע וֹ ד  להביא  וּ מ נּ ין
ׁש נּ אמר  לרעת מ ּמ ׁש מע רבּ ים  אחרי תהיה ,לא 

לט וֹ בה , עּמ הם  ׁש אהיה  אני ׁש וֹ מ ע
נאמר  ל ּמ ה  כּ ן להּט ת אם  רבּ ים  ,אחרי 

לר עה . ה ּט ית לט וֹ בה  כה ּט ית לא 
ׁש נים , ּפ י על  לר עה  ה ּט ית אחד , ּפ י על לט וֹ בה  ה ּט ית

אחד , עוֹ ד  עליהם  מ וֹ סיפין ׁש ק וּ ל, דּ ין בּ ית ואין
וּ ׁש ל ׁש ה . עשׂ רים  כאן הרי

ו עשׂ רים . מאה  לסנהדרין, רא וּ יה  וּ תהא  בעיר  יהא  וכ ּמ ה 
נחמיה  עשׂ ר וֹ ת :רבּ י שׂ רי כּ נגד  וּ ׁש לׁש ים , מאתים  א וֹ מר , 

ב  פרק 

א וֹ תוֹ , וּ מ עידין מ עיד  א וֹ תוֹ , ודנין דּ ן גּ ד וֹ ל  כּ הן
א ׁש ּת וֹ , את וּ מיבּ מין לא ׁש ּת וֹ , וחוֹ לצין חוֹ לץ 

בּ אלמנה . אסוּ ר  ׁש ה וּ א  מ ּפ ני מיבּ ם , אינוֹ  ה וּ א  אבל 
ה ּמ ּט ה , אחר יוֹ צא  אינוֹ  מת , לוֹ  מת

נכסה , וה וּ א  נגלין הן נגלה , וה וּ א  נכסין הן א לּ א 
דּ ברי ה עיר , ּפ תח עד  עּמ הן מאיר.ויוֹ צא  רבּ י 

יהוּ דה  ה ּמ ק דּ ׁש ,רבּ י  מן יוֹ צא  אינוֹ  א וֹ מר , 
יצאׁש נּ אמר  לא הּמ קדּ ׁש  .וּ מן  

א 

אלשאמיש

השו. ועג,

ש.רי א,

ולששעו

והווהש

הכע. עשומ,

ולשע

יעמלההש .יו,

ולעש

לתארלמש

שאשעל

ארלאכלנ

לכלהל.

הלעפש הלעפא,

מעעא ובדש,

הכעו.

מו. ויבורל,

כשע:רנ מו, א,

מוא כגדוא,

ואא חול,

משאב. אהאמ,

איאה מלמ,

הנונ אהנונ,

דועע רמ.פה,

אימהרי א,

.והליש

א

גדול כהב ה סנהדריפרק

אחרים , מנחם  וּ כ ׁש ה וּ א 
זה אחר  בּ זה  עוֹ ברין ה עם  כּ ל  דּ ר

ה עם . לבין בּ ינוֹ  ממ צּ עוֹ  והממ נּ ה 
מאחרים , מתנחם  וּ כ ׁש ה וּ א 

,כ ּפ רת אנוּ  ל וֹ  א וֹ מרים  ה עם  כּ ל 
ה ּׁשמים . מן ּת תבּ רכ וּ  להן א וֹ מר וה וּ א 

א וֹ תוֹ , וּ כ ׁש ּמ ברין
ה ּס פסל : על מסב וה וּ א  הארץ  על  מסבּ ין ה עם  כּ ל

אוֹ ת וֹ , מ עידין ולא  מעיד  לא א וֹ ת וֹ , דנין ולא  דן  לא ה ּמ ל
לא ׁש ּת וֹ . מיבּ מין ולא  מיבּ ם  לא  לא ׁש ּת וֹ . חוֹ לצין ולא ח וֹ לץ לא 

יהוּ דה  לטוֹ ב.רבּ י  זכ וּ ר  ליבּ ם , א וֹ  לחלץ רצה  אם  א וֹ מר , 
ל וֹ . ׁש וֹ מ עין אין לוֹ , אמרוּ 

אלמנת וֹ . נוֹ שׂ אין ואין
יהוּ דה  מל,רבּ י  ׁש ל  אלמנת וֹ   ה ּמ ל נוֹ שׂ א  א וֹ מר , 
מצינוּ  ׁש ל בדודׁש כּ ן אלמנת וֹ  ,ׁש אוּ ל ׁש נּ שׂ א  

אדני ׁש נּ אמר בּ ית את ל אדני ואּת נה  נׁש י ואת  בּ חיק : 

ׁש לּ וֹ . ּפ לטרין מ ּפ תח יוֹ צא  אינוֹ  מת , לוֹ  מת 
יהוּ דה  יוֹ צא ,רבּ י  ה ּמ ּט ה , אחר לצאת ר וֹ צה  אם  א וֹ מר, 
מצינוּ  ׁש ל בדודׁש כּ ן מ ּט ת וֹ  אחר ,אבנר ׁש יּ צא  

הּמ ּט ה ׁש נּ אמר  אחרי   הל דּ וד  והּמ ל. 
ה עם . את  לפ יּ ס א לּ א  ה דּ בר  היה  לא  לוֹ , אמר וּ 

א וֹ תוֹ , וּ כ ׁש ּמ ברין
ה דּ ר גּ ׁש : על מסב וה וּ א  הארץ  על  מסבּ ין ה עם  כּ ל

הרׁש וּ ת למלחמת  וּ מ וֹ ציא 
ואחד . ׁש בעים  ׁש ל דּ ין בית  ּפ י על

בּ יד וֹ . ממחין ואין , דר ל וֹ  ל עשׂ וֹ ת  וּ פ וֹ רץ
ׁש עוּ ר. ל וֹ  אין  ה ּמ ל  דּ ר

ב

ג 

ד

ומא

דכהעבאז

ומבלה.

וממ

כהאלאכ

ואלתמה.

וא
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ממונות אדיני  סנהדריפרק ד

ישׂ ראל ׁש נּ אמר  מזּ קני  אי ׁש  ׁש בעים  לּ י ,אספה 
ואחד . ׁש בעים  הרי גּ בּ יהן, על  וּ מ ׁש ה 

יהוּ דה  ׁש בעים .רבּ י  א וֹ מר, 
וּ ׁש לׁש ה , עשׂ רים  ׁש ל  ׁש היא  ל קּ טנּ ה  וּ מ נּ ין

העדה ׁש נּ אמר  והצּ ילוּ  וגוֹ ' העדה ,ו ׁש פטוּ  
עשׂ רים . כאן הרי מ צּ לת, ו עדה  ׁש וֹ פטת  עדה 

עשׂ רה , ׁש היא  ל עדה  וּ מ נּ ין
הזּ את ׁש נּ אמר  הרעה לעדה מתי  יצא וּ עד  וכלב, .יהוֹ ׁש ע 

ׁש לׁש ה , ע וֹ ד  להביא  וּ מ נּ ין
ׁש נּ אמר  לרעת מ ּמ ׁש מע רבּ ים  אחרי תהיה ,לא 

לט וֹ בה , עּמ הם  ׁש אהיה  אני ׁש וֹ מ ע
נאמר  ל ּמ ה  כּ ן להּט ת אם  רבּ ים  ,אחרי 

לר עה . ה ּט ית לט וֹ בה  כה ּט ית לא 
ׁש נים , ּפ י על  לר עה  ה ּט ית אחד , ּפ י על לט וֹ בה  ה ּט ית

אחד , עוֹ ד  עליהם  מ וֹ סיפין ׁש ק וּ ל, דּ ין בּ ית ואין
וּ ׁש ל ׁש ה . עשׂ רים  כאן הרי

ו עשׂ רים . מאה  לסנהדרין, רא וּ יה  וּ תהא  בעיר  יהא  וכ ּמ ה 
נחמיה  עשׂ ר וֹ ת :רבּ י שׂ רי כּ נגד  וּ ׁש לׁש ים , מאתים  א וֹ מר , 

ב  פרק 

א וֹ תוֹ , וּ מ עידין מ עיד  א וֹ תוֹ , ודנין דּ ן גּ ד וֹ ל  כּ הן
א ׁש ּת וֹ , את וּ מיבּ מין לא ׁש ּת וֹ , וחוֹ לצין חוֹ לץ 

בּ אלמנה . אסוּ ר  ׁש ה וּ א  מ ּפ ני מיבּ ם , אינוֹ  ה וּ א  אבל 
ה ּמ ּט ה , אחר יוֹ צא  אינוֹ  מת , לוֹ  מת

נכסה , וה וּ א  נגלין הן נגלה , וה וּ א  נכסין הן א לּ א 
דּ ברי ה עיר , ּפ תח עד  עּמ הן מאיר.ויוֹ צא  רבּ י 

יהוּ דה  ה ּמ ק דּ ׁש ,רבּ י  מן יוֹ צא  אינוֹ  א וֹ מר , 
יצאׁש נּ אמר  לא הּמ קדּ ׁש  .וּ מן  

א 

אלשאמיש

השו. ועג,

ש.רי א,

ולששעו

והווהש

הכע. עשומ,

ולשע

יעמלההש .יו,

ולעש

לתארלמש

שאשעל

ארלאכלנ

לכלהל.

הלעפש הלעפא,

מעעא ובדש,

הכעו.

מו. ויבורל,

כשע:רנ מו, א,

מוא כגדוא,

ואא חול,

משאב. אהאמ,

איאה מלמ,

הנונ אהנונ,

דועע רמ.פה,

אימהרי א,

.והליש

א

גדול כהב ה סנהדריפרק

אחרים , מנחם  וּ כ ׁש ה וּ א 
זה אחר  בּ זה  עוֹ ברין ה עם  כּ ל  דּ ר

ה עם . לבין בּ ינוֹ  ממ צּ עוֹ  והממ נּ ה 
מאחרים , מתנחם  וּ כ ׁש ה וּ א 

,כ ּפ רת אנוּ  ל וֹ  א וֹ מרים  ה עם  כּ ל 
ה ּׁשמים . מן ּת תבּ רכ וּ  להן א וֹ מר וה וּ א 

א וֹ תוֹ , וּ כ ׁש ּמ ברין
ה ּס פסל : על מסב וה וּ א  הארץ  על  מסבּ ין ה עם  כּ ל

אוֹ ת וֹ , מ עידין ולא  מעיד  לא א וֹ ת וֹ , דנין ולא  דן  לא ה ּמ ל
לא ׁש ּת וֹ . מיבּ מין ולא  מיבּ ם  לא  לא ׁש ּת וֹ . חוֹ לצין ולא ח וֹ לץ לא 

יהוּ דה  לטוֹ ב.רבּ י  זכ וּ ר  ליבּ ם , א וֹ  לחלץ רצה  אם  א וֹ מר , 
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גדול כהב סנהדריפרק ו 

בּ רא ׁש . חלק  נוֹ טל  וה וּ א  לפניו , ונוֹ תנין בּ וֹ זזין ה עם  וכל 
נ ׁש ים לּ וֹ  ירבּ ה עשׂ רה .לא  ׁש מנה  א לּ א  , 

יהוּ דה  לוֹ ,רבּ י  ה וּ א  מר בּ ה  א וֹ מר , 
ל בּ וֹ . את מסירוֹ ת יה וּ  ׁש א  וּ בלבד 

ׁש מעוֹ ן לבּ וֹ ,רבּ י  את  וּ מסירה  אחת אפ לּ וּ  א וֹ מר , 
יּׂשא נּ ה . לא  זה  הרי

נאמר ל ּמ ה כּ ן  נׁש יםאם  לּ וֹ  יר בּ ה  אפ לּ וּ ולא .כאביגיל, 
סוּ סים לּ וֹ  ירבּ ה מרכּ בּת וֹ .לא  כדי א לּ א  , 

מאד לּ וֹ  יר בּ ה  לא וזהב  אפסניא.וכסף לּת ן כדי  א לּ א  , 
לׁש מ וֹ . ּת וֹ רה  ספר  לוֹ  וכ וֹ תב

עּמ וֹ . מכניסּה  נכנס, עּמ וֹ . מ וֹ ציא ּה  לּמ לחמה , יוֹ צא 
כנג דּ וֹ , היא  מסב, עּמ וֹ . היא  בּ דּ ין, יוֹ ׁש ב

חיּ יו ׁש נּ אמר  ימי  כּ ל ב וֹ  וקרא עּמ וֹ  :והיתה 

כּ סא וֹ , על יוֹ ׁש בין ואין סוּ סוֹ , על רוֹ כבין אין
בּ ׁש רביט וֹ , מ ׁש ּת ּמ ׁש ין ואין

מסּת ּפ ר כּ ׁש ה וּ א  א וֹ ת וֹ  ר וֹ אין ואין
ה ּמ רחץ, בבית  ולא  ערם  כ ׁש ה וּ א  ולא 

עלי ׁש נּ אמר ּת שׂ ים מל שׂ וֹ ם  עלי אימת וֹ  ׁש ּת הא ,: 

ג  פרק

בּ ׁש ל ׁש ה . ממ וֹ נוֹ ת , דּ יני
אחד , לוֹ  בּ וֹ רר וזה  אחד  ל וֹ  בּ וֹ רר  זה 

אחד , עוֹ ד  להן בּ וֹ ררין וּ ׁש ניהן
וחכמיםדּ ברי מאיר. א וֹ מרים ,רבּ י  

אחד . ע וֹ ד  להן בּ וֹ ררין ד יּ נין ׁש ני
דּ ברי זה , ׁש ל  דּ יּ נוֹ  ּפ וֹ סל  וזה  זה  ׁש ל  דּ יּ נוֹ  ּפ וֹ סל מאירזה  .רבּ י  

אימתי,וחכמים א וֹ מרים , 

ה 

א 

ונחב. והבול,

אשע.לילנ ,

מהלרי א,

ושימאל.

אאואלרש א,

הזלי.

אוילנאכלנ .כ,

אכמ.לילס ,

אכלא.וולילמ ,

ולסתל.

מע. נ, מע. יל,

הכ מ, הע. יב,

:ועובכיחש

ויעכ ארעס,

ומב

וראכמ

וכעובה

שאע:שתעמש ,

ב. דמ,

זבלאובלא

ובלעא

וד ארמ.

שדבלעא.

ד .רמזפדשזופדשז,

או א,

ה

א

בורר גזה ז סנהדריפרק

פסוּ לין, א וֹ  קרוֹ בין ׁש הן ראיה  עליהן ׁש ּמ ביא  בּ זמן
לפסלן. יכ וֹ ל אינוֹ  ממחין, א וֹ  כ ׁש רים  היוּ  אם  אבל

דּ ברי זה, ׁש ל  עדיו ּפ וֹ סל  וזה  זה  ׁש ל עדיו ּפ וֹ סל  מאיר .זה ר בּ י  
אימתי,וחכמים א וֹ מרים , 

פס וּ לים. א וֹ  קר וֹ בים  ׁש הן ראיה  עליהם  מביא  ׁש ה וּ א  בּ זמן
לפסלן: יכ וֹ ל  אינוֹ  כ ׁש רים , היוּ  אם  אבל 

אבי  עלי נאמן א בּ א , עלי נאמן לוֹ  ,אמר  
בקר , ר וֹ עי ׁש לׁש ה  עלי נאמנין

מאיר  בּ וֹ .רבּ י לחזר  יכ וֹ ל א וֹ מר , 
בּ וֹ .וחכמים לחזר  יכ וֹ ל אינוֹ  א וֹ מרים , 

, רא ׁש בחיּ י לי דּ וֹ ר  לוֹ  ואמר ׁש בוּ עה  לחבר וֹ  חיּ ב היה 
מאיר  בּ וֹ .רבּ י לחזר  יכ וֹ ל א וֹ מר , 

בּ וֹ :וחכמים לחזר יכ וֹ ל  אין א וֹ מרים , 

ה ּפ סוּ לין, הן וא לּ וּ 
ב  וה ּמ לוה  בּ קביא , רבּ ית ,המ שׂ חק 

ׁש ביעית. וסוֹ חרי יוֹ נים , וּ מפריחי
ׁש מעוֹ ן אמר ׁש ביעית ,ר בּ י  א וֹ ספי אוֹ תן קוֹ רין היוּ  בּ תח לּ ה  , 

ׁש ביעית. סוֹ חרי לקרוֹ תן חזר וּ  הא נּ סין, מ ּׁשרבּ וּ 
יהוּ דה אמר  אימתי,רבּ י  , 

היא , א לּ א  א ּמ נוּ ת להם  ׁש אין בּ זמן
כּ ׁש רין: היא , ׁש א  א ּמ נוּ ת להן יׁש  אבל

ה קּ רוֹ בין, הן וא לּ וּ 
א ּמ וֹ  ואחי אביו ואחי ואחיו  אביו

א ּמ וֹ  אחוֹ ת וּ בעל  אביו  אחוֹ ת וּ בעל  אחוֹ תוֹ  וּ בעל
וגיסוֹ , וחמיו א ּמ וֹ  וּ בעל 

לבדּ וֹ . וחוֹ רגוֹ  וחתניהן, וּ בניהן הן
יוֹ סיאמר  מ ׁש נת רבּ י  זוֹ  עקיבא, .רבּ י  

ב
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ד
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וכק

ברכה מעין שלוש
ה ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַעל: רּוְך ַאָתּ ָבּ

ָרִציָת ְוִהְנַחְלָתּ ַלֲאבֹוֵתינּו  ה טֹוָבה ּוְרָחָבה ֶשׁ ֶדה ְוַעל ֶאֶרץ ֶחְמָדּ ׂ נּוַבת ַהָשּ ְוַעל ְתּ
ָך ְוַעל  ָרֵאל ַעֶמּ ּבֹוַע ִמּטּוָבּה, ַרֵחם )ָנא( ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ַעל ִיְשׂ ְרָיּה ְוִלְשׂ ֶלֱאכֹל ִמִפּ
ַלִים  ֶחָך ְוַעל ֵהיָכֶלָך, ּוְבֵנה ְירּוָשׁ בֹוֶדָך ְוַעל ִמְזְבּ ן ְכּ ַכּ ַלִים ִעיֶרָך ְוַעל ִצּיֹון ִמְשׁ ְירּוָשׁ
ּה  ְרָיּ ִמִפּ ְונֹאַכל  ִבְנָיָנּה  ְבּ ֵחנּו  ְמּ ְוַשׂ ְלתֹוָכּה  ְוַהֲעֵלנּו  ָיֵמינּו  ְבּ ְמֵהָרה  ִבּ ֶדׁש  ַהקֹּ ִעיר 

ה ּוְבָטֳהָרה: ׁ ְקֻדָשּ ע ִמּטּוָבּה ּוְנָבֶרְכָך ָעֶליָה ִבּ ַבּ ְוִנְשׂ

יֹום רֹאׁש ַהֹחֶדׁש ַהֶזּה: ת ַהֶזּה:   בר"ח: ְוָזְכֵרנּו ְלטֹוָבה ְבּ ָבּ ׁ יֹום ַהַשּ בשבת: ּוְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ְבּ

יֹום ַחג )פלוני( ַהֶזּה: ְמֵחנּו ְבּ רֹון ַהֶזּה:   ביו"ט: ְוַשׂ יֹום ַהִזָּכּ בר"ה: ְוָזְכֵרנּו ְלטֹוָבה ְבּ

ל ְונֹוֶדה ְלָך ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל: ה ְיהָוה טֹוב ּוֵמִטיב ַלֹכּ י ַאָתּ ִכּ

ה ְיהָוה ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל רּוְך ַאָתּ ָבּ

 אם אכל מזונות יאמר:

ָלה ְלָכּ ְחָיה ְוַעל ַהַכּ ַהִמּ
 אם שתה יין יאמר:

ֶפן ִרי ַהֶגּ ֶפן ְוַעל ְפּ ַהֶגּ
 אם אכל פירות מז' מינים יאמר:

ִרי ָהֵעץ ָהֵעץ ְוַעל ְפּ

 על מיני מזונות:

ָלה. ְלָכּ ְחָיה ְוַעל ַהַכּ ַהִמּ
 על יין:

ֶפן. ִרי ַהֶגּ ְפּ
 על פירות מז' מינים:

רֹות. ַהֵפּ

 על מיני מזונות:

ָלה: ְלָכּ ְחָיה ְוַעל ַהַכּ ַהִמּ
על יין:

ִרי  ֶפן: )בא"י ְוַעל ְפּ ִרי ַהֶגּ ְפּ
ַגְפָנּה(:

 על פירות מז' מינים:

רֹות: )בא"י ְוַעל  ַהֵפּ
רֹוֶתיָה(: ֵפּ

תפילת הדרך
לֹום ְוַתְצִעיֵדנּו  ּתֹוִליֵכנּו ְלׁשָ ָפֶניָך ְיהָֹוה ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ׁשֶ ָרצֹון ִמּלְ ְיִהי 
ְמָחה  ּוְלׂשִ ים  ְלַחּיִ ֶחְפֵצנּו  ִלְמחֹוז  יֵענּו  ְוַתּגִ לֹום.  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לֹום  ְלׁשָ
אֹוֵיב  ל  ּכָ ף  ִמּכַ יֵלנּו  ְוַתּצִ לֹום(  ְלׁשָ ְוַתֲחִזיֵרנּו  יאמר  היום  באותו  חוזר  )ואם  לֹום.  ּוְלׁשָ
ׁשֹות ּוָבאֹות  ְתַרּגְ ל ִמיֵני ֻפְרָעִנּיֹות ַהּמִ ֶרְך, ּוִמּכָ ּדֶ ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ
ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵננּו  ְוִתּתְ ָיֵדינּו.  ה  ַמֲעׂשֵ ָכל  ּבְ ְוַהְצָלָחה  ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ ָלעֹוָלם 
קֹול  ַמע  ְוִתׁשְ טֹוִבים  ֲחָסִדים  ְוִתְגְמֵלנּו  רֵאינּו.  ָכל  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים 

ה: ה ְוַתֲחנּון ָאּתָ ִפּלָ י ֵאל ׁשֵמַע ּתְ ֲחנּוֵנינּו. ּכִ ּתַ

ִפָלה: ה ְיֹהָוה, ׁשֹוֵמַע ּתְ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ואומר ג"פ: 

ר ָרָאם ַמֲחֵנה  ֲאׁשֶ עּו בֹו ַמְלֲאֵכי ֱאלִהים: ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ּכַ ְפּגְ ְוַיֲעקֹב ָהַלְך ְלַדְרּכֹו ַוּיִ
קֹום ַההּוא ַמֲחָנִים: ם ַהּמָ ְקָרא ׁשֵ ֱאלִהים ֶזה ַוּיִ
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הסכמות מופיעות במסכת ברכות

מחזור טומחזור ידמחזור יגמשנהפרקמסכת
ה תשרי תשצ"אה טבת תשפ"הו ניסן תשע"טו-או-ז

ו תשרי תשצ"או טבת תשפ"הז ניסן תשע"טב-גז
ז תשרי תשצ"אז טבת תשפ"הח ניסן תשע"טד-הז
ח תשרי תשצ"אח טבת תשפ"הט ניסן תשע"טו-זז
ט תשרי תשצ"אט טבת תשפ"הי ניסן תשע"טח-טז
י תשרי תשצ"אי טבת תשפ"היא ניסן תשע"טי-יאז
יא תשרי תשצ"איא טבת תשפ"היב ניסן תשע"טא-בח
יב תשרי תשצ"איב טבת תשפ"היג ניסן תשע"טג-ד ח
יג תשרי תשצ"איג טבת תשפ"היד ניסן תשע"טה-וח

יד תשרי תשצ"איד טבת תשפ"הטו ניסן תשע"טז-אח-ט
טו תשרי תשצ"אטו טבת תשפ"הטז ניסן תשע"טב-גט
טז תשרי תשצ"אטז טבת תשפ"היז ניסן תשע"טד-הט

יז תשרי תשצ"איז טבת תשפ"היח ניסן תשע"טו-אט-י
יח תשרי תשצ"איח טבת תשפ"היט ניסן תשע"טב-גי
יט תשרי תשצ"איט טבת תשפ"הכ ניסן תשע"טד-הי

כ תשרי תשצ"אכ טבת תשפ"הכא ניסן תשע"טו-אי-יא
כא תשרי תשצ"אכא טבת תשפ"הכב ניסן תשע"טב-גיא
כב תשרי תשצ"אכב טבת תשפ"הכג ניסן תשע"טד-היא

כג תשרי תשצ"אכג טבת תשפ"הכד ניסן תשע"טו-איא-א
כד תשרי תשצ"אכד טבת תשפ"הכה ניסן תשע"טב-גא
כה תשרי תשצ"אכה טבת תשפ"הכו ניסן תשע"טד-הא
כו תשרי תשצ"אכו טבת תשפ"הכז ניסן תשע"טו-זא
כז תשרי תשצ"אכז טבת תשפ"הכח ניסן תשע"טח-טא

כח תשרי תשצ"אכח טבת תשפ"הכט ניסן תשע"טי-אא-ב
כט תשרי תשצ"אכט טבת תשפ"הל ניסן תשע"טב-גב
ל תשרי תשצ"אא שבט תשפ"הא אייר תשע"טד-הב
א חשון תשצ"אב שבט תשפ"הב אייר תשע"טו-זב

ב חשון תשצ"אג שבט תשפ"הג אייר תשע"טח-אב-ג
ג חשון תשצ"אד שבט תשפ"הד אייר תשע"טב-גג
ד חשון תשצ"אה שבט תשפ"הה אייר תשע"טד-הג
ה חשון תשצ"או שבט תשפ"הו אייר תשע"טו-זג
ו חשון תשצ"אז שבט תשפ"הז אייר תשע"טח-טג
ז חשון תשצ"אח שבט תשפ"הח אייר תשע"טי-יאג
ח חשון תשצ"אט שבט תשפ"הט אייר תשע"טיב-יגג
ט חשון תשצ"אי שבט תשפ"הי אייר תשע"טיד-טוג

י חשון תשצ"איא שבט תשפ"היא אייר תשע"טטז-אג-א

סנהדרין ז-יא
ת א-ג

מכו



ב

לפני הלימוד:

של  עשה  מצות  לקיים  זו(  )משנה  אלו  משניות  לומד  הריני 
לעילוי  זה  לימוד  שיהא  רצון  ויהי  תורה  תלמוד 

נשמת פב"פ.

אחר הלימוד:

הובא בספר זכרון יהודה בקבלה מהגאון מו"ה דוד דייטש זצ"ל

יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שתהא לימוד משניות שלמדתי 
משנה  כי  לנשמתו / לנשמתה  זכות  )פב"פ(  נשמת  בשביל 

רמים  לתענוגים  ותזכה  מעלה  מעלה  שתעלה  נשמה  אותיות 

ולהנות מזיו השכינה ושתהא צרורה בצרור החיים עם נשמת 

עם  המתים  בתחיית  ולהחיותה  עדן  שבגן  וצדקניות  צדיקים 

אמן. ברחמים  ישראל  מתי  שאר  כל 

תפילה קצרה:

 בספר צבי לצדיק )מהגה"ק יהושע צבי מיכל שפירא זצ"ל מירושלים עיה"ק(
כתב )בסוף מכתב ד'( שיש אומרים אחר הלימוד רק נוסח קצר זה:

פלוני' בן  פלוני  נשמת  על  ירחם  'המרחם 

 וכתב שיש יותר תועלת באמירה קצר, דדבר קצר קל יותר לומר בכוונת הלב,
ובנוסח הזה יש בו ג"כ שמות הקודש.



הדי סנהדרי נגמר ו נה פרק 

ב לּ ב: א לּ א  אנינ וּ ת  ׁש אין  א וֹ ננין , אבל

דּ ין, לבית נמסרוּ  מיתוֹ ת ארבּ ע
רבּ י וחנק. הרג, שׂ רפה, סקילה,
חנק, סקילה, שׂ רפה , א וֹ מר, ׁש מע וֹ ן 

ה נּ סקלין : מצות  זוֹ  והרג.

א 

    
       

 יח

מיתות  ארבע   ז פרק

     
     

   א 
    

     
   

            
    

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מיתוֹ ת.א הרג ארבּ ע שׂ רפה סקילה ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
וּ ׁש ּת יהן  מ רפה, חמ וּ רה סקילה ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָוחנק.
מ נּ ּה  ונפקא מחנק. וּ ׁש לׁש ּת ן ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵמהרג
דּ קימא  מיתוֹ ת, ׁש ּת י  ׁש נּ תחיּ ב  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְלמי

בּ חמוּ רה: דּ נדּ וֹ ן א וֹ מר לן ׁש מעוֹ ן  רבּ י  ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
ׁש מע וֹ ן:וכוּ '. כּ ר בּ י  הלכה ואין ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌

הנּ סקלין . מצות דפריׁש נא זוֹ  הא ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
דּ ל יל : ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְבפרקין

במו "ק  כמבואר  היום  אותו  כל עליהם שמתאבלין עצמות מלקט כל ח)כדין מדינא(דף לל "ק .
היה מדינא  אשי  ולרב  אז , עד נתכפר  לא שהרי  העצמות , ליקוט  עד אבלות שום  עליו  אין 
שהרע "ב כתב  התוי "ט אידחי . דאידחי כיון אלא פורתא, קבר  חיבוט אחר  מיד להתאבל יכול 
כפרה, משום מתאבלין  היו  שלא סתמא כתב  דיבורו בתחילת אלו, שיטות  לשתי  התכוין
דאמרי  ואית  הכפרה, נגמרא  אז  שרק כיון עצמות ליקוט  עד  מהני  זה  שטעם כל"ק  וזהו
כיון  עליהם  מתאבלין  אין  ומ"מ להתעכל, הבשר  משהתחיל נגמרה  כבר  הכפרה שלעולם
בכוונתו  וברור  אמת שזה וכתב אדחי. דאדחי  וכיון הגולל משיסתם  לחול  ראויה שאבלות 
משום הוא מתאבלין שאין שטעם  רש"י לפי הוא ברע "ב  הראשון שפירוש לומר סבור  שהיה כמו  (ולא

רשע ) על להתאבל ראוי שאין משום  הוא מתאבלין שאין שהטעם  הרמב "ם  טעם הוא דאמרי ואית  .בזיון,
מפורשתא.רש"י .יח. אינה  חנק  מיתת הרג. שריפה , סקילה, מהן, שלש  רק  מפורשת בתורה 

לה  גמירי גמרא אלא  נג.)בתורה חנק (דף מיתת  היא סתם  שבתורה מיתה  נב:)וכל .(דף

 י י ח ר ו ק מ

ג



מיתות סנהדרי ארבע ז פרק  נו 

א וֹ ת וֹ  מׁש קּ עין  היוּ  הנּ שׂ רפין , מצות 
סוּ דר ונוֹ תנין ארכּ בּ וֹ תיו עד בזּ בל
צוּ ארוֹ . על  וכוֹ ר הרכּ ה  ֹלת ו קׁש ה 
אצלוֹ   מוֹ ׁש וזה אצלוֹ   מוֹ ׁש זה
את  וּ מדליק ּפ יו, את  ׁש ּפ וֹ תח עד
ויוֹ רדת  ּפ יו  ֹלת ו וזוֹ רקּה  הּפ תילה
רבּ י מעיו. בּ ני  את  וחוֹ מרת  מעיו  ֹלת ו
בּ ידם  מת  אם ה וּ א  אף א וֹ מר, יה וּ דה 

ב    
     

     
     

     
     
    

 ב    
     
      

    ג
             

             ד 
               

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

א וֹ תוֹ .ב אנה מ ׁש ּק עין   יתהּפ ׁש א ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
בּ שׂ ר וֹ : ל  הּפ תילה ותּפ ל  קׁש ה ואנה ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

הרכּ ה.  ֹלתו ֹלתו קׁש ה סוּ דר  כּ וֹ רכים ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌
ור כּ ה  לחנק, מבּ פנים קׁש ה ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָהר כּ ה.

להגן: הּפ תילה.מבּ ח וּ ץ ּפ תילה את ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ּפ יו:  ֹלתו  וּ מּת י מדליק. אבר  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶׁש ל

מיוחוֹ מרת. חמרמר וּ  לׁש וֹ ן כּ וֹ וצת. ֶ◌ֶ◌ְ◌ֳ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌
ב ). ׁש נּ אמר (איכה אהרן מבּ ני וילפינן ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

י)בּ הם יב כּ וּ (ויּ קרא י שׂ ראל בּ ית כּ ל ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌

דּ הא  גוּ פתם נשׂ רפוּ  ולא הרפה, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶאת
בּ כ ּת נתם,(ׁש ם )כתיב  ויּ אם ויּ קרב וּ  ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌◌ֳ◌ָֹ◌

אף  שׂ רפה מצות מתקיּ מת נּמ י  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָהכא
בני אלּ א נשׂ רפים ׁש אין ּפ י ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַל 
דּ כתיב טפי, דיף והכי בּ לבד . ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵמים

יט ) בּ רר (ׁש ם  , ֹכּ מ ו  לר ואהב ּת  ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֹ
יפה: מיתה מת לוֹ  אם הוּ א  אף ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌

ל בּ ידם. בּ ידם מת היה אם כּ ל וֹ מר  ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
הּפ תילה: זריקת קדם חניקתם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְידי

מבפנים ב. קשה  לפיכך ומנוולתו , גרונו  את  מחבל והקשה פיו לפתוח  חונקת  אינה שהרכה 
להגין מבחוץ ורכה  ורע "ב)לחנוק  בתוי "ט.ג ..(רש"י הובא שלד.רמב"ם , ענין וזה  רע "ב .

שריפה נקרא  מקום  ומכל ממש , שריפה  זה ואין אותן ומקמט מעיים  הבני  שמקלקל כויה 
שמקיימין  אהרן מבני  שוה  בגזירה שילפינן עוד שם ועיין  בהמשך. הרע "ב שכתב כמו 

קיים . שהגוף אע"פ שריפה מצות  בזה 

 י י ח ר ו ק מ

מיתות סנהדרי ארבע ז נז פרק 

שׂ רפה, מצות בּ וֹ  מקיּ מין היוּ  לא
ׁש א בּ צבת  ּפ יו את  פוֹ תחין  א לּ א 
וזוֹ רקּה  ה ּפ תילה  את  וּ מדליק בטוֹ בת וֹ 
וחוֹ מרת  מעיו  ֹלת ו וי וֹ רדת  ּפ יו  ֹלת ו
בּ ן אליעזר ר בּ י אמר מעיו. בּ ני את 
ׁש זּ נּ תה, אחת  כּ הן  בּ בת  מעשׂ ה צדוֹ ק,
וּ שׂ רפוּ ה. זמוֹ רוֹ ת חבילי והקּ יפוּ ה
ׁש ל  דּ ין  בית  היה ׁש א  מּפ ני לוֹ , אמרוּ 

בּ קי : ׁש עה א וֹ ת ּה 

את מּת יזין היוּ  הנּ הרגים, מצות
בסי ע וֹ שׂ ה.רא ׁש וֹ  ׁש הּמ לכ וּ ת   כּ דר ף 

הוּ א נוּ וּ ל אוֹ מר, יהוּ דה רבּ י
על ראׁש וֹ  את מנּ יחין אלּ א זה,
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

שׂ רפה. מצות מקיּ מים הי וּ  לפיכ לא  ְ◌ִ◌ָ◌
אוֹ תוֹ : חוֹ נקים היוּ  פ וֹ תחים לא א לּ א  ָֹ◌ְ◌ִ◌

בּ צבת. ּפ יו  בּ ל "ז.את טנאלוויי "א ְ◌ַ◌ַ◌
יהוּ דה: כּ ר בּ י הלכה היה ואין ׁש א  ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

בּ קי . ׁש עה א וֹ תּה  ׁש ל  דּ ין  צד וֹ קין בית ְ◌ִ◌
אלּ א  ׁש וה גּ זרה להם ׁש אין ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָהיוּ ,

כמׁש מע וֹ : א וֹ מר ג קרא יהוּ דה ר בּ י  ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
זה. הוּ א  ונוֹ פל :נ וּ וּ ל מ ּמ ד ׁש הרגוֹ  ֶ◌ְֹ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌

עיי "ש .ה. ברע "ב, כדאיתא  אהרן, מבני  שוה  הגזירה דרשי לא  דכתיבו .כי  הרע "ב  מש"כ
איתא  בגמרא ינקם. נקום  קרא דאמר  באורייתא נב:)סייף  היא,(דף מה  יודע איני זו נקימה

אומר  כה)כשהוא כו  סייף.(ויקרא  זו  נקימה  אומר  הוי ברית , נקם  נוקמת חרב  עליכם והבאתי
היאז. לעשות אומר  שהוא  שהמיתה לו  אמרו ולכן  הניוול, שזהו משמע  השתא כי  רע "ב .

ניוול יהודה  רבי  ליה קרי ולא מנוולת  יותר  שמיתתו מודה הוא גם באמת  אבל  מנוולת . יותר 
בגמרא  בברייתא כדאיתא תלכו, לא ובחוקותיהם  דכתיב משום יהודה)אלא  רבי תוד"ה  נב: .(דף

 י י ח ר ו ק מ

ד



מיתות סנהדרי ארבע ז פרק  נו 

א וֹ ת וֹ  מׁש קּ עין  היוּ  הנּ שׂ רפין , מצות 
סוּ דר ונוֹ תנין ארכּ בּ וֹ תיו עד בזּ בל
צוּ ארוֹ . על  וכוֹ ר הרכּ ה  ֹלת ו קׁש ה 
אצלוֹ   מוֹ ׁש וזה אצלוֹ   מוֹ ׁש זה
את  וּ מדליק ּפ יו, את  ׁש ּפ וֹ תח עד
ויוֹ רדת  ּפ יו  ֹלת ו וזוֹ רקּה  הּפ תילה
רבּ י מעיו. בּ ני  את  וחוֹ מרת  מעיו  ֹלת ו
בּ ידם  מת  אם ה וּ א  אף א וֹ מר, יה וּ דה 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

א וֹ תוֹ .ב אנה מ ׁש ּק עין   יתהּפ ׁש א ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
בּ שׂ ר וֹ : ל  הּפ תילה ותּפ ל  קׁש ה ואנה ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

הרכּ ה.  ֹלתו ֹלתו קׁש ה סוּ דר  כּ וֹ רכים ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌
ור כּ ה  לחנק, מבּ פנים קׁש ה ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָהר כּ ה.

להגן: הּפ תילה.מבּ ח וּ ץ ּפ תילה את ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ּפ יו:  ֹלתו  וּ מּת י מדליק. אבר  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶׁש ל

מיוחוֹ מרת. חמרמר וּ  לׁש וֹ ן כּ וֹ וצת. ֶ◌ֶ◌ְ◌ֳ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌
ב ). ׁש נּ אמר (איכה אהרן מבּ ני וילפינן ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

י)בּ הם יב כּ וּ (ויּ קרא י שׂ ראל בּ ית כּ ל ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌

דּ הא  גוּ פתם נשׂ רפוּ  ולא הרפה, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶאת
בּ כ ּת נתם,(ׁש ם )כתיב  ויּ אם ויּ קרב וּ  ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌◌ֳ◌ָֹ◌

אף  שׂ רפה מצות מתקיּ מת נּמ י  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָהכא
בני אלּ א נשׂ רפים ׁש אין ּפ י ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַל 
דּ כתיב טפי, דיף והכי בּ לבד . ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵמים

יט ) בּ רר (ׁש ם  , ֹכּ מ ו  לר ואהב ּת  ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֹ
יפה: מיתה מת לוֹ  אם הוּ א  אף ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌

ל בּ ידם. בּ ידם מת היה אם כּ ל וֹ מר  ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
הּפ תילה: זריקת קדם חניקתם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְידי

מבפנים ב. קשה  לפיכך ומנוולתו , גרונו  את  מחבל והקשה פיו לפתוח  חונקת  אינה שהרכה 
להגין מבחוץ ורכה  ורע "ב)לחנוק  בתוי "ט.ג ..(רש"י הובא שלד.רמב"ם , ענין וזה  רע "ב .

שריפה נקרא  מקום  ומכל ממש , שריפה  זה ואין אותן ומקמט מעיים  הבני  שמקלקל כויה 
שמקיימין  אהרן מבני  שוה  בגזירה שילפינן עוד שם ועיין  בהמשך. הרע "ב שכתב כמו 

קיים . שהגוף אע"פ שריפה מצות  בזה 

 י י ח ר ו ק מ

מיתות סנהדרי ארבע ז נז פרק 

שׂ רפה, מצות בּ וֹ  מקיּ מין היוּ  לא
ׁש א בּ צבת  ּפ יו את  פוֹ תחין  א לּ א 
וזוֹ רקּה  ה ּפ תילה  את  וּ מדליק בטוֹ בת וֹ 
וחוֹ מרת  מעיו  ֹלת ו וי וֹ רדת  ּפ יו  ֹלת ו
בּ ן אליעזר ר בּ י אמר מעיו. בּ ני את 
ׁש זּ נּ תה, אחת  כּ הן  בּ בת  מעשׂ ה צדוֹ ק,
וּ שׂ רפוּ ה. זמוֹ רוֹ ת חבילי והקּ יפוּ ה
ׁש ל  דּ ין  בית  היה ׁש א  מּפ ני לוֹ , אמרוּ 

בּ קי : ׁש עה א וֹ ת ּה 

את מּת יזין היוּ  הנּ הרגים, מצות
בסי ע וֹ שׂ ה.רא ׁש וֹ  ׁש הּמ לכ וּ ת   כּ דר ף 

הוּ א נוּ וּ ל אוֹ מר, יהוּ דה רבּ י
על ראׁש וֹ  את מנּ יחין אלּ א זה,
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

שׂ רפה. מצות מקיּ מים הי וּ  לפיכ לא  ְ◌ִ◌ָ◌
אוֹ תוֹ : חוֹ נקים היוּ  פ וֹ תחים לא א לּ א  ָֹ◌ְ◌ִ◌

בּ צבת. ּפ יו  בּ ל "ז.את טנאלוויי "א ְ◌ַ◌ַ◌
יהוּ דה: כּ ר בּ י הלכה היה ואין ׁש א  ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

בּ קי . ׁש עה א וֹ תּה  ׁש ל  דּ ין  צד וֹ קין בית ְ◌ִ◌
אלּ א  ׁש וה גּ זרה להם ׁש אין ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָהיוּ ,

כמׁש מע וֹ : א וֹ מר ג קרא יהוּ דה ר בּ י  ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
זה. הוּ א  ונוֹ פל :נ וּ וּ ל מ ּמ ד ׁש הרגוֹ  ֶ◌ְֹ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌

עיי "ש .ה. ברע "ב, כדאיתא  אהרן, מבני  שוה  הגזירה דרשי לא  דכתיבו .כי  הרע "ב  מש"כ
איתא  בגמרא ינקם. נקום  קרא דאמר  באורייתא נב:)סייף  היא,(דף מה  יודע איני זו נקימה

אומר  כה)כשהוא כו  סייף.(ויקרא  זו  נקימה  אומר  הוי ברית , נקם  נוקמת חרב  עליכם והבאתי
היאז. לעשות אומר  שהוא  שהמיתה לו  אמרו ולכן  הניוול, שזהו משמע  השתא כי  רע "ב .

ניוול יהודה  רבי  ליה קרי ולא מנוולת  יותר  שמיתתו מודה הוא גם באמת  אבל  מנוולת . יותר 
בגמרא  בברייתא כדאיתא תלכו, לא ובחוקותיהם  דכתיב משום יהודה)אלא  רבי תוד"ה  נב: .(דף

 י י ח ר ו ק מ

ה



מיתות סנהדרי ארבע ז פרק  נח

אין לוֹ , אמר וּ  בּ קוֹ פיץ. וקוֹ צץ הּס דּ ן 
הי וּ  הנּ חנקין , מצות  מזּ וֹ . מנ וּ לת  מיתה
ארכּ בּ וֹ תיו  עד  ב זּ בל א וֹ ת וֹ  מׁש קּ עין 
 וכוֹ ר הר כּ ה   ֹלת ו קׁש ה  סוּ דר ונ וֹ תנין 
 מוֹ ׁש וזה  אצלוֹ   מוֹ ׁש זה צוּ ארוֹ , על

יוֹ צאה: ׁש נּ פ ׁש וֹ  עד אצלוֹ ,

ועל  האם, על ה בּ א  ה נּ סקלין , הן  א לּ וּ 
ה זּ כ וּ ר, ועל ה כּ לּ ה , ועל האב, א ׁש ת 
את  המביאה והא ּׁשה  ה בּ המה, ועל
עבוֹ דה והעוֹ בד והמגדּ ף, הבּ המה,
וּ בעל ,לּמ ל מזּ רעוֹ  והנּ וֹ תן זרה,

ה  את  והמחלּ ל וידּ ע וֹ ני, ּׁשבּ ת ,א וֹ ב  
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש ל סדּ ן . כּ מ וֹ ת בּ ארץ  ּּת קו בה ץ ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌
דפליג  דּ ט מא פר ׁש וּ , וּ ב בּ ריתא ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַנּפ חים.
תוֹ רה  ׁש אמרה מ ּפ ני אדּ ר בּ נן, יהוּ דה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַר בּ י

יח) לי ּה (ׁש ם ואמרי  תלכ וּ . לא וּ בחּק תיהם ָ◌ְ◌◌ֵֹ◌ֶ◌ֵֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
דּ אמר  בּ אוֹ ריתא, סיף דּ כתיב  כּ יון ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַר בּ נן,

ינּ קם  נקם כא )קרא  גמרינן.(ׁש מוֹ ת מנּ יה וּ  לא , ְ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌
כּ חכמים: הנּ סקלין .דוהלכה הן  א לּ וּ  ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

בהדיא, סקילה בּ הוּ  דכתיב  מ נּ יהוּ  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִאית

בּ הוּ  כּ תיב  סקילה בהוּ  כתיבא דּ לא ְוהנ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌
ׁש נּ אמר  מקוֹ ם וכל בּ ם, דּ מיהם בּ וֹ  ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָדּ מיו
סקילה, אלּ א אינוֹ  בּ ם דּ מיהם בּ וֹ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָדּ מיו

דּ כתיב  וידּ ע וֹ ני מאוֹ ב  כ)דּ ילפינן (ו יּ קרא ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

בּ ם: דּ מיהם אתם יר גּ מוּ  והנּ וֹ תן בּ אבן ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
.לּמ ל לאו מזּ רעוֹ   מל ּת נּ א האי קסבר  ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌

בּ למא  הא ּמ וֹ ת  חק  א לּ א  ה וּ א  זרה  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌בוֹ דה 
:מל ותנא זרה, ב וֹ דה מ דּ תנא ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִהוּ א.

עיי "ש .ח. ברע"ב , כדאיתא ממש , זרה עבודה  היינו לאו שמולך סובר  משנתנו תנא 
הרחבה. ביתר  המולך עבודת מבואר  ז ' משנה משנהט.לקמן  להלן יותר  מבוארים 

הרמב"ם חשיב ולכן  הם , דברים ושני ה "י)ז . פט "ו  בתורה.(סנהדרין נסקלין י"ח

 י י ח ר ו ק מ

מיתות סנהדרי ארבע ז נט פרק 

נ ערה  על והבּ א  וא ּמ וֹ , אביו והמקלּ ל
והמכּׁשף, והּמ דּ יח, והּמ סית , המארסה,
חיּ ב  האם, על ה בּ א  וּ מוֹ רה . סוֹ רר וּ בן 
רבּ י אב. א ׁש ת  וּ מּׁשוּ ם אם מּׁשוּ ם עליה 
מּׁשוּ ם  א לּ א  חיּ ב אינ וֹ  אוֹ מר, יה וּ דה 
חיּ ב  אב א ׁש ת  על ה בּ א  בּ לבד . האם
א ׁש ת  וּ מּׁשוּ ם אב א ׁש ת  מּׁשוּ ם עליה 
מיתת  לאחר  בּ ין  אביו בּ חיּ י בּ ין  אי ׁש ,
הנּ ּׂשוּ אין . מן  בּ ין  האר וּ סין  מן  בּ ין  אביו,
כּ לּ ת וֹ  מּׁשוּ ם עליה חיּ ב  כּ לּ ת וֹ , על הבּ א 
בּ ין בנ וֹ  בּ חיּ י בּ ין  אי ׁש , א ׁש ת  וּ מּׁשוּ ם

בּ ין  בּ נ וֹ , מיתת  בּ יןלאחר האר וּ סין  מן  
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וא ּמ וֹ . אביו דּ איכּ א והמקלּ ל מּמ כּ ה, חמוּ ר  ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ׁש ם  וּ מוֹ ציא ואּמ וֹ  אביו קלוֹ ן ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַתר ּת י
ד  חיּ ב  אינוֹ  תנן דּ הא לב ּט לה, ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָׁש מים

בּ ם: היחידים:והּמ סית.ׁש יּ קלּ לם את ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
הנּ דּ חת:והּמ דּ יח. דּ כתיבוהמכּׁשף.יר  ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌

כב ) וּ סמי(ׁש מוֹ ת  תחיּ ה, לא מכפה ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
מה  יוּ מת, מ וֹ ת בּ המה ם ׁש כב  כּ ל ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ָ◌ֵלי ּה 
מכ פה  אף בּ סקילה, בּ המה ם ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵוֹ כב 

עליה.בּ סקילה: חיּ ב האם  על ׁש ּת יהבּ א  ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
כרת  בּ הוּ  [כּ תיב  רי וֹ ת דּ בכ לּ הוּ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ַחּט אוֹ ת.
בגוּ ף  ואפלּ וּ  חּט אוֹ ת]. חלּ וּ ק בּ הוּ  ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוּ כתיב 

הלכה: וכן האר וּ סין .אחד . מן  דּ כיון בּ ין  ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
דּ כתיב  היא, אׁש ּת וֹ  (ויּ קראׁש ּק דּ ׁש ּה , ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

מת כ) אה, את י ּק ח אׁש ר  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְואיׁש 
קדּ וּ ׁש ין  קיחה וה אׁש ּת וֹ . נקראת ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְלקיחה
פר וֹ ן: מ דה קיחה קיחה דּ גמר  ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵהן,

מקראי. כן  דריש  יהודה  נג:)רבי שאין יא..(דף  פשיטא  אבל אב , אשת  חיוב  על רק  קאי 
כלתו. אצל  בסמוך  וכן מיתה , אחר  איש  אשת 

 י י ח ר ו ק מ

ו



מיתות סנהדרי ארבע ז פרק  נח

אין לוֹ , אמר וּ  בּ קוֹ פיץ. וקוֹ צץ הּס דּ ן 
הי וּ  הנּ חנקין , מצות  מזּ וֹ . מנ וּ לת  מיתה
ארכּ בּ וֹ תיו  עד  ב זּ בל א וֹ ת וֹ  מׁש קּ עין 
 וכוֹ ר הר כּ ה   ֹלת ו קׁש ה  סוּ דר ונ וֹ תנין 
 מוֹ ׁש וזה  אצלוֹ   מוֹ ׁש זה צוּ ארוֹ , על

יוֹ צאה: ׁש נּ פ ׁש וֹ  עד אצלוֹ ,

ועל  האם, על ה בּ א  ה נּ סקלין , הן  א לּ וּ 
ה זּ כ וּ ר, ועל ה כּ לּ ה , ועל האב, א ׁש ת 
את  המביאה והא ּׁשה  ה בּ המה, ועל
עבוֹ דה והעוֹ בד והמגדּ ף, הבּ המה,
וּ בעל ,לּמ ל מזּ רעוֹ  והנּ וֹ תן זרה,

ה  את  והמחלּ ל וידּ ע וֹ ני, ּׁשבּ ת ,א וֹ ב  

ד

     
     
    
    
    
     
     

    
    
    
   

    
    

     
ח   
      ט   

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש ל סדּ ן . כּ מ וֹ ת בּ ארץ  ּּת קו בה ץ ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌
דפליג  דּ ט מא פר ׁש וּ , וּ ב בּ ריתא ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַנּפ חים.
תוֹ רה  ׁש אמרה מ ּפ ני אדּ ר בּ נן, יהוּ דה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַר בּ י

יח) לי ּה (ׁש ם ואמרי  תלכ וּ . לא וּ בחּק תיהם ָ◌ְ◌◌ֵֹ◌ֶ◌ֵֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
דּ אמר  בּ אוֹ ריתא, סיף דּ כתיב  כּ יון ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַר בּ נן,

ינּ קם  נקם כא )קרא  גמרינן.(ׁש מוֹ ת מנּ יה וּ  לא , ְ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌
כּ חכמים: הנּ סקלין .דוהלכה הן  א לּ וּ  ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

בהדיא, סקילה בּ הוּ  דכתיב  מ נּ יהוּ  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִאית

בּ הוּ  כּ תיב  סקילה בהוּ  כתיבא דּ לא ְוהנ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌
ׁש נּ אמר  מקוֹ ם וכל בּ ם, דּ מיהם בּ וֹ  ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָדּ מיו
סקילה, אלּ א אינוֹ  בּ ם דּ מיהם בּ וֹ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָדּ מיו

דּ כתיב  וידּ ע וֹ ני מאוֹ ב  כ)דּ ילפינן (ו יּ קרא ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

בּ ם: דּ מיהם אתם יר גּ מוּ  והנּ וֹ תן בּ אבן ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
.לּמ ל לאו מזּ רעוֹ   מל ּת נּ א האי קסבר  ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌

בּ למא  הא ּמ וֹ ת  חק  א לּ א  ה וּ א  זרה  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌בוֹ דה 
:מל ותנא זרה, ב וֹ דה מ דּ תנא ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִהוּ א.

עיי "ש .ח. ברע"ב , כדאיתא ממש , זרה עבודה  היינו לאו שמולך סובר  משנתנו תנא 
הרחבה. ביתר  המולך עבודת מבואר  ז ' משנה משנהט.לקמן  להלן יותר  מבוארים 

הרמב"ם חשיב ולכן  הם , דברים ושני ה "י)ז . פט "ו  בתורה.(סנהדרין נסקלין י"ח

 י י ח ר ו ק מ

מיתות סנהדרי ארבע ז נט פרק 

נ ערה  על והבּ א  וא ּמ וֹ , אביו והמקלּ ל
והמכּׁשף, והּמ דּ יח, והּמ סית , המארסה,
חיּ ב  האם, על ה בּ א  וּ מוֹ רה . סוֹ רר וּ בן 
רבּ י אב. א ׁש ת  וּ מּׁשוּ ם אם מּׁשוּ ם עליה 
מּׁשוּ ם  א לּ א  חיּ ב אינ וֹ  אוֹ מר, יה וּ דה 
חיּ ב  אב א ׁש ת  על ה בּ א  בּ לבד . האם
א ׁש ת  וּ מּׁשוּ ם אב א ׁש ת  מּׁשוּ ם עליה 
מיתת  לאחר  בּ ין  אביו בּ חיּ י בּ ין  אי ׁש ,
הנּ ּׂשוּ אין . מן  בּ ין  האר וּ סין  מן  בּ ין  אביו,
כּ לּ ת וֹ  מּׁשוּ ם עליה חיּ ב  כּ לּ ת וֹ , על הבּ א 
בּ ין בנ וֹ  בּ חיּ י בּ ין  אי ׁש , א ׁש ת  וּ מּׁשוּ ם

בּ ין  בּ נ וֹ , מיתת  בּ יןלאחר האר וּ סין  מן  
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וא ּמ וֹ . אביו דּ איכּ א והמקלּ ל מּמ כּ ה, חמוּ ר  ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ׁש ם  וּ מוֹ ציא ואּמ וֹ  אביו קלוֹ ן ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַתר ּת י
ד  חיּ ב  אינוֹ  תנן דּ הא לב ּט לה, ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָׁש מים

בּ ם: היחידים:והּמ סית.ׁש יּ קלּ לם את ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
הנּ דּ חת:והּמ דּ יח. דּ כתיבוהמכּׁשף.יר  ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌

כב ) וּ סמי(ׁש מוֹ ת  תחיּ ה, לא מכפה ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
מה  יוּ מת, מ וֹ ת בּ המה ם ׁש כב  כּ ל ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ָ◌ֵלי ּה 
מכ פה  אף בּ סקילה, בּ המה ם ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵוֹ כב 

עליה.בּ סקילה: חיּ ב האם  על ׁש ּת יהבּ א  ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
כרת  בּ הוּ  [כּ תיב  רי וֹ ת דּ בכ לּ הוּ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ַחּט אוֹ ת.
בגוּ ף  ואפלּ וּ  חּט אוֹ ת]. חלּ וּ ק בּ הוּ  ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוּ כתיב 

הלכה: וכן האר וּ סין .אחד . מן  דּ כיון בּ ין  ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
דּ כתיב  היא, אׁש ּת וֹ  (ויּ קראׁש ּק דּ ׁש ּה , ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

מת כ) אה, את י ּק ח אׁש ר  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְואיׁש 
קדּ וּ ׁש ין  קיחה וה אׁש ּת וֹ . נקראת ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְלקיחה
פר וֹ ן: מ דה קיחה קיחה דּ גמר  ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵהן,

מקראי. כן  דריש  יהודה  נג:)רבי שאין יא..(דף  פשיטא  אבל אב , אשת  חיוב  על רק  קאי 
כלתו. אצל  בסמוך  וכן מיתה , אחר  איש  אשת 

 י י ח ר ו ק מ

ז



מיתות סנהדרי ארבע ז פרק  ס

ועל  הזּ כוּ ר  על הבּ א  ה נּ ּׂשוּ אין . מן 
את המביאה והאּׁשה הבּ המה,
מה  בּ המה  חטא , אדם אם הבּ המה ,
לאדם ׁש בּ את לפי אלּ א חטאת,
ה כּ ת וּ ב  אמר   לפיכ ידּה , על ּת קּ לה 
בּ המה  תהא  ׁש א  אחר, דּ בר ּת ּס קל.
ׁש נּ סקל  היא  זוֹ  ויאמר וּ  בּ ּׁשוּ ק ע וֹ ברת 

יד ּה : על ּפ לוֹ ני

     יב 
    

     
    

    יג
    

     
   יד   

     
     

    

ה משנה 

נמחקי  שאינ שמות שבעה 

ש  ה שמות  וא "ושבעה ה"א יו "ד הנכתב  הש . למוחק אסור
. ואלהי אלוה . ואל . אדני. הנכתב  או המפורש. הש והוא  ה"א

וצבאות. ושדי. ואלהי.

הנמחקי שמות  כינויי

 חנו כגו הוא   ברו הקדוש את  בה  שמשבחי הכנויי שאר
 בה וכיוצא וחזק קנא הנאמ והנורא הגבור הגדול  ורחו

 למחק ומותר הקדש כתבי כשאר  ה יסודיהרי  הלכות " רמב)

ה"ה) ה"ב , פ "ו התורה 

הכאיב. לזה נקט  מינה  נפקא למאי הנסקלים (תוי"ט )תימה  כל מפרט  שהתנא  ונראה  .
על לחזור  כדי  ושנאו  חזר  זכור  דין על  מאומה הוסיף שלא  ואע"פ  דינם, ומבאר  כסדר 
מי"א פ "ד טהרות במסכת  בעצמו  התוי"ט  שכתב וכמו  מבינתים, אחד לדלג  שלא כולן

שיג ..(רש"ש) סקילה חיוב  כל נסקלת , הבהמה  שגם  לעיל  במשנה  מפורש  שלא  לאף 
דכתיב ממה נלמד הבהמה על טו )הבא  כ מוֹ ת(ויקרא בּ בהמה ׁש כב ּת וֹ  יּת ן א ׁש ר  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְואיׁש 

כאן  אף בסקילה להלן  מה  תהרגנו , הרג כי כתיב  ובמסית  ּת הרגוּ , ה בּ המה  ואת ֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָי וּ מת 
בסקילה שהשוכב  במשנה שמפורש וכיון השוכב . מיתת  כך  הבהמה  וכמיתת  בסקילה,

נסקלת  שהבהמה כמפורש רש"י .יד..(תוי"ט )הוה 

 י י ח ר ו ק מ

מיתות סנהדרי ארבע ז סאפרק 

ׁש יּ פרׁש  עד חיּ ב אינוֹ  המגדּ ף
קרחה, בּ ן  יה וֹ ׁש ע ר בּ י אמר הּׁשם.
בּ כנּ וּ י העדים את דּ נין יוֹ ם בּ כל

ה 

 מגד
המקלל  פרשת  טז )בסוטו כד  כתיב:(ויקרא

ונא אלהיו  יק ל י  אי  אי לאמר דר י ראל  ני ואל
ר העדה ל  ב מיר  רג י מת  מת  ה'   ונקב : חטא

ימת :  נקב אזרח

המיוחד  ש
בברייתא וחכמי מאיר רבי  חייב(ש)נחלקו  הכינויי על  ג אי 

ועל  סקילה, חייב המיוחד  ש על  שרק  כחכמי והלכה סקילה ,
המיוחד ש הוא יקוק ש באזהרה.  טו הכינויי"הרמב ולפי ,

ה "ז ) פ "ב סקילה .(ע"ז  חייב אדנו"ת  ש על  ג

 בש ש  שיבר עד 
ה' יבר שיאמר  כגו ,בש  ש  שיבר עד סקילה חייב אינו
נוקב  וה יומת.  ש בנקבו  וגו ' ה' ש ונוקב דכתיב ה'. את 

אל  קבה לא  אקב מה כדכתיב הוא, קללה  נו.)לשו טז(ד.

    
     

    יז
    
     

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הּׁשם.ה את ׁש יּ פר ׁש  הם עד   ויבר ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌
ׁש נּ אמר  כד )בּ ם. ה',(ׁש ם ׁש ם (ׁש ם )ונקב  ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ֵ◌ָ◌

בּ ם: הם ׁש יּ נקב  ׁש ם, י וֹ ם.בּ נקב וֹ  בּ כל  ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌
בּ בדיקת  ונוֹ תנים נוֹ שׂ אים ׁש היוּ  זמן ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָכּ ל

בּ כנּ וּ י .הדים: א וֹ תן  דנין  אדם הי וּ  כּ ל  ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ותוֹ לה  ׁש ּמ קלּ ל  כּ מי  וּ מדבּ ר  דּ בר   ֶׁש ּמ הּפ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌
וּ בל ׁש וֹ ן  חכמים. בּ לׁש וֹ ן כּ נּ וּ י  קר וּ י ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְבאחר 

אכנּ ה ידּת י לא כּ י לב )מקרא, :(א יּ וֹ ב  ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌

הרדב"זטו. ה "ב)דעת  פ"ה  המיוחד,(ממרים  שם  נקראים  נמחקין שאינם  השמות  כל הרמב "ם  שלפי
נחלקו הראשונים טז..(ועייןלקמן משנהח,ומקו "חשם)אבלכאןהכוונה לשם מיוחד בןארבעאותיות

לרמב "ם  המברך. שם  על גם  קאי או  המתברך השם  על  רק קאי המיוחד שם  דבענין הא  אם
ה "ז) פ "ב שאינם (ע "ז שמות משאר  באחד  המיוחד  שם  את  בירך  ואם המתברך, שם על רק  קאי 

סקילה. חייב  פטור יז.נמחקין, וברכו, אחר  מפי יוצא השם שמע אם  רש "י)אבל בשם  .(תוי "ט 
רק מבאר שיפרש  עד בד"ה  הרע"ב המיוחד. שם  שיפרש  עד שר"ל פירשו ראשונים  ועוד וברי "ד
דבריו. תוי"ט  מדהביא  כרש "י ביארנו בפנים  השם . את  מפרש  על כלום  ביאר ולא  המשנה  המשך

 י י ח ר ו ק מ

ח



מיתות סנהדרי ארבע ז פרק  ס

ועל  הזּ כוּ ר  על הבּ א  ה נּ ּׂשוּ אין . מן 
את המביאה והאּׁשה הבּ המה,
מה  בּ המה  חטא , אדם אם הבּ המה ,
לאדם ׁש בּ את לפי אלּ א חטאת,
ה כּ ת וּ ב  אמר   לפיכ ידּה , על ּת קּ לה 
בּ המה  תהא  ׁש א  אחר, דּ בר ּת ּס קל.
ׁש נּ סקל  היא  זוֹ  ויאמר וּ  בּ ּׁשוּ ק ע וֹ ברת 

יד ּה : על ּפ לוֹ ני
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ה משנה 

נמחקי  שאינ שמות שבעה 

ש  ה שמות  וא "ושבעה ה"א יו "ד הנכתב  הש . למוחק אסור
. ואלהי אלוה . ואל . אדני. הנכתב  או המפורש. הש והוא  ה"א

וצבאות. ושדי. ואלהי.

הנמחקי שמות  כינויי

 חנו כגו הוא   ברו הקדוש את  בה  שמשבחי הכנויי שאר
 בה וכיוצא וחזק קנא הנאמ והנורא הגבור הגדול  ורחו

 למחק ומותר הקדש כתבי כשאר  ה יסודיהרי  הלכות " רמב)

ה"ה) ה"ב , פ "ו התורה 

הכאיב. לזה נקט  מינה  נפקא למאי הנסקלים (תוי"ט )תימה  כל מפרט  שהתנא  ונראה  .
על לחזור  כדי  ושנאו  חזר  זכור  דין על  מאומה הוסיף שלא  ואע"פ  דינם, ומבאר  כסדר 
מי"א פ "ד טהרות במסכת  בעצמו  התוי"ט  שכתב וכמו  מבינתים, אחד לדלג  שלא כולן

שיג ..(רש"ש) סקילה חיוב  כל נסקלת , הבהמה  שגם  לעיל  במשנה  מפורש  שלא  לאף 
דכתיב ממה נלמד הבהמה על טו )הבא  כ מוֹ ת(ויקרא בּ בהמה ׁש כב ּת וֹ  יּת ן א ׁש ר  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְואיׁש 

כאן  אף בסקילה להלן  מה  תהרגנו , הרג כי כתיב  ובמסית  ּת הרגוּ , ה בּ המה  ואת ֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָי וּ מת 
בסקילה שהשוכב  במשנה שמפורש וכיון השוכב . מיתת  כך  הבהמה  וכמיתת  בסקילה,

נסקלת  שהבהמה כמפורש רש"י .יד..(תוי"ט )הוה 

 י י ח ר ו ק מ

מיתות סנהדרי ארבע ז סאפרק 

ׁש יּ פרׁש  עד חיּ ב אינוֹ  המגדּ ף
קרחה, בּ ן  יה וֹ ׁש ע ר בּ י אמר הּׁשם.
בּ כנּ וּ י העדים את דּ נין יוֹ ם בּ כל

ה 

 מגד
המקלל  פרשת  טז )בסוטו כד  כתיב:(ויקרא

ונא אלהיו  יק ל י  אי  אי לאמר דר י ראל  ני ואל
ר העדה ל  ב מיר  רג י מת  מת  ה'   ונקב : חטא

ימת :  נקב אזרח

המיוחד  ש
בברייתא וחכמי מאיר רבי  חייב(ש)נחלקו  הכינויי על  ג אי 

ועל  סקילה, חייב המיוחד  ש על  שרק  כחכמי והלכה סקילה ,
המיוחד ש הוא יקוק ש באזהרה.  טו הכינויי"הרמב ולפי ,

ה "ז ) פ "ב סקילה .(ע"ז  חייב אדנו"ת  ש על  ג

 בש ש  שיבר עד 
ה' יבר שיאמר  כגו ,בש  ש  שיבר עד סקילה חייב אינו
נוקב  וה יומת.  ש בנקבו  וגו ' ה' ש ונוקב דכתיב ה'. את 

אל  קבה לא  אקב מה כדכתיב הוא, קללה  נו.)לשו טז(ד.
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הּׁשם.ה את ׁש יּ פר ׁש  הם עד   ויבר ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌
ׁש נּ אמר  כד )בּ ם. ה',(ׁש ם ׁש ם (ׁש ם )ונקב  ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ֵ◌ָ◌

בּ ם: הם ׁש יּ נקב  ׁש ם, י וֹ ם.בּ נקב וֹ  בּ כל  ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌
בּ בדיקת  ונוֹ תנים נוֹ שׂ אים ׁש היוּ  זמן ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָכּ ל

בּ כנּ וּ י .הדים: א וֹ תן  דנין  אדם הי וּ  כּ ל  ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ותוֹ לה  ׁש ּמ קלּ ל  כּ מי  וּ מדבּ ר  דּ בר   ֶׁש ּמ הּפ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌
וּ בל ׁש וֹ ן  חכמים. בּ לׁש וֹ ן כּ נּ וּ י  קר וּ י ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְבאחר 

אכנּ ה ידּת י לא כּ י לב )מקרא, :(א יּ וֹ ב  ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌

הרדב"זטו. ה "ב)דעת  פ"ה  המיוחד,(ממרים  שם  נקראים  נמחקין שאינם  השמות  כל הרמב "ם  שלפי
נחלקו הראשונים טז..(ועייןלקמן משנהח,ומקו "חשם)אבלכאןהכוונה לשם מיוחד בןארבעאותיות

לרמב "ם  המברך. שם  על גם  קאי או  המתברך השם  על  רק קאי המיוחד שם  דבענין הא  אם
ה "ז) פ "ב שאינם (ע "ז שמות משאר  באחד  המיוחד  שם  את  בירך  ואם המתברך, שם על רק  קאי 

סקילה. חייב  פטור יז.נמחקין, וברכו, אחר  מפי יוצא השם שמע אם  רש "י)אבל בשם  .(תוי "ט 
רק מבאר שיפרש  עד בד"ה  הרע"ב המיוחד. שם  שיפרש  עד שר"ל פירשו ראשונים  ועוד וברי "ד
דבריו. תוי"ט  מדהביא  כרש "י ביארנו בפנים  השם . את  מפרש  על כלום  ביאר ולא  המשנה  המשך

 י י ח ר ו ק מ

ט



מיתות סנהדרי ארבע ז פרק  סב

נגמר יוֹ סי. את יוֹ סי יכּ ה
אלּ א בּ כנּ וּ י, הוֹ רגים לא הדּ ין,
וׁש וֹ אלים  לחוּ ץ אדם כּ ל מוֹ ציאים
לוֹ  ואוֹ מרים ׁש בּ הן הגּ דוֹ ל את
והוּ א בּ פר וּ ׁש , ּׁשּׁשמעּת  מה אמר
רגליהן על ע וֹ מדין  והדּ יּ נים א וֹ מר,
א וֹ מר  וה ּׁשני מאחין . ולא  וקוֹ רעין 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

י וֹ סי . את י וֹ סי  ׁש מּת יי כּ ה אני  ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
וע וֹ לה  אוֹ תיּ וֹ ת אר בּ ע  בן ׁש הוּ א ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִמּפ ני 
ׁש ם  מכנּ ה  לכ אלהי "ם, ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְבגימטר יּ א

לי וֹ סי: אוֹ תיּ וֹ ת אר בּ ע  הדּ ין .בּ ן נגמר  ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
לא  הוּ א, חיּ ב  ל וֹ מר  דּ ין בּ ית ֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָוּ באים
זוֹ  ד וּ ת ּפ י ל  להרג וֹ  יכוֹ לים ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָהיוּ 

מּפ יהם  ׁש מע וּ  לא ׁש הרי ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶׁש מע וּ ,
כּ נּ וּ י : קללת את אלּ א מוֹ ציאים  א לּ א  ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌

לחוּ ץ. האדם  להׁש מי כּ ל הוּ א דּ גנאי  ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌
לר בּ ים: הם מאחין .בּ ר כּ ת ולא  וקוֹ רעין  ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌

ׁש אין  אל כּ סנדּ רית ּת פירה ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָע וֹ למית.
מּת ר : ּת פיר וֹ ת ׁש אר  אבל  נכּ רת, ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהּק ריה

גם יח. כי וכדומה, ורחום צבאות , כמו הקדוש  שם  לכינויי הכוונה  אין  כאן  כינוי הלשון
ונראים  אחר , בשם  השם  שמכנים  פירושו אלא  מעלה , כלפי  ובזיון גמור  איסור  יש  באלו

עיי "ש . ברע "ב, וכדאיתא  אחר , על אלא מדברים  אין היהיט.כאילו  שלא איתא  בירושלמי 
בלשון  אומר  אלא  חלילה. מגדף  הוא  הרי כן שאם אמר , שפלוני  הלשון כל מפורש אומר 
שאומר  וכיון השם . יכה השם  שאותו  אמר  שפלוני  ואומר  אמר , שהוא השם  שמפרש עבר ,

משנה  הכסף כתב  כן  ממש . מגדף זה אין  להשם הקללה  סומך  ואינו עבר  פ"בבלשון  (ע "ז

דילן ה "ח) שש "ס  ס "ל שהרמב"ם  כתב ובתוי "ט  להדיא. כן  ביאר  לא הרמב "ם  למה ותמה 
לכך. כוונתו  שאין כיון מגדף זה ואין ששמע, מה כל  מפורש לומר  שחייב  וסובר  חולק

 י י ח ר ו ק מ

מיתות סנהדרי ארבע ז סג פרק 

אף  א וֹ מר והּׁשלי ׁש י  כּ מוֹ הוּ , אני אף
כּ מוֹ הוּ : אני 

ואחד  העוֹ בד , אחד  זרה , עב וֹ דה  העוֹ בד 
, המנּס ואחד המקּט ר, ואחד  ה זּ וֹ בח ,
המקבּ לוֹ  ואחד הּמ ׁש ּת חוה, ואחד

אלי  לוֹ  והא וֹ מר לאלוֹ ּה , א ּת ה.עליו 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

כמוֹ הוּ . ׁש מעּת י אני להזכּ יראף   צרי ואינ וֹ  ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
בּ ם: ׁש ם אוֹ מר .בּ רכּ ת אתיא וה ּׁשלי ׁש י ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌

אף  אחת דוּ ת נים מה דּ אמר ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְכמאן 
אחת : ד וּ ת הע וֹ בד .וׁש לׁש ה בוֹ דה אחד ְ◌ָֹ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

: בכ בוֹ דתוֹ  ׁש דּ ר בּ דבר ואחדזרה ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌
כוּ '. בוֹ דתּה ה זּ וֹ בח דּ ר ׁש אין  ּפ י ל  ואף ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

וכל חיּ ב. הלּ לוּ , בוֹ ד וֹ ת מארבּ ע ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְבּ אחת
ד חיּ ב אינוֹ  מאלּ וּ , חוּ ץ בוֹ ד וֹ ת ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְׁש אר

בוֹ דתּה :ׁש יּ  כּ דר עליובד והמקבּ לוֹ  ֶ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
דּ אּת ּק ׁש לאלוֹ ּה . בלמא. באמירה אפלּ וּ  ֲ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌

דּ כתיב לב )לזביחה, לוֹ (ׁש מוֹ ת ויּ ז בּ ח וּ  ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌
:אלהי אלּ ה  אּת ה.ויּ אמרוּ  אלי ל וֹ  והא וֹ מר ַ◌ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֶֹ◌

תנא  דּ אי ריׁש א. לג לּ וֹ יי סיפא ואתא ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְבּ פניו.
אבל בּ פניו מלּ י הני אמינא הוה ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵריׁש א
מכּ לל בּ פניו, סיפא ּת נא  לא, בּ פניו ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶׁש א
חיּ ב: הכי ואפ לּ וּ  בּ פניו ׁש א ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְדּ ריׁש א

מחמתכ. וכאן דרבנן , מעלה אלא  זה  אין מפורש , להגיד צריכים עדיות שבשאר  אע"פ 
אדאורייתא אוקמוה  ה ' ס .)כבוד  שס "לכא..(דף כר "ע  מ"ז)משנתנו  פ "א מה(מכות 

אע "פ מהם אחד  הוכחש  או  הוזם  ואם אחת, עדות  שלשה  אף אחת  עדות שנים 
צריך עדים שלשה יש  אם ולכן בטילה . העדות כל כשרים, עדים שני יש  שעדיין

העדות כל  מבטלין יוכחש  או יוזם שאם  כולם עקיבא)לבדוק כר ' ד"ה  ס . דף .(רש"י
עיי "ש .כב. ברע "ב כדאיתא חייב , בפניו  שלא  אמר  שאפילו  רישא  לגלויי סיפא ותנא

 י י ח ר ו ק מ

י



מיתות סנהדרי ארבע ז פרק  סב

נגמר יוֹ סי. את יוֹ סי יכּ ה
אלּ א בּ כנּ וּ י, הוֹ רגים לא הדּ ין,
וׁש וֹ אלים  לחוּ ץ אדם כּ ל מוֹ ציאים
לוֹ  ואוֹ מרים ׁש בּ הן הגּ דוֹ ל את
והוּ א בּ פר וּ ׁש , ּׁשּׁשמעּת  מה אמר
רגליהן על ע וֹ מדין  והדּ יּ נים א וֹ מר,
א וֹ מר  וה ּׁשני מאחין . ולא  וקוֹ רעין 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

י וֹ סי . את י וֹ סי  ׁש מּת יי כּ ה אני  ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
וע וֹ לה  אוֹ תיּ וֹ ת אר בּ ע  בן ׁש הוּ א ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִמּפ ני 
ׁש ם  מכנּ ה  לכ אלהי "ם, ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְבגימטר יּ א

לי וֹ סי: אוֹ תיּ וֹ ת אר בּ ע  הדּ ין .בּ ן נגמר  ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
לא  הוּ א, חיּ ב  ל וֹ מר  דּ ין בּ ית ֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָוּ באים
זוֹ  ד וּ ת ּפ י ל  להרג וֹ  יכוֹ לים ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָהיוּ 

מּפ יהם  ׁש מע וּ  לא ׁש הרי ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶׁש מע וּ ,
כּ נּ וּ י : קללת את אלּ א מוֹ ציאים  א לּ א  ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌

לחוּ ץ. האדם  להׁש מי כּ ל הוּ א דּ גנאי  ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌
לר בּ ים: הם מאחין .בּ ר כּ ת ולא  וקוֹ רעין  ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌

ׁש אין  אל כּ סנדּ רית ּת פירה ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָע וֹ למית.
מּת ר : ּת פיר וֹ ת ׁש אר  אבל  נכּ רת, ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהּק ריה

גם יח. כי וכדומה, ורחום צבאות , כמו הקדוש  שם  לכינויי הכוונה  אין  כאן  כינוי הלשון
ונראים  אחר , בשם  השם  שמכנים  פירושו אלא  מעלה , כלפי  ובזיון גמור  איסור  יש  באלו

עיי "ש . ברע "ב, וכדאיתא  אחר , על אלא מדברים  אין היהיט.כאילו  שלא איתא  בירושלמי 
בלשון  אומר  אלא  חלילה. מגדף  הוא  הרי כן שאם אמר , שפלוני  הלשון כל מפורש אומר 
שאומר  וכיון השם . יכה השם  שאותו  אמר  שפלוני  ואומר  אמר , שהוא השם  שמפרש עבר ,

משנה  הכסף כתב  כן  ממש . מגדף זה אין  להשם הקללה  סומך  ואינו עבר  פ"בבלשון  (ע "ז

דילן ה "ח) שש "ס  ס "ל שהרמב"ם  כתב ובתוי "ט  להדיא. כן  ביאר  לא הרמב "ם  למה ותמה 
לכך. כוונתו  שאין כיון מגדף זה ואין ששמע, מה כל  מפורש לומר  שחייב  וסובר  חולק

 י י ח ר ו ק מ

מיתות סנהדרי ארבע ז סג פרק 

אף  א וֹ מר והּׁשלי ׁש י  כּ מוֹ הוּ , אני אף
כּ מוֹ הוּ : אני 

ואחד  העוֹ בד , אחד  זרה , עב וֹ דה  העוֹ בד 
, המנּס ואחד המקּט ר, ואחד  ה זּ וֹ בח ,
המקבּ לוֹ  ואחד הּמ ׁש ּת חוה, ואחד

אלי  לוֹ  והא וֹ מר לאלוֹ ּה , א ּת ה.עליו 
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            כב 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

כמוֹ הוּ . ׁש מעּת י אני להזכּ יראף   צרי ואינ וֹ  ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
בּ ם: ׁש ם אוֹ מר .בּ רכּ ת אתיא וה ּׁשלי ׁש י ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌

אף  אחת דוּ ת נים מה דּ אמר ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְכמאן 
אחת : ד וּ ת הע וֹ בד .וׁש לׁש ה בוֹ דה אחד ְ◌ָֹ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

: בכ בוֹ דתוֹ  ׁש דּ ר בּ דבר ואחדזרה ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌
כוּ '. בוֹ דתּה ה זּ וֹ בח דּ ר ׁש אין  ּפ י ל  ואף ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

וכל חיּ ב. הלּ לוּ , בוֹ ד וֹ ת מארבּ ע ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְבּ אחת
ד חיּ ב אינוֹ  מאלּ וּ , חוּ ץ בוֹ ד וֹ ת ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְׁש אר

בוֹ דתּה :ׁש יּ  כּ דר עליובד והמקבּ לוֹ  ֶ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
דּ אּת ּק ׁש לאלוֹ ּה . בלמא. באמירה אפלּ וּ  ֲ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌

דּ כתיב לב )לזביחה, לוֹ (ׁש מוֹ ת ויּ ז בּ ח וּ  ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌
:אלהי אלּ ה  אּת ה.ויּ אמרוּ  אלי ל וֹ  והא וֹ מר ַ◌ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֶֹ◌

תנא  דּ אי ריׁש א. לג לּ וֹ יי סיפא ואתא ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְבּ פניו.
אבל בּ פניו מלּ י הני אמינא הוה ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵריׁש א
מכּ לל בּ פניו, סיפא ּת נא  לא, בּ פניו ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶׁש א
חיּ ב: הכי ואפ לּ וּ  בּ פניו ׁש א ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְדּ ריׁש א

מחמתכ. וכאן דרבנן , מעלה אלא  זה  אין מפורש , להגיד צריכים עדיות שבשאר  אע"פ 
אדאורייתא אוקמוה  ה ' ס .)כבוד  שס "לכא..(דף כר "ע  מ"ז)משנתנו  פ "א מה(מכות 

אע "פ מהם אחד  הוכחש  או  הוזם  ואם אחת, עדות  שלשה  אף אחת  עדות שנים 
צריך עדים שלשה יש  אם ולכן בטילה . העדות כל כשרים, עדים שני יש  שעדיין

העדות כל  מבטלין יוכחש  או יוזם שאם  כולם עקיבא)לבדוק כר ' ד"ה  ס . דף .(רש"י
עיי "ש .כב. ברע "ב כדאיתא חייב , בפניו  שלא  אמר  שאפילו  רישא  לגלויי סיפא ותנא
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מיתות סנהדרי ארבע ז פרק  סד

והמכבּ ד והמנּׁשק המגּפ ף אבל
ה ּמ לבּ יׁש  , הּס והּמ רחיץ, והּמ ר בּ ץ
הנּ וֹ דר  ת עשׂ ה . בּ לא  ע וֹ בר  והּמ נ עיל,
בּ לא עוֹ בר בּ ׁש מוֹ , והמקיּ ם בּ ׁש מוֹ 
זוֹ  ּפ ע וֹ ר, לב על עצמוֹ  הּפ וֹ ער ת עשׂ ה.
למרקוּ ליס, אבן  ה זּ וֹ רק עבוֹ דת וֹ . היא 

עבוֹ דת וֹ : היא  זוֹ 

עד  חיּ ב אינ וֹ  ,לּמ ל מזּ רע וֹ  הנּ וֹ תן 
מסר  בּ א ׁש . וי עביר  לּמ ל ל ּמ לׁש יּ מסר 
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     כג      
   

    
     

   
   כד  

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

תעשׂ ה.מח בּ ק:המג ּפ ף. בּ לא  לא עוֹ בר ְ◌ַ◌ֵ◌ֹ
כתיב : יתרה בּ ׁש מ וֹ .תבדם קוֹ נם הנּ וֹ דר ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

זרה  ב וֹ דה בּ ׁש ם ׁש בּ ע וֹ לם ּפ ר וֹ ת כּ ל  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָלי 
תעשׂ ה.נׁש בּ ע :המקיּ ם.פלוֹ ני: בּ לא  עוֹ בר ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

תזכּ יר וּ  לא אחרים אלהים כג)וׁש ם :(ׁש ם ְ◌ֵ◌ֱ◌ִֹ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌

עצמ וֹ . לפניו:הּפ וֹ ער ר י היא מתריז זוֹ  ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
וזוֹ עבוֹ דתוֹ . הוֹ איל לב זּ וֹ תוֹ , נתכּ וּ ן ואפלּ וּ  ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌

ח ּט את: חיּ ב  ב וֹ דתוֹ  אבן היא והזּ וֹ רק ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌

אבנים.למרקוּ ליס. בּ זריקת אוֹ תוֹ  ׁש עוֹ בדים ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
ׁש ע וֹ בד  ח יּ ב , נּמ י  מלּ פניו אבן ים והמסלּ ק ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

אבנים: בּ סלּ וּ ק נּמ י חלּ וּ ף מרקוּ ליס.אוֹ תוֹ  ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌
בּ מר  כּ מ וֹ  הוּ א, חלּ וּ ף לׁש וֹ ן מר  ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַהבח .

ׁש בח: קלּ וּ ס, דּ ׁש חוּ טה . בּ מר  היאדּ כנּת א, ז וֹ  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌
חּט את:עב וֹ דת וֹ . חיּ ב לרגמוֹ , נתכּ וּ ן ואפלּ וּ  ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌

לּמ ל.ז הכּ מרים:ׁש יּ מסר בּ יד  מ וֹ סר וֹ  ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
בּ א  זה:ׁש .וי עביר לצד  זה מ צּ ד  מ ביר וֹ  ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌

חטכג . שחייב הרע"ב אבלמש "כ  הוא. שוגג כן ואם  לבזותו  כן  שעשה  מי  על  קאי כי את,
סקילה. חייב במזיד אחריכד.בעשה  כא)בפרשת  יח להעביר (ויקרא תתן  לא  ומזרעך כתיב

 י י ח ר ו ק מ

מיתות סנהדרי ארבע ז סה פרק 

בּ אׁש  העביר בּ אׁש , העביר ולא
עד חיּ ב, אינוֹ  ,לּמ ל מסר ולא

לּמ  בּ עלׁש יּ מסר בּ אׁש . ויעביר ל 
מּׁשחיוֹ , המדבּ ר פּת וֹ ם זה אוֹ ב
א לּ וּ  הרי בּ פיו, המד בּ ר  זה וי דּ ע וֹ ני 

     
     
    

    
    

  כה  
     

         כו 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ א  וי עביר  ׁש יּ מסר יח)ׁש נּ אמר ׁש .עד (ו יּ קרא ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

התם וּ כתיב  להביר , תּת ן יח)לא (דּ ברים  ִֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

מה  בּ אׁש , וּ ב ּת וֹ  בּ נוֹ  מ ביר   ב יּמ צא ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִֹלא
הברה  אף בּ אׁש , ׁש ם האמ וּ רה ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַהברה

בּ אׁש : כאן פ ּת וֹ ם.האמוּ רה זה א וֹ ב ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
ׁש נּ תאכּ ל  לאחר  מת ׁש ל גּ ל גּ לת ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌◌ַ◌ֵל וֹ קח 
תידוֹ ת  מּמ נּ ה וׁש וֹ אל ל ּה  וּ מקטיר  ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהבּ שׂ ר 

מ ׁש יבה: מּׁשחי וֹ .והיא ויׁש והמד בּ ר ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

החי: בּ ית  דּ ר הּמ ת ׁש יּ ׁש יב  ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶׁש ע וֹ שׂ ים
וצוּ רתּה וי דּ עוֹ ני . , ּידּ ו ׁש מּה  ח יּ ה ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

והיא  ורגליה, וידיה בּ פניה אדם ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְכּ צוּ רת
מן  היּ וֹ צא לחבל  בּ טבּ וּ ר ּה  ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌◌ְמח בּ רת
ח יּ וּ תּה , ׁש ּמ ם בּ ארץ ׁש נּ ׁש ר ׁש  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ַהר ׁש 
אל  בּ ח צּ ים מ וֹ רים אוֹ תּה  לצוּ ד  ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש ר וֹ צים
מיּ ד . מתה והיא נפסק ׁש הוּ א ד ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַהחבל
דּ ט וּ ר : נׁש  בּ ר  חכמים בלׁש וֹ ן קר וּ יה ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוהיא

ברמב"ם  ה"ג)למולך. פ"ו  זרעו (ע"ז מקצת  ולוקח  גדולה  אש  עושים שהיו מבניו )איתא (חלק

לצד זה מצד ברגליו  יעבירו  שהוא  לאביו  מחזירים והם  האש עובדי לכהניהם  ומוסרו
רבים , לשון  הכומרים , ביד מוסרו שכתב הרע"ב מלשון משמע וכן השלהבת . בתוך  האחר 

יחיד. לשון זה, לצד זה  מצד  מעבירו  כתב רש"יואח"כ  תתן)(אבל לא  ד"ה  סד: שהשמשין(דף כתב

אותו ) מעבירין המולך והעברהשל לכהניהם  מסירה שניהם, עשה אם אלא חייב ואינו .
ובנותיהם  בניהם ששורפין כדרך  למולך  שורפו  שהוא שלא הרמב "ם  כתב עוד  באש.
שיטת וכן מולך . ששמה זו  עבודה היתה בלבד בהעברה אלא  אחרת, כוכבים לעבודת

ובסוגיין בחומש סד:)רש "י הרמב "ן(דף  דעת אבל  למולך(בחומש). שגם  עזרא  ואבן
ממש . שורפים ישכה.היו הם , אוב  מיני  שני ולדבריו  וי"ו  עם והמדבר  הרע"ב  גירסת

השחי , בית דרך המת  שישיב  שעושים  ויש  ברע "ב כמבואר  המת  גולגולת  עם שעושים 
ומדבר . זרעותיו  תחת  בשחיו לו ומושיב  הארץ מן המת  את  קשמעלה  המת(לרש "י ול

בהלכותיו  הרמב "ם  כתב  וכן המכשף  של שחיו  מתחת  ה "א)יוצא  פ"ו כתב(ע"ז שם  הראב"ד אבל ,

מת) של משחיו  ומדבר מת  אדם של ובעור  כן עושה  הקברות  בבית א"א  סה.כו ..וז"ל, דף  רש "י 
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יי



מיתות סנהדרי ארבע ז פרק  סד

והמכבּ ד והמנּׁשק המגּפ ף אבל
ה ּמ לבּ יׁש  , הּס והּמ רחיץ, והּמ ר בּ ץ
הנּ וֹ דר  ת עשׂ ה . בּ לא  ע וֹ בר  והּמ נ עיל,
בּ לא עוֹ בר בּ ׁש מוֹ , והמקיּ ם בּ ׁש מוֹ 
זוֹ  ּפ ע וֹ ר, לב על עצמוֹ  הּפ וֹ ער ת עשׂ ה.
למרקוּ ליס, אבן  ה זּ וֹ רק עבוֹ דת וֹ . היא 

עבוֹ דת וֹ : היא  זוֹ 

עד  חיּ ב אינ וֹ  ,לּמ ל מזּ רע וֹ  הנּ וֹ תן 
מסר  בּ א ׁש . וי עביר  לּמ ל ל ּמ לׁש יּ מסר 
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     כג      
   

    
     

   
   כד  

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

תעשׂ ה.מח בּ ק:המג ּפ ף. בּ לא  לא עוֹ בר ְ◌ַ◌ֵ◌ֹ
כתיב : יתרה בּ ׁש מ וֹ .תבדם קוֹ נם הנּ וֹ דר ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

זרה  ב וֹ דה בּ ׁש ם ׁש בּ ע וֹ לם ּפ ר וֹ ת כּ ל  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָלי 
תעשׂ ה.נׁש בּ ע :המקיּ ם.פלוֹ ני: בּ לא  עוֹ בר ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

תזכּ יר וּ  לא אחרים אלהים כג)וׁש ם :(ׁש ם ְ◌ֵ◌ֱ◌ִֹ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌

עצמ וֹ . לפניו:הּפ וֹ ער ר י היא מתריז זוֹ  ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
וזוֹ עבוֹ דתוֹ . הוֹ איל לב זּ וֹ תוֹ , נתכּ וּ ן ואפלּ וּ  ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌

ח ּט את: חיּ ב  ב וֹ דתוֹ  אבן היא והזּ וֹ רק ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌

אבנים.למרקוּ ליס. בּ זריקת אוֹ תוֹ  ׁש עוֹ בדים ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
ׁש ע וֹ בד  ח יּ ב , נּמ י  מלּ פניו אבן ים והמסלּ ק ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

אבנים: בּ סלּ וּ ק נּמ י חלּ וּ ף מרקוּ ליס.אוֹ תוֹ  ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌
בּ מר  כּ מ וֹ  הוּ א, חלּ וּ ף לׁש וֹ ן מר  ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַהבח .

ׁש בח: קלּ וּ ס, דּ ׁש חוּ טה . בּ מר  היאדּ כנּת א, ז וֹ  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌
חּט את:עב וֹ דת וֹ . חיּ ב לרגמוֹ , נתכּ וּ ן ואפלּ וּ  ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌

לּמ ל.ז הכּ מרים:ׁש יּ מסר בּ יד  מ וֹ סר וֹ  ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
בּ א  זה:ׁש .וי עביר לצד  זה מ צּ ד  מ ביר וֹ  ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌

חטכג . שחייב הרע"ב אבלמש "כ  הוא. שוגג כן ואם  לבזותו  כן  שעשה  מי  על  קאי כי את,
סקילה. חייב במזיד אחריכד.בעשה  כא)בפרשת  יח להעביר (ויקרא תתן  לא  ומזרעך כתיב

 י י ח ר ו ק מ

מיתות סנהדרי ארבע ז סה פרק 

בּ אׁש  העביר בּ אׁש , העביר ולא
עד חיּ ב, אינוֹ  ,לּמ ל מסר ולא

לּמ  בּ עלׁש יּ מסר בּ אׁש . ויעביר ל 
מּׁשחיוֹ , המדבּ ר פּת וֹ ם זה אוֹ ב
א לּ וּ  הרי בּ פיו, המד בּ ר  זה וי דּ ע וֹ ני 

     
     
    

    
    

  כה  
     

         כו 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ א  וי עביר  ׁש יּ מסר יח)ׁש נּ אמר ׁש .עד (ו יּ קרא ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

התם וּ כתיב  להביר , תּת ן יח)לא (דּ ברים  ִֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

מה  בּ אׁש , וּ ב ּת וֹ  בּ נוֹ  מ ביר   ב יּמ צא ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִֹלא
הברה  אף בּ אׁש , ׁש ם האמ וּ רה ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַהברה

בּ אׁש : כאן פ ּת וֹ ם.האמוּ רה זה א וֹ ב ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
ׁש נּ תאכּ ל  לאחר  מת ׁש ל גּ ל גּ לת ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌◌ַ◌ֵל וֹ קח 
תידוֹ ת  מּמ נּ ה וׁש וֹ אל ל ּה  וּ מקטיר  ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהבּ שׂ ר 

מ ׁש יבה: מּׁשחי וֹ .והיא ויׁש והמד בּ ר ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

החי: בּ ית  דּ ר הּמ ת ׁש יּ ׁש יב  ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶׁש ע וֹ שׂ ים
וצוּ רתּה וי דּ עוֹ ני . , ּידּ ו ׁש מּה  ח יּ ה ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

והיא  ורגליה, וידיה בּ פניה אדם ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְכּ צוּ רת
מן  היּ וֹ צא לחבל  בּ טבּ וּ ר ּה  ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌◌ְמח בּ רת
ח יּ וּ תּה , ׁש ּמ ם בּ ארץ ׁש נּ ׁש ר ׁש  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ַהר ׁש 
אל  בּ ח צּ ים מ וֹ רים אוֹ תּה  לצוּ ד  ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש ר וֹ צים
מיּ ד . מתה והיא נפסק ׁש הוּ א ד ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַהחבל
דּ ט וּ ר : נׁש  בּ ר  חכמים בלׁש וֹ ן קר וּ יה ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוהיא

ברמב"ם  ה"ג)למולך. פ"ו  זרעו (ע"ז מקצת  ולוקח  גדולה  אש  עושים שהיו מבניו )איתא (חלק

לצד זה מצד ברגליו  יעבירו  שהוא  לאביו  מחזירים והם  האש עובדי לכהניהם  ומוסרו
רבים , לשון  הכומרים , ביד מוסרו שכתב הרע"ב מלשון משמע וכן השלהבת . בתוך  האחר 

יחיד. לשון זה, לצד זה  מצד  מעבירו  כתב רש"יואח"כ  תתן)(אבל לא  ד"ה  סד: שהשמשין(דף כתב

אותו ) מעבירין המולך והעברהשל לכהניהם  מסירה שניהם, עשה אם אלא חייב ואינו .
ובנותיהם  בניהם ששורפין כדרך  למולך  שורפו  שהוא שלא הרמב "ם  כתב עוד  באש.
שיטת וכן מולך . ששמה זו  עבודה היתה בלבד בהעברה אלא  אחרת, כוכבים לעבודת

ובסוגיין בחומש סד:)רש "י הרמב "ן(דף  דעת אבל  למולך(בחומש). שגם  עזרא  ואבן
ממש . שורפים ישכה.היו הם , אוב  מיני  שני ולדבריו  וי"ו  עם והמדבר  הרע"ב  גירסת

השחי , בית דרך המת  שישיב  שעושים  ויש  ברע "ב כמבואר  המת  גולגולת  עם שעושים 
ומדבר . זרעותיו  תחת  בשחיו לו ומושיב  הארץ מן המת  את  קשמעלה  המת(לרש "י ול

בהלכותיו  הרמב "ם  כתב  וכן המכשף  של שחיו  מתחת  ה "א)יוצא  פ"ו כתב(ע"ז שם  הראב"ד אבל ,

מת) של משחיו  ומדבר מת  אדם של ובעור  כן עושה  הקברות  בבית א"א  סה.כו ..וז"ל, דף  רש "י 

 י י ח ר ו ק מ

יג



מיתות סנהדרי ארבע ז פרק  סו 

בּ אזהרה: בּ הם והנּ ׁש אל בסקילה,

על  ׁש חיּ בין  בּ דבר  ה ּׁשבּ ת , את  המחלּ ל
המקלּ ל  חּט את . ׁש גגת וֹ  ועל כרת  זדוֹ נ וֹ 
ׁש יּ קלּ לם  עד  חיּ ב אינ וֹ  וא ּמ וֹ , אביו
מחיּ ב  מאיר  ר בּ י בּ כ נּ וּ י , קלּ לם בּ ּׁשם.

ּפ וֹ טרין : וחכמים

ח 

     
כז   

 כח    כט

     
   

    
     

    
     
     

 ל           
     לא       

 לב    

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ הם. בּ הם והנּ ׁש אל  וׁש וֹ אל ׁש בּ א ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌
ׁש אוּ ל ]: [כּ גוֹ ן התיד  דבר  לוֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְלהגּ יד

האבת:בּ אזהרה. אל  ּת פנוּ  עד חדּ אל  ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֹֹ

בּ ּׁשם. המ וֹ ת ׁש יּ קלּ לם מן בּ אחד  ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌
בּ כנּ וּ י .המיחדים: חנּ וּ ן,קלּ לם רחוּ ם, ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌

אּפ ים:  ֶאר◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌

כז)דכתיבכז. כ בּ אבן (ויקרא י וּ מת וּ  מוֹ ת י דּ עני  א וֹ  אוֹ ב בהם  יהיה כּ י  א ה  אוֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְואיׁש 
בּ ם: דּ מיהם אתם השואל,כח.יר גּ מוּ  על הכוונה  נפעל, לשון שהוא נשאל  דקתני  אע"ג  ִ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌

המשנה. לשון על ותמיהני  תוי "ט לא)דכתיבכט.וכתב  יט  האבת(ויקרא  אל ּת פנוּ  ֹֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַאל 
גו ' בהם  לטמאה ּת בק ׁש וּ  אל ה יּ דּ ענים ורע "ב)ואל  מדכתיב.(רש"י דילפינן כתבו  תוספות (אבל  ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

י -יא) יח פרשת(דברים כהנים בתורת הוא וכן ה ּמ תים : אל ודרׁש  וידּ עני אוֹ ב  ו ׁש אל גו ' ב יּמ צא  ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵֹ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִֹלא 

יו "ד פרשה רע"א)קדושים  דאורייתאל..)(תוי "ט, שסובר  עקיבא  דרבי  ואליבא תחומין ולאפוקי 
שסובר  יוסי דרבי אליבא הבערה  ולאפוקי וכרת . חטאת  חיוב  עליהם אין  ומ "מ  הם

עליה חטאת חיוב  ואין  יצאת  ללאו הרמב "ם לא..(תוי"ט )שהבערה לשון וכן הרע"ב , לשון 
ה "ב )בהלכותיו שם(פ"ה  רק ולא  נמחקין שאינם השמות  לכל הרמב "ם שכוונת הרדב "ז וכתב .

אדנות  ושם המיוחד,הוי "ה שם בלשון אדנות ושם הוי"ה שם רק נקראים  מגדף שלענין (אע "פ

ה) למשנה הקדמה לעיל שמותעיין רק הם כאן  שהכינויים  בסמוך הרע "ב שמפרש  וממה  .
זו. כשיטה שמפרש  משמע  שממהלב.הנמחקין , הקודמת  הערה  לעיל  ועיין  הרע "ב. לשון

הרמב"ם . כדעת שסובר  משמע וחנון , רחום  צבקו "ת שד"י  כגון שכתב כרש"י  פירש  שלא

 י י ח ר ו ק מ

מיתות סנהדרי ארבע ז סז פרק 

חיּ ב  אינ וֹ  המארסה, נ ערה על הבּ א 
מארסה בתוּ לה נערה ׁש ּת הא עד
ׁש נים, עליה  בּ א וּ  אביה. בבית  והיא 

בּ חנק: וה ּׁשני בּ סקילה  הרא ׁש וֹ ן 

את הּמ סית הדיוֹ ט. זה הּמ סית,

ט 

י

     
    

 לג  
   לד 

     
   

     לה 

     
      

           

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

נ ערה.ט ׁש ּת הא  ּפ ח וּ תה עד  קט נּ ה ולא ְ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ולא  אחד, וי וֹ ם ׁש נה שׂ רה ׁש ּת ים ֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִמבּ ת
ׁש נה  שׂ רה ׁש ּת ים ליה ׁש בר וּ  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶב וֹ גרת

אחד : ויוֹ ם חד ׁש ים ולא בּ תוּ לה.וׁש ה ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֹ
דין  כדר כּ ּה  ׁש א נב לה ואם ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְבע וּ לה.
בני שׂ רה ליה באוּ  ואפלּ וּ  היא. ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְבּ תוּ לה

בּ סקילה: כּ לּ ם כדר כּ ּה , ׁש א כּ לּ ם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ָאדם

נשׂ וּ אה:מארסה. אביה.ולא בבית והיא  ְ◌ְֹ◌ָ◌
הבּ א  הבּ ל, ל ׁש ל וּ חי האב  מסר  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶׁש אם

בחנק: אלּ א בסקילה אינוֹ   ּכ אחר  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָליה
ׁש הסית.י  הדי וֹ ט ׁש הסית.זה הדי וֹ ט  דּ וקא ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌

בחנק: מיתתוֹ  הּמ סית את והּמ סיתׁש נּ ביא ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

או לג . קטנה  נקראת אחד ויום  שלימים  שנים י"ב  לה  שנשלמו  עד לידתה  מיום הבת 
שנים  י"ב אחר  שערות ב' כשהביאה  הביאה. שלא  בין  שערות , ב ' שהביאה  בין תינוקת ,
שנעשית משעה חדשים  ששה  אחר  חדשים . ששה  למשך  נערה  היא הרי אחד, ויום

בלבד חדשים ששה אלא לבגרות נערות בין אין  כי בוגרת. נקראת  הרמב"םנערה, (ע "פ 

אישות) הלכות אלאריש בא  לא  שהכתוב סוברים  חכמים אבל הוא  מאיר  רבי  ומשנתנו .
סקילה חייב  מאורסה קטנה על הבא אבל בוגרת  סו :)למעט נכנסהלד..(דף ואפילו

היא ארוסה לאו  מ"מ נבעלה, לא ועדיין שלאלה..(רש "י)לחופה אדם  בני י ' עליה באו
לת "ק  בתולה, היא  ועדיין  סו :)כדרכה דף בסקילה(בברייתא הראשון לרבי בסקילה, כולם

איירי  כאן ע "כ וא"כ הרמב "ם, פירש  וכן כת"ק  שמשנתנו  פירש  הרע"ב  בחנק . וכולם 
כבר  שהרי  זו , בבבא  כלל  חידוש אין  לכאורה  כן ואם  כדרכה, עליה  בא  שהראשון

בבתולה  אלא סקילה שאין  .(תוי"ט )שנינו 

 י י ח ר ו ק מ
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מיתות סנהדרי ארבע ז פרק  סו 

בּ אזהרה: בּ הם והנּ ׁש אל בסקילה,

על  ׁש חיּ בין  בּ דבר  ה ּׁשבּ ת , את  המחלּ ל
המקלּ ל  חּט את . ׁש גגת וֹ  ועל כרת  זדוֹ נ וֹ 
ׁש יּ קלּ לם  עד  חיּ ב אינ וֹ  וא ּמ וֹ , אביו
מחיּ ב  מאיר  ר בּ י בּ כ נּ וּ י , קלּ לם בּ ּׁשם.

ּפ וֹ טרין : וחכמים

ח 

     
כז   

 כח    כט

     
   

    
     

    
     
     

 ל           
     לא       

 לב    

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ הם. בּ הם והנּ ׁש אל  וׁש וֹ אל ׁש בּ א ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌
ׁש אוּ ל ]: [כּ גוֹ ן התיד  דבר  לוֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְלהגּ יד

האבת:בּ אזהרה. אל  ּת פנוּ  עד חדּ אל  ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֹֹ

בּ ּׁשם. המ וֹ ת ׁש יּ קלּ לם מן בּ אחד  ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌
בּ כנּ וּ י .המיחדים: חנּ וּ ן,קלּ לם רחוּ ם, ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌

אּפ ים:  ֶאר◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌

כז)דכתיבכז. כ בּ אבן (ויקרא י וּ מת וּ  מוֹ ת י דּ עני  א וֹ  אוֹ ב בהם  יהיה כּ י  א ה  אוֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְואיׁש 
בּ ם: דּ מיהם אתם השואל,כח.יר גּ מוּ  על הכוונה  נפעל, לשון שהוא נשאל  דקתני  אע"ג  ִ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌

המשנה. לשון על ותמיהני  תוי "ט לא)דכתיבכט.וכתב  יט  האבת(ויקרא  אל ּת פנוּ  ֹֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַאל 
גו ' בהם  לטמאה ּת בק ׁש וּ  אל ה יּ דּ ענים ורע "ב)ואל  מדכתיב.(רש"י דילפינן כתבו  תוספות (אבל  ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

י -יא) יח פרשת(דברים כהנים בתורת הוא וכן ה ּמ תים : אל ודרׁש  וידּ עני אוֹ ב  ו ׁש אל גו ' ב יּמ צא  ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵֹ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִֹלא 

יו "ד פרשה רע"א)קדושים  דאורייתאל..)(תוי "ט, שסובר  עקיבא  דרבי  ואליבא תחומין ולאפוקי 
שסובר  יוסי דרבי אליבא הבערה  ולאפוקי וכרת . חטאת  חיוב  עליהם אין  ומ "מ  הם

עליה חטאת חיוב  ואין  יצאת  ללאו הרמב "ם לא..(תוי"ט )שהבערה לשון וכן הרע"ב , לשון 
ה "ב )בהלכותיו שם(פ"ה  רק ולא  נמחקין שאינם השמות  לכל הרמב "ם שכוונת הרדב "ז וכתב .

אדנות  ושם המיוחד,הוי "ה שם בלשון אדנות ושם הוי"ה שם רק נקראים  מגדף שלענין (אע "פ

ה) למשנה הקדמה לעיל שמותעיין רק הם כאן  שהכינויים  בסמוך הרע "ב שמפרש  וממה  .
זו. כשיטה שמפרש  משמע  שממהלב.הנמחקין , הקודמת  הערה  לעיל  ועיין  הרע "ב. לשון

הרמב"ם . כדעת שסובר  משמע וחנון , רחום  צבקו "ת שד"י  כגון שכתב כרש"י  פירש  שלא

 י י ח ר ו ק מ

מיתות סנהדרי ארבע ז סז פרק 

חיּ ב  אינ וֹ  המארסה, נ ערה על הבּ א 
מארסה בתוּ לה נערה ׁש ּת הא עד
ׁש נים, עליה  בּ א וּ  אביה. בבית  והיא 

בּ חנק: וה ּׁשני בּ סקילה  הרא ׁש וֹ ן 

את הּמ סית הדיוֹ ט. זה הּמ סית,

ט 

י

     
    

 לג  
   לד 

     
   

     לה 

     
      

           

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

נ ערה.ט ׁש ּת הא  ּפ ח וּ תה עד  קט נּ ה ולא ְ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ולא  אחד, וי וֹ ם ׁש נה שׂ רה ׁש ּת ים ֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִמבּ ת
ׁש נה  שׂ רה ׁש ּת ים ליה ׁש בר וּ  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶב וֹ גרת

אחד : ויוֹ ם חד ׁש ים ולא בּ תוּ לה.וׁש ה ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֹ
דין  כדר כּ ּה  ׁש א נב לה ואם ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְבע וּ לה.
בני שׂ רה ליה באוּ  ואפלּ וּ  היא. ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְבּ תוּ לה

בּ סקילה: כּ לּ ם כדר כּ ּה , ׁש א כּ לּ ם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ָאדם

נשׂ וּ אה:מארסה. אביה.ולא בבית והיא  ְ◌ְֹ◌ָ◌
הבּ א  הבּ ל, ל ׁש ל וּ חי האב  מסר  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶׁש אם

בחנק: אלּ א בסקילה אינוֹ   ּכ אחר  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָליה
ׁש הסית.י  הדי וֹ ט ׁש הסית.זה הדי וֹ ט  דּ וקא ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌

בחנק: מיתתוֹ  הּמ סית את והּמ סיתׁש נּ ביא ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

או לג . קטנה  נקראת אחד ויום  שלימים  שנים י"ב  לה  שנשלמו  עד לידתה  מיום הבת 
שנים  י"ב אחר  שערות ב' כשהביאה  הביאה. שלא  בין  שערות , ב ' שהביאה  בין תינוקת ,
שנעשית משעה חדשים  ששה  אחר  חדשים . ששה  למשך  נערה  היא הרי אחד, ויום

בלבד חדשים ששה אלא לבגרות נערות בין אין  כי בוגרת. נקראת  הרמב"םנערה, (ע "פ 

אישות) הלכות אלאריש בא  לא  שהכתוב סוברים  חכמים אבל הוא  מאיר  רבי  ומשנתנו .
סקילה חייב  מאורסה קטנה על הבא אבל בוגרת  סו :)למעט נכנסהלד..(דף ואפילו

היא ארוסה לאו  מ"מ נבעלה, לא ועדיין שלאלה..(רש "י)לחופה אדם  בני י ' עליה באו
לת "ק  בתולה, היא  ועדיין  סו :)כדרכה דף בסקילה(בברייתא הראשון לרבי בסקילה, כולם

איירי  כאן ע "כ וא"כ הרמב "ם, פירש  וכן כת"ק  שמשנתנו  פירש  הרע"ב  בחנק . וכולם 
כבר  שהרי  זו , בבבא  כלל  חידוש אין  לכאורה  כן ואם  כדרכה, עליה  בא  שהראשון

בבתולה  אלא סקילה שאין  .(תוי"ט )שנינו 

 י י ח ר ו ק מ

טו



מיתות סנהדרי ארבע ז פרק  סח

במקוֹ ם יראה י ׁש  ל וֹ  אמר ההדיוֹ ט,
 ּכ ׁש וֹ תה,  ּכ אוֹ כלת,  ּכ ּפ לוֹ ני,
מיתוֹ ת  חיּ בי כּ ל  מרעה.  ּכ מטיבה,
מ זּ וֹ . ח וּ ץ  עליהם, מכמינין אין ׁש בּ ּת וֹ רה
א וֹ תוֹ  מביאין עדיו , והן ל ׁש נים אמר 
לאחד, אמר  א וֹ תוֹ . וס וֹ קלין דּ ין לבית

רוֹ צים חברים  לי יׁש  א וֹ מר בּ כ .הוּ א 

    לו 
     

   לז  
    

     
     

     
     

     
  לח  

             
              

             
    לט         

              
              

אלּ א ההדי וֹ ט . הנּ ביא. את למסית ההדי וֹ ט  את מסית בּ ין ח לּ וּ ק מצינוּ  ׁש א דּ וקא, לאו ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

בּ חנק : ׁש ּמ יתתן מיּ שׂ ראל , יר  מדּ יחי  כּ גוֹ ן הר בּ ים , את מסית מארב:מכמינין .למעוּ טי  ל ׁש וֹ ן ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

נביא,לו . למסית הדיוט מסית בין חילוק שיש  משמע ההדיוט , את מסית התנא  לשון 
וכאן  הרישא , אגב לישנא  הך נקט  התנא אלא ביניהם , חילוק  אין כי  נכון  זה ואין

הנדחת. עיר  מסיתי  כלומר  הרבים, מסיתי  להוציא  עיר לז.הכוונה  נעשית העיר  אין 
יותר  או  שנים  מדיחיה  שיהיו עד  ה"ב)הנדחת  פ"ד ע "ז רמב "ם  פסק  וכן  קיא: דף  ,(ברייתא 

עיי "ש . רבים, לשון הרע "ב  נקט ועדיין לח.ולכן המסית . הסתת היא כאן  עד  מאירי .
אלך המשנה , שבסוף מלשונות  באחד ממש לעבוד  שיסיתו  עד זה  ידי על נתחייב  לא 
במאמרו, שיתחייב כדי עדים  לו להכמין מצוה להסיתו  שבא ששמע  כיון אבל  כו '. ואעבוד 
חזור  ויאמר  יכמין כשאח"כ  לחייבו שבא ירגיש  אז כי פיתויו  לסיים יניחנו לא ולכן

דבריך  צריכים לט..(תפא "י)על  ואין מיתה חייב ונעבוד נלך להם  ואמר  המשיך ואם
עליו  תכסה ולא תחמול  לא דכתיב בו . להתרות צריכים  ואין  נוספים  עדים .(רש "י)להכמין

 י י ח ר ו ק מ

מיתות סנהדרי ארבע ז סט פרק 

לדבּ ר יכוֹ ל ואינוֹ  ערוּ ם היה אם
אחוֹ רי עדים לוֹ  מכמינין בּ פניהם,
מה אמר לוֹ  אוֹ מר והוּ א הגּ דר,
לוֹ , א וֹ מר  וה לּ ה ביחוּ ד, לּ י ּׁשאמר ּת 
את ננּ יח היא לוֹ  אוֹ מר והוּ א
עצים  ונ עבד ונל ׁש בּ ּׁשמים אלהינ וּ 
מוּ טב. זה הרי  בּ וֹ , חוֹ זר אם ואבנים.
וכ חוֹ בתנוּ  היא  ּכ אמר ואם
הגּ דר מאחוֹ רי העוֹ מדין לנוּ , יפה
א וֹ ת וֹ . וסוֹ קלין  דּ ין  לבית  א וֹ ת וֹ  מביאין 
נל ואעבד, אל אעבד, האוֹ מר
וּ נזבּ ח. נל ואזבּ ח, אל אזבּ ח, ונ עבד .
ונקטיר. נל ואקטיר , אל אקטיר ,
. וּ ננּס נל , ואנּס אל , אנּס

     
     

     
   

    מ 
    

     
     

    
     
    
    
     
     
   
    

   
   מא 

    
         

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

לד בּ ר  יכוֹ ל ואינ וֹ  ערוּ ם הּמ סית היה אם 
יכ וֹ ל בּ פניהם. ׁש אינוֹ  לנּ ּס ת אוֹ מר  כּ ל וֹ מר  ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌

דּ ין: בּ ית יראת מּפ ני בּ פניהם בּ יחוּ ד .לדבּ ר ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌

ל וֹ מר  אּת ה ויכוֹ ל  ּמ נוּ  איׁש  אין ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר ,
כבר : לי  אמר ּת  מה א עבד.ּת ה הא וֹ מר ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

וחיּ ב: מסית  הוי  ה לּ ל וּ  הלּ ׁש וֹ נוֹ ת מכּ ל  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְבּ אחד

צריךמ. טעמא  ומהאי בזה , מחמירין בהכמנה שמקילין  כיון לו, שאומר  ואותו  באחד סגי  ולא 
לזאת התנא  הצריך  לא  לשנים  וכשאומר  בסמוך , כמבואר  כו ' אלוקינו את  נניח  היאך  לו לומר  גם 

רמ"ה) ביד הוא  וכן אלךמא..(תוי"ט , אמר  אם  ואף  אחרי , ואתה בתחלה  אעבוד אני  ר "ל אעבוד,
ונעבוד, נלך רבים  בלשון שאומר או ביה  הדר  אדהכי  למימר  דאיכא  אע"ג הליכה  שמחוסר ואעבוד 

מסית  מקרי  ענין ה "ב)בכל פ"ה  ע"ז משנה  שבסיפא.(כסף משום  ואולי ונעבוד ', ב'נלך חידוש  מבאר לא  (הכ "מ 

קמ"ל) יחיד , בלשון במסית  אלא  חייב אינו יחיד  שבמסית  ס"ד  רבים , לשון באמר אלא  חייב אינו הרבים  את  .במדיח

 י י ח ר ו ק מ

טז



מיתות סנהדרי ארבע ז פרק  סח

במקוֹ ם יראה י ׁש  ל וֹ  אמר ההדיוֹ ט,
 ּכ ׁש וֹ תה,  ּכ אוֹ כלת,  ּכ ּפ לוֹ ני,
מיתוֹ ת  חיּ בי כּ ל  מרעה.  ּכ מטיבה,
מ זּ וֹ . ח וּ ץ  עליהם, מכמינין אין ׁש בּ ּת וֹ רה
א וֹ תוֹ  מביאין עדיו , והן ל ׁש נים אמר 
לאחד, אמר  א וֹ תוֹ . וס וֹ קלין דּ ין לבית

רוֹ צים חברים  לי יׁש  א וֹ מר בּ כ .הוּ א 

    לו 
     

   לז  
    

     
     

     
     

     
  לח  

             
              

             
    לט         

              
              

אלּ א ההדי וֹ ט . הנּ ביא. את למסית ההדי וֹ ט  את מסית בּ ין ח לּ וּ ק מצינוּ  ׁש א דּ וקא, לאו ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

בּ חנק : ׁש ּמ יתתן מיּ שׂ ראל , יר  מדּ יחי  כּ גוֹ ן הר בּ ים , את מסית מארב:מכמינין .למעוּ טי  ל ׁש וֹ ן ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

נביא,לו . למסית הדיוט מסית בין חילוק שיש  משמע ההדיוט , את מסית התנא  לשון 
וכאן  הרישא , אגב לישנא  הך נקט  התנא אלא ביניהם , חילוק  אין כי  נכון  זה ואין

הנדחת. עיר  מסיתי  כלומר  הרבים, מסיתי  להוציא  עיר לז.הכוונה  נעשית העיר  אין 
יותר  או  שנים  מדיחיה  שיהיו עד  ה"ב)הנדחת  פ"ד ע "ז רמב "ם  פסק  וכן  קיא: דף  ,(ברייתא 

עיי "ש . רבים, לשון הרע "ב  נקט ועדיין לח.ולכן המסית . הסתת היא כאן  עד  מאירי .
אלך המשנה , שבסוף מלשונות  באחד ממש לעבוד  שיסיתו  עד זה  ידי על נתחייב  לא 
במאמרו, שיתחייב כדי עדים  לו להכמין מצוה להסיתו  שבא ששמע  כיון אבל  כו '. ואעבוד 
חזור  ויאמר  יכמין כשאח"כ  לחייבו שבא ירגיש  אז כי פיתויו  לסיים יניחנו לא ולכן

דבריך  צריכים לט..(תפא "י)על  ואין מיתה חייב ונעבוד נלך להם  ואמר  המשיך ואם
עליו  תכסה ולא תחמול  לא דכתיב בו . להתרות צריכים  ואין  נוספים  עדים .(רש "י)להכמין

 י י ח ר ו ק מ

מיתות סנהדרי ארבע ז סט פרק 

לדבּ ר יכוֹ ל ואינוֹ  ערוּ ם היה אם
אחוֹ רי עדים לוֹ  מכמינין בּ פניהם,
מה אמר לוֹ  אוֹ מר והוּ א הגּ דר,
לוֹ , א וֹ מר  וה לּ ה ביחוּ ד, לּ י ּׁשאמר ּת 
את ננּ יח היא לוֹ  אוֹ מר והוּ א
עצים  ונ עבד ונל ׁש בּ ּׁשמים אלהינ וּ 
מוּ טב. זה הרי  בּ וֹ , חוֹ זר אם ואבנים.
וכ חוֹ בתנוּ  היא  ּכ אמר ואם
הגּ דר מאחוֹ רי העוֹ מדין לנוּ , יפה
א וֹ ת וֹ . וסוֹ קלין  דּ ין  לבית  א וֹ ת וֹ  מביאין 
נל ואעבד, אל אעבד, האוֹ מר
וּ נזבּ ח. נל ואזבּ ח, אל אזבּ ח, ונ עבד .
ונקטיר. נל ואקטיר , אל אקטיר ,
. וּ ננּס נל , ואנּס אל , אנּס

     
     

     
   

    מ 
    

     
     

    
     
    
    
     
     
   
    

   
   מא 

    
         

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

לד בּ ר  יכוֹ ל ואינ וֹ  ערוּ ם הּמ סית היה אם 
יכ וֹ ל בּ פניהם. ׁש אינוֹ  לנּ ּס ת אוֹ מר  כּ ל וֹ מר  ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌

דּ ין: בּ ית יראת מּפ ני בּ פניהם בּ יחוּ ד .לדבּ ר ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌

ל וֹ מר  אּת ה ויכוֹ ל  ּמ נוּ  איׁש  אין ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר ,
כבר : לי  אמר ּת  מה א עבד.ּת ה הא וֹ מר ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

וחיּ ב: מסית  הוי  ה לּ ל וּ  הלּ ׁש וֹ נוֹ ת מכּ ל  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְבּ אחד

צריךמ. טעמא  ומהאי בזה , מחמירין בהכמנה שמקילין  כיון לו, שאומר  ואותו  באחד סגי  ולא 
לזאת התנא  הצריך  לא  לשנים  וכשאומר  בסמוך , כמבואר  כו ' אלוקינו את  נניח  היאך  לו לומר  גם 

רמ"ה) ביד הוא  וכן אלךמא..(תוי"ט , אמר  אם  ואף  אחרי , ואתה בתחלה  אעבוד אני  ר "ל אעבוד,
ונעבוד, נלך רבים  בלשון שאומר או ביה  הדר  אדהכי  למימר  דאיכא  אע"ג הליכה  שמחוסר ואעבוד 

מסית  מקרי  ענין ה "ב)בכל פ"ה  ע"ז משנה  שבסיפא.(כסף משום  ואולי ונעבוד ', ב'נלך חידוש  מבאר לא  (הכ "מ 

קמ"ל) יחיד , בלשון במסית  אלא  חייב אינו יחיד  שבמסית  ס"ד  רבים , לשון באמר אלא  חייב אינו הרבים  את  .במדיח

 י י ח ר ו ק מ

יז



מיתות סנהדרי ארבע ז פרק  ע

נל ואׁש ּת חוה, אל אׁש ּת חוה,
נל הא וֹ מר, זה ה ּמ דּ יח, ונ ׁש ּת חוה.

זרה: עבוֹ דה ונ עבד

ולא חיּ ב, מעשׂ ה  הע וֹ שׂ ה המכ ּׁשף
א וֹ מר  עקיבא  ר בּ י העינים. את  הא וֹ חז
קּׁשוּ אין, לוֹ קטין ׁש נים  יה וֹ ׁש ע, ר בּ י מּׁשוּ ם
חיּ ב, לוֹ קט ואחד  ּפ טוּ ר  לוֹ קט אחד

יא 

   
      

  מב  
    

      
 מג           

    
    

      
    

   
    
      

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אינוֹ הּמ דּ יח. הוּ א, הר בּ ים את מ דּ יח ואם ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌
ונבד :  נל ר בּ ים בּ לׁש וֹ ן ׁש יּ אמר  ד  ֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַחיּ ב 

מעשׂ ה.יא בּ סקילה:העוֹ שׂ ה ולא מּמ ׁש , ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
העינים. את כּ אלּ וּ הא וֹ חז ל בּ ר יּ וֹ ת מראה ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌

כלוּ ם: ע וֹ שׂ ה ואינוֹ  ל וֹ קטים ע וֹ שׂ ה, ׁש נים  ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌
מהן קּׁשוּ אים. אחד  בּ פנינוּ , בּ מכ פוּ ת ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌

מן  וּ פט וּ ר  לקט וחבר וֹ  מיתה, וחיּ ב  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָלקט
ׁש לּ קט  מ שׂ ה הע וֹ שׂ ה כּ יצד, ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַהּמ יתה.
את  והאוֹ חז חיּ ב . בּ כ ׁש פים, ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַמּמ ׁש 
כ לּ ן  נתקבּ צוּ  כּ אלּ וּ  לנוּ  הראה ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָהינים,
מּמ קוֹ מן, זזוּ  לא והּק וּ אים אחד  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְלמקוֹ ם

הּמ יתה: מן ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָּפ טוּ ר 

בהלכותיו מב. הרמב"ם  כתב וכן הרע "ב, פירש  לעיל(שם)כן הגמרא בסוגיית אבל סא:). (דף

לחוד באמירה בא הניסת לחייב ומשנתנו שאמר , הוא  הניסת  ואעבוד אלך  שאעבוד משמע
עבד  שלא  העיר מג ..(תוי"ט )ואף בני  רוב  שמסית  סז.)היינו מסית.(דף  ולא מדיח  ונקרא ,

הרבים , את מדיח  למעוטי ההדיוט את  והמסית שנינו  שברישא  ולאאע"פ בחנק  שהוא 
עיר  שמדיחי וסובר  החכמים על שחולק  הוא שמעון  רבי דרישא משום היינו בסקילה,

בסקילה שהם סוברים  והם  כרבנן אתיא סיפא אבל בחנק, הם הרע"ב.הנידחת  פירש (כן

הוא וכן רבינא , מתרץ אח"כ ורק רבנן, וסיפא  שמעון רבי רישא  אין, סז . דף בסוגיין  גורס שהיה  וצ"ל

אחר ) באופן מתרץ והוא  כרבינא, הוא הסוגיא מסקנת  'אין', תיבת גורסין שאין  לגירסתנו  כי רמ"ה. .ביד 

 י י ח ר ו ק מ

מיתות סנהדרי ארבע ז עאפרק 

את האוֹ חז חיּ ב, מעשׂ ה העוֹ שׂ ה
ּפ טוּ ר: העינים

בן נ עשׂ ה  מאימתי וּ מוֹ רה, סוֹ רר בּ ן 
שׂ ער וֹ ת  ׁש ּת י מּׁשיּ ביא  וּ מוֹ רה, סוֹ רר 

ׁש יּ קּ י ה עלי וֹ ן ,ועד  ולא  ה ּת חּת וֹ ן  זקן , ף 
נקיּ ה, בּ לׁש וֹ ן  חכמים ׁש דּ בּ רוּ  א לּ א 

כא )ׁש נּ אמר לאיׁש (דברים  יהיה כּ י , 
איׁש . ולא בּ ן בת, ולא בּ ן בּ ן,

א 

     
    

      
            מד

ומורה  סורר  ב  ח פרק
     

    
    

    
    

 א   
       

     
   ב          

           ג

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וּ מוֹ רה.א סוֹ רר  שׂ ר וֹ ת.בּ ן  ׁש ּת י מ יּ ביא ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
אחד . וי וֹ ם ׁש נה שׂ רה ׁש לׁש  בן ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ְוהוּ א
אלּ א  סימן הר וֹ ת אין הכי ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְדּ מקּמ י 

ׁש יּ ּק י ׁש וּ מא: הּת חּת וֹ ן .עד  זקן  זקן ף האי  ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ׁש יּ ּק יף  אמר וּ , הּת ח ּת וֹ ן ר בּ נן, ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְדּ אמ וּ ר 
הגּ יד : סביב וֹ ת העלי וֹ ן .הר  זקן ולא  ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌

אי ׁש .מ ּמ ׁש : ולא  בּ ן  מ הּק יף ׁש נּ אמר ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌
גּ ב ל ואף הוּ א. איׁש  הּת ח ּת וֹ ן ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָזקן

עיניים מד. באחיזת אין ולשניהם הת "ק , על לחלוק  בא  לא עקיבא שרבי מסיק  התוי "ט
מלקות . מקולוןחיוב  הר"י ולפמש"כ להוסיף. עקיבא רבי בא מה הט"ו)(וצ"ב פי"א  ע"ז משנה  בכסף (הובא 

הטבע  דרך שהוא בדבר עיניים והאוחז מלקות , חייב  אבל ממיתה פטור תמהון במעשה עינים שהאוחז

טבע  בדרך עיניים אחיזת  שהוא קישואין לוקט  נקט  ולכן זה  דין להורות ר"ע  שכוונת  י"ל ממלקות, אף פטור

ממלקות) פטור כזה  עיניים באחיזת  שרק לשון א..להורות הוא  זקן, בלשון הערוה  שער  שכינו מה 
ומורה,ב..(רמב"ם)נקיה  סורר  כבן להיות  ראויה  בת  שתהא הוא  בדין  שמעון רבי אמר  תניא,

בת ולא בן היא , הכתוב גזירת  אלא בעבירה, אצלה מצויין  סט :)שהכל כשלאג ..(דף ואף
כבר  אם  זקן שראוי הקיף כיון  ומורה סורר  בן נעשה  אינו שערות ב ' משהביא חדשים  ג' עברו

 י י ח ר ו ק מ

יח



מיתות סנהדרי ארבע ז פרק  ע

נל ואׁש ּת חוה, אל אׁש ּת חוה,
נל הא וֹ מר, זה ה ּמ דּ יח, ונ ׁש ּת חוה.

זרה: עבוֹ דה ונ עבד

ולא חיּ ב, מעשׂ ה  הע וֹ שׂ ה המכ ּׁשף
א וֹ מר  עקיבא  ר בּ י העינים. את  הא וֹ חז
קּׁשוּ אין, לוֹ קטין ׁש נים  יה וֹ ׁש ע, ר בּ י מּׁשוּ ם
חיּ ב, לוֹ קט ואחד  ּפ טוּ ר  לוֹ קט אחד

יא 

   
      

  מב  
    

      
 מג           

    
    

      
    

   
    
      

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אינוֹ הּמ דּ יח. הוּ א, הר בּ ים את מ דּ יח ואם ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌
ונבד :  נל ר בּ ים בּ לׁש וֹ ן ׁש יּ אמר  ד  ֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַחיּ ב 

מעשׂ ה.יא בּ סקילה:העוֹ שׂ ה ולא מּמ ׁש , ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
העינים. את כּ אלּ וּ הא וֹ חז ל בּ ר יּ וֹ ת מראה ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌

כלוּ ם: ע וֹ שׂ ה ואינוֹ  ל וֹ קטים ע וֹ שׂ ה, ׁש נים  ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌
מהן קּׁשוּ אים. אחד  בּ פנינוּ , בּ מכ פוּ ת ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌

מן  וּ פט וּ ר  לקט וחבר וֹ  מיתה, וחיּ ב  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָלקט
ׁש לּ קט  מ שׂ ה הע וֹ שׂ ה כּ יצד, ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַהּמ יתה.
את  והאוֹ חז חיּ ב . בּ כ ׁש פים, ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַמּמ ׁש 
כ לּ ן  נתקבּ צוּ  כּ אלּ וּ  לנוּ  הראה ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָהינים,
מּמ קוֹ מן, זזוּ  לא והּק וּ אים אחד  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְלמקוֹ ם

הּמ יתה: מן ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָּפ טוּ ר 

בהלכותיו מב. הרמב"ם  כתב וכן הרע "ב, פירש  לעיל(שם)כן הגמרא בסוגיית אבל סא:). (דף

לחוד באמירה בא הניסת לחייב ומשנתנו שאמר , הוא  הניסת  ואעבוד אלך  שאעבוד משמע
עבד  שלא  העיר מג ..(תוי"ט )ואף בני  רוב  שמסית  סז.)היינו מסית.(דף  ולא מדיח  ונקרא ,

הרבים , את מדיח  למעוטי ההדיוט את  והמסית שנינו  שברישא  ולאאע"פ בחנק  שהוא 
עיר  שמדיחי וסובר  החכמים על שחולק  הוא שמעון  רבי דרישא משום היינו בסקילה,

בסקילה שהם סוברים  והם  כרבנן אתיא סיפא אבל בחנק, הם הרע"ב.הנידחת  פירש (כן

הוא וכן רבינא , מתרץ אח"כ ורק רבנן, וסיפא  שמעון רבי רישא  אין, סז . דף בסוגיין  גורס שהיה  וצ"ל

אחר ) באופן מתרץ והוא  כרבינא, הוא הסוגיא מסקנת  'אין', תיבת גורסין שאין  לגירסתנו  כי רמ"ה. .ביד 

 י י ח ר ו ק מ

מיתות סנהדרי ארבע ז עאפרק 

את האוֹ חז חיּ ב, מעשׂ ה העוֹ שׂ ה
ּפ טוּ ר: העינים

בן נ עשׂ ה  מאימתי וּ מוֹ רה, סוֹ רר בּ ן 
שׂ ער וֹ ת  ׁש ּת י מּׁשיּ ביא  וּ מוֹ רה, סוֹ רר 

ׁש יּ קּ י ה עלי וֹ ן ,ועד  ולא  ה ּת חּת וֹ ן  זקן , ף 
נקיּ ה, בּ לׁש וֹ ן  חכמים ׁש דּ בּ רוּ  א לּ א 

כא )ׁש נּ אמר לאיׁש (דברים  יהיה כּ י , 
איׁש . ולא בּ ן בת, ולא בּ ן בּ ן,

א 

     
    

      
            מד

ומורה  סורר  ב  ח פרק
     

    
    

    
    

 א   
       

     
   ב          

           ג

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וּ מוֹ רה.א סוֹ רר  שׂ ר וֹ ת.בּ ן  ׁש ּת י מ יּ ביא ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
אחד . וי וֹ ם ׁש נה שׂ רה ׁש לׁש  בן ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ְוהוּ א
אלּ א  סימן הר וֹ ת אין הכי ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְדּ מקּמ י 

ׁש יּ ּק י ׁש וּ מא: הּת חּת וֹ ן .עד  זקן  זקן ף האי  ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ׁש יּ ּק יף  אמר וּ , הּת ח ּת וֹ ן ר בּ נן, ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְדּ אמ וּ ר 
הגּ יד : סביב וֹ ת העלי וֹ ן .הר  זקן ולא  ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌

אי ׁש .מ ּמ ׁש : ולא  בּ ן  מ הּק יף ׁש נּ אמר ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌
גּ ב ל ואף הוּ א. איׁש  הּת ח ּת וֹ ן ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָזקן

עיניים מד. באחיזת אין ולשניהם הת "ק , על לחלוק  בא  לא עקיבא שרבי מסיק  התוי "ט
מלקות . מקולוןחיוב  הר"י ולפמש"כ להוסיף. עקיבא רבי בא מה הט"ו)(וצ"ב פי"א  ע"ז משנה  בכסף (הובא 

הטבע  דרך שהוא בדבר עיניים והאוחז מלקות , חייב  אבל ממיתה פטור תמהון במעשה עינים שהאוחז

טבע  בדרך עיניים אחיזת  שהוא קישואין לוקט  נקט  ולכן זה  דין להורות ר"ע  שכוונת  י"ל ממלקות, אף פטור

ממלקות) פטור כזה  עיניים באחיזת  שרק לשון א..להורות הוא  זקן, בלשון הערוה  שער  שכינו מה 
ומורה,ב..(רמב"ם)נקיה  סורר  כבן להיות  ראויה  בת  שתהא הוא  בדין  שמעון רבי אמר  תניא,

בת ולא בן היא , הכתוב גזירת  אלא בעבירה, אצלה מצויין  סט :)שהכל כשלאג ..(דף ואף
כבר  אם  זקן שראוי הקיף כיון  ומורה סורר  בן נעשה  אינו שערות ב ' משהביא חדשים  ג' עברו

 י י ח ר ו ק מ

יט



ומורה  סורר ב סנהדרי ח  פרק עב

מצוֹ ת : לכלל בא  ׁש א  ּפ טוּ ר, הקּ טן 

בּ שׂ ר  טרטימר  מּׁשיּ אכל חיּ ב, מאימתי  ב

      
      

           ד 

ב משנה 

סופו ש על  נהרג ומורה סורר ב
סופו .  ש על נהרג ומורה סורר שב תנ ה' משנה   לקמ
נכסי  מגמר שסו ומורה, סורר  ב של  דעתו לסו תורה הגיעה
לפרשת  ויוצא מוצא, ואינו   ויי בבשר שהורגל  מה ומבקש אביו
ימות  ואל זכאי ימות  תורה אמרה הבריות, את  ומלסט דרכי

עב .)חייב  ד .(ברייתא

עליה  שחייב האכילה
ושתה , שאכל  מכוערת אכילה  ש על  נהרג ומורה  סורר  ב
חייב שהוא  זו אכילה רעבתנות . דר  יי ושתה בשר שאכל 
הלכה וכול הפרק   בהמש כמפורש  דיני הרבה בה  יש עליה

מסיני  ה"ב )הלמשה פ "ז ממרי " רמב).

   
     ו 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מצינוּ  לא בּ ן, קר וּ י  הוּ א ◌ִ◌ָֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְדּ מ ּק טנוּ תוֹ 
שׂ ר וֹ ת, ׁש ּת י  ׁש יּ ביא מקּמ י  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלח יּ ב וֹ 

לכ  בא ׁש א ּפ טוּ ר , הּמ צוֹ ת,דּ קטן לל ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌
והכי הוּ א. הכי  בּ תר  חיּ וּ ביּה   ִּהל כ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
בּ ן  בּ ן, לאי ׁש  יהיה כּ י  קרא, ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָקאמר 

בּ תחלּ ת  איׁש , ׁש ל לגב וּ רתוֹ   ַּהּס מו◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌
זקן  וּ מהּק יף קרא. חיּ ביּה  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִאיׁש וּ תוֹ 

הוּ א: גּ מ וּ ר  אי ׁש  טרטימר.בהּת חּת וֹ ן, ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
בּ ׁש יל  הבּ שׂ ר  ׁש יּ היה והוּ א מנה. ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲחצי 
אוֹ כלים: ׁש הלּ סטים  כּ דר ב ׁש יל, ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְולא

לקרותו  הראוי ולא  בן במערבא  ואמרי  אב , ולא בן ישמעאל רבי  דבי  דתנא אב, להיקרא
ג' אחר  העובר  ומשהוכר  שתתעבר  היא  ראויה  שערות  ב' משהביא אשה על בא  ואם  אב ,

אב  לקרותו ראוי  סט .)חדשים  סופו,ד..(דף שם  על שנהרג  שכיון מקשה הגמרא אמנם
עיי "ש נהרג, קטן  שגם נאמר  לא סח:)למה טעם ה..(דף  נתנו מהדינים כמה שעל ואע "פ

ולא מסיני, למשה הלכה הוא הדין עיקר  ולימשך, לגרור  יבא  שלא משום שהוא ואמרו 
ההלכה נתחדש הטעם  שם)מחמת ומקו "ח ג למשנה הקדמה דינרין.ו ..(ראה  מאה  משקלו ומנה 

 י י ח ר ו ק מ

ומורה  סורר ב סנהדרי ח  עג פרק

רבּ י האיטלקי. יין  לג  חצי  וי ׁש ּת ה 
יין. ולג בּ שׂ ר מנה אוֹ מר, יוֹ סי
בּ עבּ וּ ר אכל מצוה, בּ חבוּ רת אכל
בּ ירוּ ׁש לים, ׁש ני מעשׂ ר אכל החד ׁש ,
ׁש קצים וּ טרפוֹ ת, נבלוֹ ת אכל
רא ׁש וֹ ן וּ מעשׂ ר טבל אכל וּ רמשׂ ים,
ׁש ני וּ מעשׂ ר תרוּ מתוֹ  נּט לה ׁש א
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

האיטלקי . היּ ין  וּ מ ּמ ׁש ימן  מׁש בּ ח ׁש הוּ א ֶ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
מזיג : ולא מזיג ליּה  ד ׁש תי והוּ א ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָבּ תריּה .

כוּ '. א וֹ מר  י וֹ סי  י וֹ סי:ר בּ י  כּ ר בּ י  הלכה ואין ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌
מצוה. בּ חבוּ רת מצוה:אכל ׁש ל  בּ סדּ ה ִ◌ְ◌◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
החד ׁש . בּ עבּ וּ ר דּ אין אכל  גּ ב  ל אף ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

וקטנית  בּ פת אלּ א סדּ ה לאוֹ תּה  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ִע וֹ לין
הוֹ איל  ויין, בּ שׂ ר  אּס יק ואיהוּ  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ לבד

:מ ּמ ׁש י לא קסיק מ עשׂ ר וּ במצוה אכל  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌
בּ ירוּ ׁש לים. הוּ א,ׁש ני  מצותוֹ   דּ כדר כּ יון ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ׁש ני בּ מ שׂ ר  יד )דּ כתיב  בּ בּ קר (דּ ברים ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌
:מ ּמ ׁש י לא וּ ב כר , וּ ב יּ ין נבל וֹ ת וּ ב צּ אן ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌

וּ רמ שׂ ים. ׁש קצים איננּ וּ וּ טרפ וֹ ת דּ כתיב  ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌
בקוֹ לוֹ  ׁש אפלּ וּ  זה ולא בּ קלנוּ ,  ֵֹׁש מ◌ַ◌ְ◌ֵֹ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌
:ׁש וֹ מ אינוֹ  הוּ א  ּבּ ר ו הּמ קוֹ ם ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש ל

מאדז. שמנה  ארץ שהיא 'קאלאברייא' הנקרא המחוז והוא  יון, של  איטליא היינו איטלקי
בה מדברים שהיו  ע"ש  יון של  איטליא נקרא לרומי שייך שהוא  שאע "פ ועיי"ש  איטליא, ערך (ערוך

הרומיים) שלכדוה לפני דאיטלקי ח..יונית משמע האיטלקי, יין  כתב  לא שהרמב "ם  ממה
יינות  לשאר  וה "ה  נקט שבארצו משובח יין תנא אלא  דוקא  פ "זלאו  ממרים משנה , (כסף

ק ט..ה"ב) אחד  התורהכל  מן  כן דרשו  ולא  כן , הלכה רמב"ם)יבל  בשם בעיבור י..(תוי"ט ,
עיי "ש . ברע"ב, כדאיתא  וקטניות , פת  אלא  אוכלין  אין  חייביא.חדש אינו  אלו כל על 

עצמה האכילה אין שני מעשר  עבירה. לידי  זו אכילה ימשכנו  לא קעסיק  שבמצוה שכיון 
מע"ש במעות  שקנה  רק  היא  בזה והמצוה שם , לאכלו  מצוה  יש  לבעליהם  שרק  מצוה ,

ויין ה"ב)בשר  פ "ז ממרים  משנה ומעשר יב..(לחם ראשון  ומעשר  טבל גורסים  שאין  יש 
לדוד בשושנים  אמנם  ומורה, סורר  בן נעשה  בשר  אכילת  ידי על  שרק  שנינו  כבר  כי שני,

שתיה  ר "ל דקתני  ואכילה יין , על שקאי  לומר  שיש  וכתב הגירסא  נוסחאות)מקיים  .(שינויי

 י י ח ר ו ק מ

כ



ומורה  סורר ב סנהדרי ח  פרק עב

מצוֹ ת : לכלל בא  ׁש א  ּפ טוּ ר, הקּ טן 

בּ שׂ ר  טרטימר  מּׁשיּ אכל חיּ ב, מאימתי  ב

      
      

           ד 

ב משנה 

סופו ש על  נהרג ומורה סורר ב
סופו .  ש על נהרג ומורה סורר שב תנ ה' משנה   לקמ
נכסי  מגמר שסו ומורה, סורר  ב של  דעתו לסו תורה הגיעה
לפרשת  ויוצא מוצא, ואינו   ויי בבשר שהורגל  מה ומבקש אביו
ימות  ואל זכאי ימות  תורה אמרה הבריות, את  ומלסט דרכי

עב .)חייב  ד .(ברייתא

עליה  שחייב האכילה
ושתה , שאכל  מכוערת אכילה  ש על  נהרג ומורה  סורר  ב
חייב שהוא  זו אכילה רעבתנות . דר  יי ושתה בשר שאכל 
הלכה וכול הפרק   בהמש כמפורש  דיני הרבה בה  יש עליה

מסיני  ה"ב )הלמשה פ "ז ממרי " רמב).

   
     ו 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מצינוּ  לא בּ ן, קר וּ י  הוּ א ◌ִ◌ָֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְדּ מ ּק טנוּ תוֹ 
שׂ ר וֹ ת, ׁש ּת י  ׁש יּ ביא מקּמ י  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלח יּ ב וֹ 

לכ  בא ׁש א ּפ טוּ ר , הּמ צוֹ ת,דּ קטן לל ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌
והכי הוּ א. הכי  בּ תר  חיּ וּ ביּה   ִּהל כ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
בּ ן  בּ ן, לאי ׁש  יהיה כּ י  קרא, ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָקאמר 

בּ תחלּ ת  איׁש , ׁש ל לגב וּ רתוֹ   ַּהּס מו◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌
זקן  וּ מהּק יף קרא. חיּ ביּה  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִאיׁש וּ תוֹ 

הוּ א: גּ מ וּ ר  אי ׁש  טרטימר.בהּת חּת וֹ ן, ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
בּ ׁש יל  הבּ שׂ ר  ׁש יּ היה והוּ א מנה. ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲחצי 
אוֹ כלים: ׁש הלּ סטים  כּ דר ב ׁש יל, ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְולא

לקרותו  הראוי ולא  בן במערבא  ואמרי  אב , ולא בן ישמעאל רבי  דבי  דתנא אב, להיקרא
ג' אחר  העובר  ומשהוכר  שתתעבר  היא  ראויה  שערות  ב' משהביא אשה על בא  ואם  אב ,

אב  לקרותו ראוי  סט .)חדשים  סופו,ד..(דף שם  על שנהרג  שכיון מקשה הגמרא אמנם
עיי "ש נהרג, קטן  שגם נאמר  לא סח:)למה טעם ה..(דף  נתנו מהדינים כמה שעל ואע "פ

ולא מסיני, למשה הלכה הוא הדין עיקר  ולימשך, לגרור  יבא  שלא משום שהוא ואמרו 
ההלכה נתחדש הטעם  שם)מחמת ומקו "ח ג למשנה הקדמה דינרין.ו ..(ראה  מאה  משקלו ומנה 

 י י ח ר ו ק מ

ומורה  סורר ב סנהדרי ח  עג פרק

רבּ י האיטלקי. יין  לג  חצי  וי ׁש ּת ה 
יין. ולג בּ שׂ ר מנה אוֹ מר, יוֹ סי
בּ עבּ וּ ר אכל מצוה, בּ חבוּ רת אכל
בּ ירוּ ׁש לים, ׁש ני מעשׂ ר אכל החד ׁש ,
ׁש קצים וּ טרפוֹ ת, נבלוֹ ת אכל
רא ׁש וֹ ן וּ מעשׂ ר טבל אכל וּ רמשׂ ים,
ׁש ני וּ מעשׂ ר תרוּ מתוֹ  נּט לה ׁש א
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

האיטלקי . היּ ין  וּ מ ּמ ׁש ימן  מׁש בּ ח ׁש הוּ א ֶ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
מזיג : ולא מזיג ליּה  ד ׁש תי והוּ א ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָבּ תריּה .

כוּ '. א וֹ מר  י וֹ סי  י וֹ סי:ר בּ י  כּ ר בּ י  הלכה ואין ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌
מצוה. בּ חבוּ רת מצוה:אכל ׁש ל  בּ סדּ ה ִ◌ְ◌◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
החד ׁש . בּ עבּ וּ ר דּ אין אכל  גּ ב  ל אף ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

וקטנית  בּ פת אלּ א סדּ ה לאוֹ תּה  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ִע וֹ לין
הוֹ איל  ויין, בּ שׂ ר  אּס יק ואיהוּ  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ לבד

:מ ּמ ׁש י לא קסיק מ עשׂ ר וּ במצוה אכל  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌
בּ ירוּ ׁש לים. הוּ א,ׁש ני  מצותוֹ   דּ כדר כּ יון ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ׁש ני בּ מ שׂ ר  יד )דּ כתיב  בּ בּ קר (דּ ברים ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌
:מ ּמ ׁש י לא וּ ב כר , וּ ב יּ ין נבל וֹ ת וּ ב צּ אן ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌

וּ רמ שׂ ים. ׁש קצים איננּ וּ וּ טרפ וֹ ת דּ כתיב  ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌
בקוֹ לוֹ  ׁש אפלּ וּ  זה ולא בּ קלנוּ ,  ֵֹׁש מ◌ַ◌ְ◌ֵֹ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌
:ׁש וֹ מ אינוֹ  הוּ א  ּבּ ר ו הּמ קוֹ ם ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש ל

מאדז. שמנה  ארץ שהיא 'קאלאברייא' הנקרא המחוז והוא  יון, של  איטליא היינו איטלקי
בה מדברים שהיו  ע"ש  יון של  איטליא נקרא לרומי שייך שהוא  שאע "פ ועיי"ש  איטליא, ערך (ערוך

הרומיים) שלכדוה לפני דאיטלקי ח..יונית משמע האיטלקי, יין  כתב  לא שהרמב "ם  ממה
יינות  לשאר  וה "ה  נקט שבארצו משובח יין תנא אלא  דוקא  פ "זלאו  ממרים משנה , (כסף

ק ט..ה"ב) אחד  התורהכל  מן  כן דרשו  ולא  כן , הלכה רמב"ם)יבל  בשם בעיבור י..(תוי"ט ,
עיי "ש . ברע"ב, כדאיתא  וקטניות , פת  אלא  אוכלין  אין  חייביא.חדש אינו  אלו כל על 

עצמה האכילה אין שני מעשר  עבירה. לידי  זו אכילה ימשכנו  לא קעסיק  שבמצוה שכיון 
מע"ש במעות  שקנה  רק  היא  בזה והמצוה שם , לאכלו  מצוה  יש  לבעליהם  שרק  מצוה ,

ויין ה"ב)בשר  פ "ז ממרים  משנה ומעשר יב..(לחם ראשון  ומעשר  טבל גורסים  שאין  יש 
לדוד בשושנים  אמנם  ומורה, סורר  בן נעשה  בשר  אכילת  ידי על  שרק  שנינו  כבר  כי שני,

שתיה  ר "ל דקתני  ואכילה יין , על שקאי  לומר  שיש  וכתב הגירסא  נוסחאות)מקיים  .(שינויי

 י י ח ר ו ק מ

כי



ומורה  סורר ב סנהדרי ח  פרק עד

ׁש הוּ א דּ בר אכל נפדּ וּ , ׁש א  והקדּ ׁש 
מאכל כּ ל אכל עברה , ׁש הוּ א ודבר מצוה 
ולא מׁש קה כל ׁש תה  בּ שׂ ר , אכל ולא 
וּ מוֹ רה, סוֹ רר בן  נ עשׂ ה  אינ וֹ  יין , ׁש תה
ׁש נּ אמר  יין , וי ׁש ּת ה  בּ שׂ ר ׁש יּ אכל עד

כא ) ׁש אין(דברים ּפ י  על ואף וסבא. ז וֹ לל
ׁש נּ אמר  לדּ בר , זכר  לדּ בר , כג)ראיה (משלי 

למוֹ : בשׂ ר בּ זללי יין  בסבאי ּת הי  אל 

אביו, בּ רׁש וּ ת  ואכל אביו מּׁשל גּ נב ג 

     
       

     
   

      
     

     
      
     

     
      

              
         יג 

ג משנה
שיגנוב עד ומורה  סורר ב נעשה שאינו מסיני למשה הלכה

וישתה בזול  ויי ויאכל בזול בשר בה ויקנה  .יד מעות 

     

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מצוה. ׁש הוּ א  לאתוֹ יידּ בר  דּ ר בּ נן, ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
הוה  מרי ׁש א, דּ אי  אבלים. ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַּת נחוּ מי

ח כהנים אמינא הינוּ  מצוה ב וּ רת ֲ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲֹ◌ִ◌
ּפ סחים: אכילת אוֹ  קדׁש ים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶׁש אוֹ כלים

עברה. ׁש הוּ א  צבּ וּ ר ודבר  ּת נית לאתוֹ יי ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌

סוֹ פרים: מדּ ברי מּׁשל גׁש אּס וּ ר וֹ  גּ נב ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
אביו. בּ ר ׁש וּ ת ואכל  גּ באביו ל  אף ַ◌ַ◌ַ◌

הוֹ איל  אביו, מ ל לגנב  לי ּה  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִדּ ׁש כיח
וּ מתבּ ת  מתּפ חד  אביו בּ ר ׁש וּ ת ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְואכל
: מּמ ׁש י ולא יראנּ וּ , ׁש ּמ א ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵמאביו

קרי יג . נמי  אחר  וממשקה  זולל ליה קרי נמי  אחרינא  ממאכל דדלמא גמורה  ראיה  ואינה 
סובא  בשר יד..(תוי"ט )ליה  שיקח עד חייב אינו  הונא רב  אמר  מולדה  בר  חנן רב אמר 

ליה שכיחי  לא  שביוקר  שם , וברש"י  וסובא. זולל דכתיב וישתה בזול  יין  ויאכל  בזול 
כי  ע "כ. הוא, למילתיה ואסמכתא זול , לשון  זולל, ממשיך. ולא  האי כולי לגנוב מעות 
של טעם  בהם שיש הדינים  וגם  הם. מסיני למשה הלכה הדינים  אלו  שכל  נתבאר  כבר 
הטעם . מחמת ההלכה חידשו  לא  אבל עליהם, טעם לתת באו  ורק הל "מ  הם  גם  משיכה

 י י ח ר ו ק מ

ומורה  סורר ב סנהדרי ח  עה פרק

אחרים, בּ רׁש וּ ת  ואכל אחרים מּׁשל
אינ וֹ  אביו, בּ רׁש וּ ת  ואכל אחרים מּׁשל
ׁש יּ גנב  עד  וּ מוֹ רה , סוֹ רר בן  נ עשׂ ה 
רבּ י אחרים. בּ רׁש וּ ת  ויאכל אביו מּׁשל
ׁש יּ גנב  עד א וֹ מר, יהוּ דה ר בּ י בר י וֹ סי

א ּמ וֹ : וּ מּׁשל אביו מּׁשל

ר וֹ צה, אינ ּה  וא ּמ וֹ  רוֹ צה  אביו היה
אינ וֹ אב  ר וֹ צה, וא ּמ וֹ  ר וֹ צה אינ וֹ  יו 

ׁש יּ הוּ  עד  וּ מוֹ רה , סוֹ רר  בן  נ עשׂ ה 
אוֹ מר, יהוּ דה רבּ י רוֹ צים. ׁש ניהם
לאביו, רא וּ יה  א ּמ וֹ  היתה לא  אם

ד
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אחרים. מ ּׁשל  ׁש יּ וּ כל גּ נב ליּה  ׁש כיח  לא ְֹ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌
ולא  אחרים, מל  לגנב  ת ֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְבּ כל

:אביו.מ ּמ ׁש י מּׁשל ׁש יּ גנב דּ ׁש כיחעד ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌
ת: בּ כל לגנב  בּ רׁש וּ ת לי ּה  ויאכל  ֵ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌

מאביו,אחרים. ׁש ם מתבּ ת ׁש אינוֹ  ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
: מּמ ׁש י ודּ אי גּ ונא א ּמ וֹ .דּ בכהאי  וּ מּׁשל ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌

ר ׁש וּ ת  לאביו ׁש אין ל ּה  ׁש יּ ׁש  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִמנּ כסים
בּ מ ּת נה  נכסים אחר  לּה  ׁש נּ תן כּ ג וֹ ן ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָבּ הן.

בּ הן. ר ׁש וּ ת לב ל ּה  ׁש אין מנת ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַל 
יהוּ דה: בר בּ י י וֹ סי כּ ר בּ י  הלכה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְואין

לאביו.ד לאביו רא וּ יה ודוֹ מה ׁש וה ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
איננּ וּ  דּ כתיב  וקוֹ מה. בּ מראה ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְבּ קוֹ ל 
בּ קוֹ לוֹ תינוּ , כתיב  מ דּ לא בּ קלנוּ ,  ֵֹׁש מ◌ַ◌ְ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
וּ מדקוֹ ל  לׁש ניהם. אחד  קוֹ ל מנּ ּה  ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְׁש מע 
בּ ינן  נּמ י  וקוֹ מה מראה ׁש וים, ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָבּ ינן
יהוּ דה: כּ ר בּ י הלכה ואין ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָׁש וים.

בתוי"ט )רמב"םטו . .(הובא 

 י י ח ר ו ק מ

כי



ומורה  סורר ב סנהדרי ח  פרק עד

ׁש הוּ א דּ בר אכל נפדּ וּ , ׁש א  והקדּ ׁש 
מאכל כּ ל אכל עברה , ׁש הוּ א ודבר מצוה 
ולא מׁש קה כל ׁש תה  בּ שׂ ר , אכל ולא 
וּ מוֹ רה, סוֹ רר בן  נ עשׂ ה  אינ וֹ  יין , ׁש תה
ׁש נּ אמר  יין , וי ׁש ּת ה  בּ שׂ ר ׁש יּ אכל עד

כא ) ׁש אין(דברים ּפ י  על ואף וסבא. ז וֹ לל
ׁש נּ אמר  לדּ בר , זכר  לדּ בר , כג)ראיה (משלי 

למוֹ : בשׂ ר בּ זללי יין  בסבאי ּת הי  אל 

אביו, בּ רׁש וּ ת  ואכל אביו מּׁשל גּ נב ג 

     
       

     
   

      
     

     
      
     

     
      

              
         יג 

ג משנה
שיגנוב עד ומורה  סורר ב נעשה שאינו מסיני למשה הלכה

וישתה בזול  ויי ויאכל בזול בשר בה ויקנה  .יד מעות 

     

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מצוה. ׁש הוּ א  לאתוֹ יידּ בר  דּ ר בּ נן, ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
הוה  מרי ׁש א, דּ אי  אבלים. ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַּת נחוּ מי

ח כהנים אמינא הינוּ  מצוה ב וּ רת ֲ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲֹ◌ִ◌
ּפ סחים: אכילת אוֹ  קדׁש ים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶׁש אוֹ כלים

עברה. ׁש הוּ א  צבּ וּ ר ודבר  ּת נית לאתוֹ יי ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌

סוֹ פרים: מדּ ברי מּׁשל גׁש אּס וּ ר וֹ  גּ נב ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
אביו. בּ ר ׁש וּ ת ואכל  גּ באביו ל  אף ַ◌ַ◌ַ◌

הוֹ איל  אביו, מ ל לגנב  לי ּה  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִדּ ׁש כיח
וּ מתבּ ת  מתּפ חד  אביו בּ ר ׁש וּ ת ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְואכל
: מּמ ׁש י ולא יראנּ וּ , ׁש ּמ א ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵמאביו

קרי יג . נמי  אחר  וממשקה  זולל ליה קרי נמי  אחרינא  ממאכל דדלמא גמורה  ראיה  ואינה 
סובא  בשר יד..(תוי"ט )ליה  שיקח עד חייב אינו  הונא רב  אמר  מולדה  בר  חנן רב אמר 

ליה שכיחי  לא  שביוקר  שם , וברש"י  וסובא. זולל דכתיב וישתה בזול  יין  ויאכל  בזול 
כי  ע "כ. הוא, למילתיה ואסמכתא זול , לשון  זולל, ממשיך. ולא  האי כולי לגנוב מעות 
של טעם  בהם שיש הדינים  וגם  הם. מסיני למשה הלכה הדינים  אלו  שכל  נתבאר  כבר 
הטעם . מחמת ההלכה חידשו  לא  אבל עליהם, טעם לתת באו  ורק הל "מ  הם  גם  משיכה

 י י ח ר ו ק מ

ומורה  סורר ב סנהדרי ח  עה פרק

אחרים, בּ רׁש וּ ת  ואכל אחרים מּׁשל
אינ וֹ  אביו, בּ רׁש וּ ת  ואכל אחרים מּׁשל
ׁש יּ גנב  עד  וּ מוֹ רה , סוֹ רר בן  נ עשׂ ה 
רבּ י אחרים. בּ רׁש וּ ת  ויאכל אביו מּׁשל
ׁש יּ גנב  עד א וֹ מר, יהוּ דה ר בּ י בר י וֹ סי

א ּמ וֹ : וּ מּׁשל אביו מּׁשל

ר וֹ צה, אינ ּה  וא ּמ וֹ  רוֹ צה  אביו היה
אינ וֹ אב  ר וֹ צה, וא ּמ וֹ  ר וֹ צה אינ וֹ  יו 

ׁש יּ הוּ  עד  וּ מוֹ רה , סוֹ רר  בן  נ עשׂ ה 
אוֹ מר, יהוּ דה רבּ י רוֹ צים. ׁש ניהם
לאביו, רא וּ יה  א ּמ וֹ  היתה לא  אם

ד
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אחרים. מ ּׁשל  ׁש יּ וּ כל גּ נב ליּה  ׁש כיח  לא ְֹ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌
ולא  אחרים, מל  לגנב  ת ֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְבּ כל

:אביו.מ ּמ ׁש י מּׁשל ׁש יּ גנב דּ ׁש כיחעד ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌
ת: בּ כל לגנב  בּ רׁש וּ ת לי ּה  ויאכל  ֵ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌

מאביו,אחרים. ׁש ם מתבּ ת ׁש אינוֹ  ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
: מּמ ׁש י ודּ אי גּ ונא א ּמ וֹ .דּ בכהאי  וּ מּׁשל ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌

ר ׁש וּ ת  לאביו ׁש אין ל ּה  ׁש יּ ׁש  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִמנּ כסים
בּ מ ּת נה  נכסים אחר  לּה  ׁש נּ תן כּ ג וֹ ן ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָבּ הן.

בּ הן. ר ׁש וּ ת לב ל ּה  ׁש אין מנת ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַל 
יהוּ דה: בר בּ י י וֹ סי כּ ר בּ י  הלכה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְואין

לאביו.ד לאביו רא וּ יה ודוֹ מה ׁש וה ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
איננּ וּ  דּ כתיב  וקוֹ מה. בּ מראה ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְבּ קוֹ ל 
בּ קוֹ לוֹ תינוּ , כתיב  מ דּ לא בּ קלנוּ ,  ֵֹׁש מ◌ַ◌ְ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
וּ מדקוֹ ל  לׁש ניהם. אחד  קוֹ ל מנּ ּה  ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְׁש מע 
בּ ינן  נּמ י  וקוֹ מה מראה ׁש וים, ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָבּ ינן
יהוּ דה: כּ ר בּ י הלכה ואין ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָׁש וים.

בתוי"ט )רמב"םטו . .(הובא 

 י י ח ר ו ק מ

כג



ומורה  סורר ב סנהדרי ח  פרק עו 

אחד  היה  וּ מוֹ רה . סוֹ רר  בן  נ עשׂ ה אינ וֹ 
סוּ מא א וֹ  א לּ ם א וֹ  חגּ ר א וֹ  גּ דּ ם מהם
וּ מוֹ רה, סוֹ רר  בן  נ עשׂ ה  אינ וֹ  חר ׁש , א וֹ 

כא )ׁש נּ אמר אביו (דברים  בוֹ  ותפ שׂ וּ  
ולא את וֹ , והוֹ ציא וּ  גדּ מין . ולא  וא ּמ וֹ ,
זה, בּ ננ וּ  א לּ מין . ולא  ואמרוּ , חגּ רין .
ולא בּ קלנ וּ , ׁש מע אינ נּ וּ  סוּ מין . ולא 
וּ מלקין ׁש לׁש ה בּ פני בּ וֹ  מתרין  חרׁש ין .
בּ עשׂ רים נדּ וֹ ן וקלקל, חזר אוֹ תוֹ .
ׁש ם  ׁש יּ ה וּ  עד  נסקל ואינ וֹ  וּ ׁש לׁש ה.

     
     

      
     

    
    
    

      
   
     

    
    

    
   טז 

             
             

            

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

קט וּ ה:גּ דּ ם. זה.יד וֹ  מ ׁש מע בּ ננ וּ  ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌
אוֹ תוֹ : להם חרׁש ים.ׁש ּמ ראין אמר  אם ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

אוֹ תוֹ . ׁש וֹ מ ים אינם מכּ ם מקבּ ל ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵאיני 
ׁש אינוֹ   ּכ אחר  ׁש ר וֹ אים ּפ י ל  ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְואף

מקוֹ ם  מ כּ ל מצותן, אמרה מקיּ ם הּת וֹ רה ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
דּ ב ׁש ת  דּ מ ׁש מע  בּ קוֹ לנוּ ,  ׁש וֹ מ ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵאיננּ וּ 
ׁש מע וּ הוּ  ׁש מע , דּ לא קאמרי  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק וֹ ל 

מכּ ם: מקבּ ל  איני  בּ וֹ ׁש אמר  וּ מתרין  ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌

ׁש ל ׁש ה. בּ וֹ בּ פני  וּ מתרין קאמר , הכי ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌
לא  ואם יר גּ יל. ׁש א ׁש נים ֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִבּ פני
ׁש ל  דּ ין בבית אוֹ תוֹ  מלקין ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָׁש מע ,
מכּ וֹ ת  קּמ א, בּ פרק כּ דתנן ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְׁש לׁש ה,
בּ בן  האמוּ ר  אוֹ תוֹ  דּ וי ּס ר וּ  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִבּ ׁש לׁש ה.
הכא  כּ תיב  הוּ א, מלקוֹ ת וּ מוֹ רה ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵסוֹ רר 

כא ) התם (דּ ברים וּ כתיב  וּ מוֹ רה, סוֹ רר  בּ ן ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
כה ) הר ׁש ע :(ׁש ם הכּ וֹ ת בּ ן אם והיה ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌

חייבי טז. לשאר  להתרות  שצריכים כמו גמורה התראה אינה התראה  הך  לרש"י 
בו  ומתרין כתב  בפירושו הרמב "ם  אבל הוא. מוסר  ודברי  הורים  הוכחת אלא  מלקות,

בהלכותיו  וכן  התראות, שאר  כמו  בשנים שהתראתו שנים  ה "ז)לפני  פ"ז משמע(ממרים
היא  התראות  כשאר  זו תוי"ט )שהתראה .(ע "פ 

 י י ח ר ו ק מ

ומורה  סורר ב סנהדרי ח  עז פרק

ׁש נּ אמר  הרא ׁש וֹ נים, בּ ננ וּ (שם )ׁש לׁש ה  
ׁש א עד בּ רח בּ פניכם. ׁש לּ קה  זהוּ  זה,

הקּ י  ּכ ואחר דּ ינוֹ  ה ּת חּת וֹ ן,נגמר זקן ף  
ואחר  בּ רח דּ ינ וֹ  מּׁשנּ גמר ואם ּפ טוּ ר .

ה קּ י  ּחיּ ב:כ הּת חּת וֹ ן , זקן  ף 

סוֹ פוֹ , ׁש ם על נ דּ וֹ ן  וּ מוֹ רה  סוֹ רר בּ ן 
ׁש ּמ יתתן חיּ ב, ימוּ ת  ואל זכּ אי ימוּ ת 
לע וֹ לם, והנאה להן  הנאה  רׁש עים ׁש ל
לעוֹ לם. ורע להן רע ולצּ דּ יקים,
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ פניכם. ׁש לּ קה הוּ א  דּ מבּ יזה גּ ב  ל  ואף ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
מלּ תא  דלה איתא אי סוּ מין, ולא זה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ֵלי ּה 
בּ פניכם, ׁש לּ קה הוּ א לזה אתא, ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְלח וֹ ד 
ׁש מ ּת  זה, בּ ננוּ  מאי  הוּ א, בּ ננוּ  ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִלכּת וּ ב 

ּת ר ּת י : הּק י מ נּ ּה   ּכ הּת חּת וֹ ן ואחר זקן  ף ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
בּ ר ּפ ט וּ ר. לאו הׁש ּת א ביד  דּ אלּ וּ  כּ יון ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌

הוּ א: בּ רח.קטלא דּ ינוֹ  מּׁשנּ גמר  הויואם ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
כּ ּמ ה  לאחר  אפלּ וּ  וחיּ ב  קטילא ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְכגברא

סוֹ פוֹ .הׁש נים: ׁש ם  על ׁש ּמ כ לּ ה נדּ וֹ ן  סוֹ ף ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
ואינוֹ  בּ וֹ  הר גּ ל מה וּ מב ּק ׁש  אביו ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָממ וֹ ן
וּ מלסטם  דּ רכים בּ פר ׁש ת וי וֹ ׁש ב  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵמוֹ צא,
ואל  זכּ אי ימוּ ת תוֹ רה אמרה הבּ ר יּ וֹ ת, ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶאת

ח יּ ב : להן .ימוּ ת מ וֹ סיפין הנאה ׁש אינן ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌
לעוֹ לם.לחטא: הארץ:והנאה כל  ׁש קטה ַ◌ֲ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
להן. זכיּ וֹ ת :רע מ וֹ סיפים  לעוֹ לם .ׁש היוּ  ורע ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌◌

ה דּ וֹ ר: את  וּ מוֹ כיחין דּ וֹ רן  ל מגנּ ים  ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש היוּ 

בסוגיין יז. והוא עא:)רע"ב, שמשמע(דף  כתב לנר  בערוך הפטור , טעם  להדיא מבואר  ולא .
מחמת ליה  פטרינן סברא מכח  אלא  כן , אמרינן הלכה או קרא מכח שלאו  רש "י מלשון לו

העדה. בעלמאיח.והצילו  מסברא ולהצילו זכותו לחפש  לנו אין  רש "י)ושוב  .(עיין

 י י ח ר ו ק מ

כד



ומורה  סורר ב סנהדרי ח  פרק עו 

אחד  היה  וּ מוֹ רה . סוֹ רר  בן  נ עשׂ ה אינ וֹ 
סוּ מא א וֹ  א לּ ם א וֹ  חגּ ר א וֹ  גּ דּ ם מהם
וּ מוֹ רה, סוֹ רר  בן  נ עשׂ ה  אינ וֹ  חר ׁש , א וֹ 

כא )ׁש נּ אמר אביו (דברים  בוֹ  ותפ שׂ וּ  
ולא את וֹ , והוֹ ציא וּ  גדּ מין . ולא  וא ּמ וֹ ,
זה, בּ ננ וּ  א לּ מין . ולא  ואמרוּ , חגּ רין .
ולא בּ קלנ וּ , ׁש מע אינ נּ וּ  סוּ מין . ולא 
וּ מלקין ׁש לׁש ה בּ פני בּ וֹ  מתרין  חרׁש ין .
בּ עשׂ רים נדּ וֹ ן וקלקל, חזר אוֹ תוֹ .
ׁש ם  ׁש יּ ה וּ  עד  נסקל ואינ וֹ  וּ ׁש לׁש ה.

     
     

      
     

    
    
    

      
   
     

    
    

    
   טז 

             
             

            

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

קט וּ ה:גּ דּ ם. זה.יד וֹ  מ ׁש מע בּ ננ וּ  ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌
אוֹ תוֹ : להם חרׁש ים.ׁש ּמ ראין אמר  אם ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

אוֹ תוֹ . ׁש וֹ מ ים אינם מכּ ם מקבּ ל ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵאיני 
ׁש אינוֹ   ּכ אחר  ׁש ר וֹ אים ּפ י ל  ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְואף

מקוֹ ם  מ כּ ל מצותן, אמרה מקיּ ם הּת וֹ רה ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
דּ ב ׁש ת  דּ מ ׁש מע  בּ קוֹ לנוּ ,  ׁש וֹ מ ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵאיננּ וּ 
ׁש מע וּ הוּ  ׁש מע , דּ לא קאמרי  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק וֹ ל 

מכּ ם: מקבּ ל  איני  בּ וֹ ׁש אמר  וּ מתרין  ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌

ׁש ל ׁש ה. בּ וֹ בּ פני  וּ מתרין קאמר , הכי ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌
לא  ואם יר גּ יל. ׁש א ׁש נים ֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִבּ פני
ׁש ל  דּ ין בבית אוֹ תוֹ  מלקין ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָׁש מע ,
מכּ וֹ ת  קּמ א, בּ פרק כּ דתנן ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְׁש לׁש ה,
בּ בן  האמוּ ר  אוֹ תוֹ  דּ וי ּס ר וּ  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִבּ ׁש לׁש ה.
הכא  כּ תיב  הוּ א, מלקוֹ ת וּ מוֹ רה ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵסוֹ רר 

כא ) התם (דּ ברים וּ כתיב  וּ מוֹ רה, סוֹ רר  בּ ן ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
כה ) הר ׁש ע :(ׁש ם הכּ וֹ ת בּ ן אם והיה ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌

חייבי טז. לשאר  להתרות  שצריכים כמו גמורה התראה אינה התראה  הך  לרש"י 
בו  ומתרין כתב  בפירושו הרמב "ם  אבל הוא. מוסר  ודברי  הורים  הוכחת אלא  מלקות,

בהלכותיו  וכן  התראות, שאר  כמו  בשנים שהתראתו שנים  ה "ז)לפני  פ"ז משמע(ממרים
היא  התראות  כשאר  זו תוי"ט )שהתראה .(ע "פ 

 י י ח ר ו ק מ

ומורה  סורר ב סנהדרי ח  עז פרק

ׁש נּ אמר  הרא ׁש וֹ נים, בּ ננ וּ (שם )ׁש לׁש ה  
ׁש א עד בּ רח בּ פניכם. ׁש לּ קה  זהוּ  זה,

הקּ י  ּכ ואחר דּ ינוֹ  ה ּת חּת וֹ ן,נגמר זקן ף  
ואחר  בּ רח דּ ינ וֹ  מּׁשנּ גמר ואם ּפ טוּ ר .

ה קּ י  ּחיּ ב:כ הּת חּת וֹ ן , זקן  ף 

סוֹ פוֹ , ׁש ם על נ דּ וֹ ן  וּ מוֹ רה  סוֹ רר בּ ן 
ׁש ּמ יתתן חיּ ב, ימוּ ת  ואל זכּ אי ימוּ ת 
לע וֹ לם, והנאה להן  הנאה  רׁש עים ׁש ל
לעוֹ לם. ורע להן רע ולצּ דּ יקים,
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ פניכם. ׁש לּ קה הוּ א  דּ מבּ יזה גּ ב  ל  ואף ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
מלּ תא  דלה איתא אי סוּ מין, ולא זה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ֵלי ּה 
בּ פניכם, ׁש לּ קה הוּ א לזה אתא, ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְלח וֹ ד 
ׁש מ ּת  זה, בּ ננוּ  מאי  הוּ א, בּ ננוּ  ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִלכּת וּ ב 

ּת ר ּת י : הּק י מ נּ ּה   ּכ הּת חּת וֹ ן ואחר זקן  ף ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
בּ ר ּפ ט וּ ר. לאו הׁש ּת א ביד  דּ אלּ וּ  כּ יון ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌

הוּ א: בּ רח.קטלא דּ ינוֹ  מּׁשנּ גמר  הויואם ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
כּ ּמ ה  לאחר  אפלּ וּ  וחיּ ב  קטילא ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְכגברא

סוֹ פוֹ .הׁש נים: ׁש ם  על ׁש ּמ כ לּ ה נדּ וֹ ן  סוֹ ף ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
ואינוֹ  בּ וֹ  הר גּ ל מה וּ מב ּק ׁש  אביו ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָממ וֹ ן
וּ מלסטם  דּ רכים בּ פר ׁש ת וי וֹ ׁש ב  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵמוֹ צא,
ואל  זכּ אי ימוּ ת תוֹ רה אמרה הבּ ר יּ וֹ ת, ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶאת

ח יּ ב : להן .ימוּ ת מ וֹ סיפין הנאה ׁש אינן ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌
לעוֹ לם.לחטא: הארץ:והנאה כל  ׁש קטה ַ◌ֲ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
להן. זכיּ וֹ ת :רע מ וֹ סיפים  לעוֹ לם .ׁש היוּ  ורע ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌◌

ה דּ וֹ ר: את  וּ מוֹ כיחין דּ וֹ רן  ל מגנּ ים  ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש היוּ 

בסוגיין יז. והוא עא:)רע"ב, שמשמע(דף  כתב לנר  בערוך הפטור , טעם  להדיא מבואר  ולא .
מחמת ליה  פטרינן סברא מכח  אלא  כן , אמרינן הלכה או קרא מכח שלאו  רש "י מלשון לו

העדה. בעלמאיח.והצילו  מסברא ולהצילו זכותו לחפש  לנו אין  רש "י)ושוב  .(עיין
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והנאה  להן  הנאה  לרׁש עים , ו ׁש נה  יין
לע וֹ לם. ורע  להן רע ולצּ דּ יקים, לעוֹ לם ,
והנאה להן הנאה לרׁש עים, ּפ זּ וּ ר
לע וֹ לם. ורע  להן רע ולצּ דּ יקים, לעוֹ לם ,
לע וֹ לם , ורע  להן רע  לרׁש עים , כּ נּ וּ ס
לע וֹ לם. והנאה  להן הנאה  ול צּ דּ יקים ,
לע וֹ לם , ורע  להן  רע לר ׁש עים, ׁש קט 
לעוֹ לם : והנאה  להן הנאה  ול צּ דּ יקים ,

סוֹ פוֹ . ׁש ם על נ דּ וֹ ן  בּמ חּת רת  הבּ א  ו

    
      

    
   
    

   
   

     
    

     
      

           
           

        

ו משנה

 משפטי אב )בפרשת  כב וה ה(שמות ה ב י צא  חרת א
גו'.  ל  מי עליו  מה זרחה   א :מי ל אי ומת 

עב .)הגמרא  ברייתות.(ד שתי כשמשא)מביאה ל ברור א
והיינו מספק, להרגו שאסור הרי הרגהו . ,עמ שלו לו  שאי

. הב על במחתרת שבא לוב)באב שיש כשמש ל ברור א
בכל  והיינו מספק, להרגו שמותר הרי  תהרגהו. אל ,עמ  שלו
באו מסתמא  כי האב, על  במחתרת  שבא  בב ואפילו אחר, אד

. נגד  הממו בעל יעמוד  א להרוג

    
     

          

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

לרׁש עים. ו ׁש נה ׁש וֹ תים יין  זמן כּ ל ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌
לבּ ר יּ וֹ ת: מר ין ואין חוֹ טאין אין ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִויׁש נים

להן . רע ע וֹ סקין ל צּ דּ יקים ׁש אינם ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌
לעוֹ לם.בּ ּת וֹ רה: מתבּ ּט לים,ורע ׁש כּ ׁש הן ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

לע וֹ לם: בּ אה ׁש הן ּפ זּ וּ ר.ּפ ר נוּ ת ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌

להוּ ץ  יכ וֹ לים ואין מ זּ ה זה ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנפרדים
זה: את זה  ּבּמ חּת רת.ווּ לסי הבּ א  ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌

יהרג: תוֹ רה ׁש ם ׁש אמרה על  נדּ וֹ ן  ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌
הבּ ית סוֹ פוֹ . בּ ל  את להרג ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש ּס וֹ פוֹ 

כּ נג דּ וֹ  ימד  ׁש לּ וֹ :אם את להצּ יל  ִ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

ומורה  סורר ב סנהדרי ח  עט פרק

החבית , את  וׁש בר ב ּמ חּת רת  בא  היה
לוֹ  אין  אם חיּ ב . דמים, לוֹ  י ׁש  אם

ּפ טוּ ר: דמים,

הר וֹ דף  בּ נפ ׁש ן , א וֹ תן  ׁש ּמ צּ ילין  הן  וא לּ וּ 
ואחר  הזּ כוּ ר  אחר להרגוֹ , חבר וֹ  אחר

ז
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

חיּ ב. דמים לוֹ  י ׁש  הבּ א אם האב  כּ גוֹ ן ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
האב ׁש רחמי  ּבּ יד ו הבּ ן, ל  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַב ּמ ח ּת רת
להרג וֹ . ר אי  הבּ ן אין לפיכ הבּ ן, ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַל 
ל ׁש לּ ם: חיּ ב  החבית, האב  ׁש בר  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְואם

ּפ ט וּ ר. דמים  ל וֹ  הבּ א אין  אדם כּ ל וּ ׁש אר  ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
אין  הבּ ית ב ל  הרג וֹ  ׁש אם ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַב ּמ ח ּת רת
ּפ טוּ ר  החבית את ׁש בר  אם דמים, ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָל וֹ 
בּ נפׁש וֹ  מתחיּ ב  ׁש הוּ א ׁש כּ יון ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמלּ ׁש לּ ם.
מת  אדם ׁש אין הּת ׁש ל וּ מין, מן ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָּפ ט וּ ר 

בּ נפׁש ן .ז וּ מׁש לּ ם: א וֹ תן  ׁש ּמ צּ ילין  הן  וא לּ וּ  ְ◌ַ◌ֵ◌
ׁש נּ ּת ן  בּ נפׁש ן, הברה מן אוֹ תן ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶׁש ּמ צּ ילין
מן  להצּ ילן כּ די  להרגם אדם לכל ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְר ׁש וּ ת

להרג וֹ .הברה: חבר וֹ  אחר דּ כתיבהר וֹ דף ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
המארסה נרה כב )אצל כּ אׁש ר (דּ ברים כּ י ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

כּ ן  נפׁש  וּ רצח וֹ  ר הוּ  ל אי ׁש  ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָיקוּ ם
מארסה, לנרה ר וֹ צח  מ ּק יׁש  הזּ ה, ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהדּ בר 
בּ נפׁש וֹ , להצּ ילּה  נּת ן מארסה נּ רה ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַמה
ונרה  בנפׁש וֹ . להצּ ילוֹ  נּת ן ר וֹ צח  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַאף

דּ כתיב  מּק רא לן נפקא (ׁש ם )מארסה ְ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ל ּה ,  מ וֹ ׁש י ואין המאר שׂ ה הנּ רה ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָצקה
בּ כל  להוֹ ׁש י ּה  חיּ ב  לּה   מ וֹ ׁש י יׁש  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָהא

להצּ יל ּה : ׁש יּ כ וֹ ל הזּ כוּ ר.דּ בר  נפקא ואחר ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
קרא דּ אמר  תשׂ ה (ׁש ם )לן לא ולנּ רה ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ֶ◌

זכ וּ ר . זה ה"א, חסר  כּ תיב  נר  ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָדבר ,
בּ ית  וּ מיתוֹ ת כרתוֹ ת ח יּ בי  לכל  הדּ ין ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוהוּ א
בּ נפׁש ן, אוֹ תן ׁש ּמ צּ ילין ׁש בּ ריוֹ ת, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִדּ ין

ח יּ בי(ׁש ם )דּ כתיב  אלּ וּ  חטא, מות. חטא ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
דּ ין: בּ ית מיתוֹ ת חיּ בי אלּ וּ  מות, ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְכרתוֹ ת.

בהם ,יט. התרו שלא  מיתות  חייבי  כמו דהוה פטור  מקום  מכל נהרג , ולא שניצול  פי  על ואף
התשלומים מן פטורים  מקום מכל  אותם הורגין שאין הרע "בכ..(תוי"ט )שאע "פ לשון

לשון  שנקטו אלא בדבר , חיוב שאין מפני לא אבל  רש"י , לשון וכן אדם , לכל רשות שניתן
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והנאה  להן  הנאה  לרׁש עים , ו ׁש נה  יין
לע וֹ לם. ורע  להן רע ולצּ דּ יקים, לעוֹ לם ,
והנאה להן הנאה לרׁש עים, ּפ זּ וּ ר
לע וֹ לם. ורע  להן רע ולצּ דּ יקים, לעוֹ לם ,
לע וֹ לם , ורע  להן רע  לרׁש עים , כּ נּ וּ ס
לע וֹ לם. והנאה  להן הנאה  ול צּ דּ יקים ,
לע וֹ לם , ורע  להן  רע לר ׁש עים, ׁש קט 
לעוֹ לם : והנאה  להן הנאה  ול צּ דּ יקים ,

סוֹ פוֹ . ׁש ם על נ דּ וֹ ן  בּמ חּת רת  הבּ א  ו

    
      

    
   
    

   
   

     
    

     
      

           
           

        

ו משנה

 משפטי אב )בפרשת  כב וה ה(שמות ה ב י צא  חרת א
גו'.  ל  מי עליו  מה זרחה   א :מי ל אי ומת 

עב .)הגמרא  ברייתות.(ד שתי כשמשא)מביאה ל ברור א
והיינו מספק, להרגו שאסור הרי הרגהו . ,עמ שלו לו  שאי

. הב על במחתרת שבא לוב)באב שיש כשמש ל ברור א
בכל  והיינו מספק, להרגו שמותר הרי  תהרגהו. אל ,עמ  שלו
באו מסתמא  כי האב, על  במחתרת  שבא  בב ואפילו אחר, אד

. נגד  הממו בעל יעמוד  א להרוג

    
     

          

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

לרׁש עים. ו ׁש נה ׁש וֹ תים יין  זמן כּ ל ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌
לבּ ר יּ וֹ ת: מר ין ואין חוֹ טאין אין ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִויׁש נים

להן . רע ע וֹ סקין ל צּ דּ יקים ׁש אינם ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌
לעוֹ לם.בּ ּת וֹ רה: מתבּ ּט לים,ורע ׁש כּ ׁש הן ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

לע וֹ לם: בּ אה ׁש הן ּפ זּ וּ ר.ּפ ר נוּ ת ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌

להוּ ץ  יכ וֹ לים ואין מ זּ ה זה ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנפרדים
זה: את זה  ּבּמ חּת רת.ווּ לסי הבּ א  ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌

יהרג: תוֹ רה ׁש ם ׁש אמרה על  נדּ וֹ ן  ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌
הבּ ית סוֹ פוֹ . בּ ל  את להרג ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש ּס וֹ פוֹ 

כּ נג דּ וֹ  ימד  ׁש לּ וֹ :אם את להצּ יל  ִ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

ומורה  סורר ב סנהדרי ח  עט פרק

החבית , את  וׁש בר ב ּמ חּת רת  בא  היה
לוֹ  אין  אם חיּ ב . דמים, לוֹ  י ׁש  אם

ּפ טוּ ר: דמים,

הר וֹ דף  בּ נפ ׁש ן , א וֹ תן  ׁש ּמ צּ ילין  הן  וא לּ וּ 
ואחר  הזּ כוּ ר  אחר להרגוֹ , חבר וֹ  אחר

ז
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

חיּ ב. דמים לוֹ  י ׁש  הבּ א אם האב  כּ גוֹ ן ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
האב ׁש רחמי  ּבּ יד ו הבּ ן, ל  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַב ּמ ח ּת רת
להרג וֹ . ר אי  הבּ ן אין לפיכ הבּ ן, ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַל 
ל ׁש לּ ם: חיּ ב  החבית, האב  ׁש בר  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְואם

ּפ ט וּ ר. דמים  ל וֹ  הבּ א אין  אדם כּ ל וּ ׁש אר  ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
אין  הבּ ית ב ל  הרג וֹ  ׁש אם ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַב ּמ ח ּת רת
ּפ טוּ ר  החבית את ׁש בר  אם דמים, ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָל וֹ 
בּ נפׁש וֹ  מתחיּ ב  ׁש הוּ א ׁש כּ יון ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמלּ ׁש לּ ם.
מת  אדם ׁש אין הּת ׁש ל וּ מין, מן ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָּפ ט וּ ר 

בּ נפׁש ן .ז וּ מׁש לּ ם: א וֹ תן  ׁש ּמ צּ ילין  הן  וא לּ וּ  ְ◌ַ◌ֵ◌
ׁש נּ ּת ן  בּ נפׁש ן, הברה מן אוֹ תן ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶׁש ּמ צּ ילין
מן  להצּ ילן כּ די  להרגם אדם לכל ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְר ׁש וּ ת

להרג וֹ .הברה: חבר וֹ  אחר דּ כתיבהר וֹ דף ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
המארסה נרה כב )אצל כּ אׁש ר (דּ ברים כּ י ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

כּ ן  נפׁש  וּ רצח וֹ  ר הוּ  ל אי ׁש  ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָיקוּ ם
מארסה, לנרה ר וֹ צח  מ ּק יׁש  הזּ ה, ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהדּ בר 
בּ נפׁש וֹ , להצּ ילּה  נּת ן מארסה נּ רה ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַמה
ונרה  בנפׁש וֹ . להצּ ילוֹ  נּת ן ר וֹ צח  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַאף

דּ כתיב  מּק רא לן נפקא (ׁש ם )מארסה ְ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ל ּה ,  מ וֹ ׁש י ואין המאר שׂ ה הנּ רה ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָצקה
בּ כל  להוֹ ׁש י ּה  חיּ ב  לּה   מ וֹ ׁש י יׁש  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָהא

להצּ יל ּה : ׁש יּ כ וֹ ל הזּ כוּ ר.דּ בר  נפקא ואחר ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
קרא דּ אמר  תשׂ ה (ׁש ם )לן לא ולנּ רה ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ֶ◌

זכ וּ ר . זה ה"א, חסר  כּ תיב  נר  ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָדבר ,
בּ ית  וּ מיתוֹ ת כרתוֹ ת ח יּ בי  לכל  הדּ ין ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוהוּ א
בּ נפׁש ן, אוֹ תן ׁש ּמ צּ ילין ׁש בּ ריוֹ ת, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִדּ ין

ח יּ בי(ׁש ם )דּ כתיב  אלּ וּ  חטא, מות. חטא ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
דּ ין: בּ ית מיתוֹ ת חיּ בי אלּ וּ  מות, ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְכרתוֹ ת.

בהם ,יט. התרו שלא  מיתות  חייבי  כמו דהוה פטור  מקום  מכל נהרג , ולא שניצול  פי  על ואף
התשלומים מן פטורים  מקום מכל  אותם הורגין שאין הרע "בכ..(תוי"ט )שאע "פ לשון

לשון  שנקטו אלא בדבר , חיוב שאין מפני לא אבל  רש"י , לשון וכן אדם , לכל רשות שניתן
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ומורה  סורר ב סנהדרי ח  פרק פ 

אחר  הר וֹ דף אבל המארסה. הנּ ערה
והע וֹ בד  ה ּׁשבּ ת , את  והמחלּ ל בּ המה,
בּ נפ ׁש ן : א וֹ תן  מצּ ילין  אין  זרה , עבוֹ דה

על הבּ א הנּ שׂ רפין, הן ואלּ וּ 
ׁש זּ נּ תה. כּ הן וּ בת וּ בּת ּה , אּׁשה
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הבּ המה. אחר  הרוֹ דף ּפ יאבל  ל  אף ַ◌ַ◌ִ◌
ל רי וֹ ת: הּׁשבּ ת ׁש דּ וֹ מה את והמחלּ ל  ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

זרה. עבוֹ דה ׁש ניהם והעוֹ בד  ּפ י  ל אף ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
בּ ּק ר : בּ נפׁש ן .כּ וֹ פרים א וֹ תם מצּ ילין  אין  ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌

בּ ית  וּ מיתוֹ ת כרתוֹ ת חיּ בי ׁש אר  ׁש כּ ן ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְוכל
מצּ ילין  ׁש אין רי וֹ ת, ׁש ל ׁש אינן ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִדּ ין

כּ לל  להרגן מ ּת ר  ואין בּ נפׁש ם, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָאוֹ תם
ב די ברה ׁש יּ בר וּ  ח יּ בים ד  ויהיוּ  ם ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌

דּ ין: בּ בית הנּ שׂ רפים.אמיתה הן  וא לּ וּ  ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
ׁש כּ בר  אה ל וּ ב ּת ּה . אה ל  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַהבּ א

חמוֹ תוֹ : דּ הינוּ  ב ּת ּה , כּ הן .נשׂ א וּ בת ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌
ב שׂ רפה: היא ׁש זּ נּ תה כּ הן בּ ת ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ְוכן

בברייתא  עג.)התנא  שחייבשניתן(דף  כתב הרודף  בד "ה עצמו הרע "ב  וגם  בנפשו . להצילו 
רמב "ם כתבו וכן בדבר יש  שמצוה שם בסוגיא מוכח  וכן להצילה  שיכול  דבר  בכל  להושיעה 

הנרדף. להציל  כדי שיהרגנו אותו  הרואה  כל על שמצוה  חייביכא.וטור  שאר  הדין והוא 
לנרדף  ופגם  קלון בהם  שיש שבעריות  דין בית  ומיתות  תוי "ט )כריתות  מציליםכב..(רע "ב, אין כי 

לרבותא, וע"ז שבת שנקט  רע "ב ועיין לנרדף . וקלון פגם בה  שיש  ערוה  מדבר  אלא בנפשם 
אין ב"ד  ומיתות  כריתות  חייבי שאר  שכן וכל  בעיקר, ככופר  הוה  אלו על שהעובר אע"פ 

בנפשם. אותן קדושים א.מצילין בפרשת  יד )כתיב כ א ּמ ּה (ויקרא  ואת  א ה  את  יּק ח  א ׁש ר  ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְואיׁש 
על שאיירי ש "מ יקח  אשר  מדכתיב בּ ת וֹ ככם: זּמ ה  תהיה  ולא  ואתהן אתוֹ  ישׂ רפ וּ  בּ אׁש  הוא  ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִזּמ ה
בתה. נשא  שכבר  אשה על  בבא  איירי  וע "כ לקיחה , זה  אין כי זנות  ידי על  ולא  קידושין, ידי

אמור ב. בפרשת  ט )כתיב כא  היא (ויקרא  אביה  את לזנוֹ ת  תחל  כּ י כּ הן איׁש  בּ א ׁש וּ בת מחלּ לת  ַ◌ִ◌ֵֹ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌

 י י ח ר ו ק מ

הנשרפי ה סנהדרי ואלו ט פאפרק 

בּ ּת וֹ , וּ בת  בּ ּת וֹ , וּ ב ּת ּה , א ּׁשה בּ כלל י ׁש 
וּ בת  בּ ּת ּה , וּ בת  א ׁש ּת וֹ , וּ בת  בּ נ וֹ , וּ בת 
חמיו. ואם חמוֹ ת וֹ , ואם חמוֹ ת וֹ , בּ נ ּה ,
עיר  ואנ ׁש י  הרוֹ צח ה נּ הרגים, הן  וא לּ וּ 
באבן רעה וּ  את  ׁש ה כּ ה  רוֹ צח הנּ דּ חת .
ה ּמ ים   ֹלת ו עליו וכבׁש  בברזל, א וֹ 
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וּ בּת ּה . א ּׁשה בּ כלל  בּ אה י ׁש  כּ ל וֹ מר  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
בּ הדיא שׂ רפה כּ תיבא כ)וּ ב ּת ּה  (ויּ קרא  ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

וג וֹ ' אּמ ּה  ואת אה את יּק ח  אׁש ר  ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְואיׁש 
נּמ י הנ כּ לּ הוּ  ילפינן וּ מנּ ּה  י שׂ רפוּ , ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָבּ אׁש 

ב שׂ רפה: דּ לאו בּ ּת וֹ .דּ איתנהוּ  מאנוּ סתוֹ , ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌
בּ ת  מ וּ ם ליה דּ לח יּ ב  היא אׁש ּת וֹ  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַבּ ת

היא: אׁש ּת וֹ  בּ ת לאו דּ הא בּ ּת וֹ אׁש ּת וֹ , בּ ת ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌
בּ נ וֹ . מאנוּ סתוֹ :וּ בת לוֹ  א ׁש הי וּ  ׁש ּת וֹ .בּ ת ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌

ח וֹ רג ּת וֹ : ׁש היא בּ ין ב ּת וֹ  ׁש היא ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵבּ ין
ריׁש א וחמוֹ תוֹ . לּה  דּ תנא גּ ב  ל אף ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

ולא  ב ּת ּה , ׁש נּ שׂ א אה ל  הבּ א ֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְבהדיא
כּ ללא  בה דתני  אידי  אתיא, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִמדּ ר ׁש א
מדּ ר ׁש א, דּ אתיא חמיו ואם חמוֹ תוֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ֵאם
בּ הדיהוּ : חמ וֹ תוֹ  רהטא אגּ ב  נּמ י ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָּת נא

עליו. וּ תקפוֹ כּ בׁש  חבר וֹ  ׁש ל  ראׁש וֹ  אחז ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
ראׁש וֹ : להרים יוּ כל  ׁש א הּמ ים  ְֹבתו◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֹ

לקמן בשריפה(מ"ג)ּת רף: היא  נישואיה  אחר  בזינתה דוקא אי וחכמים  שמעון  רבי נחלקו ִ◌ָ◌ֵ◌
עיי "ש . ארוסה , כשזינתה אף דנקטג .או אגב אלא בתורה , היא ומפורשת ובתה , אשה  היינו 

עיי "ש . ברע "ב, כדאיתא  זו, גם נקט  הנשרפי ד.האחריני  כהן כל  בת הן . ואלו  עשרה, ם 
בת ועל  אשתו, בת  ועל  בנו, בת ועל  בתו, בת ועל  בתו, על והבא  בעלה, תחת  שזינתה

חמיו אם  ועל חמותו, אם ועל חמותו , ועל בנה , בת ועל הי"א)בתה, פט "ו  סנהדרין .(רמב"ם
בסוגיין מקראי  נדרשים  השאר  וכל  בהדיא, כתיבי  וחמותו  כהן בת  עה)רק  אנשי ה..(דף

ראה  בפרשת דכתיב הנדחת טז)עיר  יג חרב(דברים לפי ההוא  ה יר  י ׁש בי את ת כּ ה  ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַה כּ ה 
משפטים בפרשת  כנעני עבד  בהורג מדכתיב  ורוצח  כ )גו'. כא  ב דּ וֹ (שמות את איׁש  י כּ ה ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְוכי 

בחוקותי  בפרשת  דכתיב בחרב  היינו ונקימה ינּ קם , נקם  ידוֹ  ּת חת  וּ מת בּ בט אמת וֹ  את  ◌ֵ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶאוֹ 
כה) כו  מעבד(ויקרא ילפינן חורין ובן גו'. בּ רית  נקם נקמת חרב  ליכם  נב:)והבאתי  .(דף  ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
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כח



ומורה  סורר ב סנהדרי ח  פרק פ 

אחר  הר וֹ דף אבל המארסה. הנּ ערה
והע וֹ בד  ה ּׁשבּ ת , את  והמחלּ ל בּ המה,
בּ נפ ׁש ן : א וֹ תן  מצּ ילין  אין  זרה , עבוֹ דה

על הבּ א הנּ שׂ רפין, הן ואלּ וּ 
ׁש זּ נּ תה. כּ הן וּ בת וּ בּת ּה , אּׁשה
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הבּ המה. אחר  הרוֹ דף ּפ יאבל  ל  אף ַ◌ַ◌ִ◌
ל רי וֹ ת: הּׁשבּ ת ׁש דּ וֹ מה את והמחלּ ל  ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

זרה. עבוֹ דה ׁש ניהם והעוֹ בד  ּפ י  ל אף ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
בּ ּק ר : בּ נפׁש ן .כּ וֹ פרים א וֹ תם מצּ ילין  אין  ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌

בּ ית  וּ מיתוֹ ת כרתוֹ ת חיּ בי ׁש אר  ׁש כּ ן ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְוכל
מצּ ילין  ׁש אין רי וֹ ת, ׁש ל ׁש אינן ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִדּ ין

כּ לל  להרגן מ ּת ר  ואין בּ נפׁש ם, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָאוֹ תם
ב די ברה ׁש יּ בר וּ  ח יּ בים ד  ויהיוּ  ם ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌

דּ ין: בּ בית הנּ שׂ רפים.אמיתה הן  וא לּ וּ  ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
ׁש כּ בר  אה ל וּ ב ּת ּה . אה ל  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַהבּ א

חמוֹ תוֹ : דּ הינוּ  ב ּת ּה , כּ הן .נשׂ א וּ בת ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌
ב שׂ רפה: היא ׁש זּ נּ תה כּ הן בּ ת ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ְוכן

בברייתא  עג.)התנא  שחייבשניתן(דף  כתב הרודף  בד "ה עצמו הרע "ב  וגם  בנפשו . להצילו 
רמב "ם כתבו וכן בדבר יש  שמצוה שם בסוגיא מוכח  וכן להצילה  שיכול  דבר  בכל  להושיעה 

הנרדף. להציל  כדי שיהרגנו אותו  הרואה  כל על שמצוה  חייביכא.וטור  שאר  הדין והוא 
לנרדף  ופגם  קלון בהם  שיש שבעריות  דין בית  ומיתות  תוי "ט )כריתות  מציליםכב..(רע "ב, אין כי 

לרבותא, וע"ז שבת שנקט  רע "ב ועיין לנרדף . וקלון פגם בה  שיש  ערוה  מדבר  אלא בנפשם 
אין ב"ד  ומיתות  כריתות  חייבי שאר  שכן וכל  בעיקר, ככופר  הוה  אלו על שהעובר אע"פ 

בנפשם. אותן קדושים א.מצילין בפרשת  יד )כתיב כ א ּמ ּה (ויקרא  ואת  א ה  את  יּק ח  א ׁש ר  ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְואיׁש 
על שאיירי ש "מ יקח  אשר  מדכתיב בּ ת וֹ ככם: זּמ ה  תהיה  ולא  ואתהן אתוֹ  ישׂ רפ וּ  בּ אׁש  הוא  ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִזּמ ה
בתה. נשא  שכבר  אשה על  בבא  איירי  וע "כ לקיחה , זה  אין כי זנות  ידי על  ולא  קידושין, ידי

אמור ב. בפרשת  ט )כתיב כא  היא (ויקרא  אביה  את לזנוֹ ת  תחל  כּ י כּ הן איׁש  בּ א ׁש וּ בת מחלּ לת  ַ◌ִ◌ֵֹ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌
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בּ ּת וֹ , וּ בת  בּ ּת וֹ , וּ ב ּת ּה , א ּׁשה בּ כלל י ׁש 
וּ בת  בּ ּת ּה , וּ בת  א ׁש ּת וֹ , וּ בת  בּ נ וֹ , וּ בת 
חמיו. ואם חמוֹ ת וֹ , ואם חמוֹ ת וֹ , בּ נ ּה ,
עיר  ואנ ׁש י  הרוֹ צח ה נּ הרגים, הן  וא לּ וּ 
באבן רעה וּ  את  ׁש ה כּ ה  רוֹ צח הנּ דּ חת .
ה ּמ ים   ֹלת ו עליו וכבׁש  בברזל, א וֹ 
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וּ בּת ּה . א ּׁשה בּ כלל  בּ אה י ׁש  כּ ל וֹ מר  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
בּ הדיא שׂ רפה כּ תיבא כ)וּ ב ּת ּה  (ויּ קרא  ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

וג וֹ ' אּמ ּה  ואת אה את יּק ח  אׁש ר  ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְואיׁש 
נּמ י הנ כּ לּ הוּ  ילפינן וּ מנּ ּה  י שׂ רפוּ , ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָבּ אׁש 

ב שׂ רפה: דּ לאו בּ ּת וֹ .דּ איתנהוּ  מאנוּ סתוֹ , ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌
בּ ת  מ וּ ם ליה דּ לח יּ ב  היא אׁש ּת וֹ  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַבּ ת

היא: אׁש ּת וֹ  בּ ת לאו דּ הא בּ ּת וֹ אׁש ּת וֹ , בּ ת ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌
בּ נ וֹ . מאנוּ סתוֹ :וּ בת לוֹ  א ׁש הי וּ  ׁש ּת וֹ .בּ ת ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌

ח וֹ רג ּת וֹ : ׁש היא בּ ין ב ּת וֹ  ׁש היא ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵבּ ין
ריׁש א וחמוֹ תוֹ . לּה  דּ תנא גּ ב  ל אף ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

ולא  ב ּת ּה , ׁש נּ שׂ א אה ל  הבּ א ֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְבהדיא
כּ ללא  בה דתני  אידי  אתיא, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִמדּ ר ׁש א
מדּ ר ׁש א, דּ אתיא חמיו ואם חמוֹ תוֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ֵאם
בּ הדיהוּ : חמ וֹ תוֹ  רהטא אגּ ב  נּמ י ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָּת נא

עליו. וּ תקפוֹ כּ בׁש  חבר וֹ  ׁש ל  ראׁש וֹ  אחז ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
ראׁש וֹ : להרים יוּ כל  ׁש א הּמ ים  ְֹבתו◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֹ

לקמן בשריפה(מ"ג)ּת רף: היא  נישואיה  אחר  בזינתה דוקא אי וחכמים  שמעון  רבי נחלקו ִ◌ָ◌ֵ◌
עיי "ש . ארוסה , כשזינתה אף דנקטג .או אגב אלא בתורה , היא ומפורשת ובתה , אשה  היינו 

עיי "ש . ברע "ב, כדאיתא  זו, גם נקט  הנשרפי ד.האחריני  כהן כל  בת הן . ואלו  עשרה, ם 
בת ועל  אשתו, בת  ועל  בנו, בת ועל  בתו, בת ועל  בתו, על והבא  בעלה, תחת  שזינתה

חמיו אם  ועל חמותו, אם ועל חמותו , ועל בנה , בת ועל הי"א)בתה, פט "ו  סנהדרין .(רמב"ם
בסוגיין מקראי  נדרשים  השאר  וכל  בהדיא, כתיבי  וחמותו  כהן בת  עה)רק  אנשי ה..(דף

ראה  בפרשת דכתיב הנדחת טז)עיר  יג חרב(דברים לפי ההוא  ה יר  י ׁש בי את ת כּ ה  ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַה כּ ה 
משפטים בפרשת  כנעני עבד  בהורג מדכתיב  ורוצח  כ )גו'. כא  ב דּ וֹ (שמות את איׁש  י כּ ה ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְוכי 

בחוקותי  בפרשת  דכתיב בחרב  היינו ונקימה ינּ קם , נקם  ידוֹ  ּת חת  וּ מת בּ בט אמת וֹ  את  ◌ֵ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶאוֹ 
כה) כו  מעבד(ויקרא ילפינן חורין ובן גו'. בּ רית  נקם נקמת חרב  ליכם  נב:)והבאתי  .(דף  ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
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הנשרפי ה סנהדרי ואלו ט פרק  פב

לעלוֹ ת  יכוֹ ל ואינ וֹ  הא וּ ר   ֹלת ו א וֹ 
ה ּמ ים   ֹלת ו דּ חפוֹ  חיּ ב . ומת , מּׁשם,
מּׁשם, לעלוֹ ת  ויכוֹ ל הא וּ ר   ֹלת ו א וֹ 
ׁש ּס ה  ה כּ לב , את  ב וֹ  ׁש ּס ה ּפ טוּ ר. ומת ,

הּׁשי ּפ טוּ ר . הנּ חׁש , את  את ב וֹ  בּ וֹ   
וחכמים  מחיּ ב, יהוּ דה רבּ י  הנּ חׁש ,
בּ אבן בּ ין  חברוֹ  את  הּמ כּ ה ּפ וֹ טרין .
והקל  למיתה, ואמד וּ הוּ  בּ אגר וֹ ף בּ ין 
הכבּ יד מכּ אן וּ לאחר ּׁשהיה מּמ ה
ּפ טוּ ר, א וֹ מר , נחמיה  ר בּ י חיּ ב . ומת ,

לדּ בר: ׁש רגלים
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בּ ידוֹ .הּׁשי גּ רה:ׁש ּס ה. הנּ חׁש  ׁש אחז ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ׁש ל  לגּ וּ ף הנּ חׁש  ׁש נּ י  והגּ י ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוהוֹ ליכ וֹ 

מחיּ ב.חבר וֹ : יהוּ דה נחׁש ר בּ י  ארס דּ סבר  ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
הנּ חׁש  ׁש נּ י  ׁש הגּ י וּ מ כּ יון ע וֹ מד , ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְבּ ׁש נּ יו
וח יּ ב : הרג וֹ  כאלּ וּ  הוי  חבר וֹ  ׁש ל  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִבּ ב שׂ ר וֹ 

ּפ וֹ טרין . נחׁש וחכמים ארס סברי דּ קא ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

איהוּ  לאו  ּהל כ מקיא, הוּ א ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵמצמ וֹ 
וּ פט וּ ר . הוּ א ב למא גרמא אלּ א ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַקטליּה 

כּ חכמים: למיתה.והלכה אבל ואמד וּ הוּ  ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌
ּפ טוּ ר: לרבּ נן אפלּ וּ  לחיּ ים , תחלּ ה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲאמדוּ הוּ 

ּׁשהיה. מ ּמ ה לחיּ ים:והקל  ואמדוּ הוּ  וחזר וּ  ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌
לדּ בר. זוֹ :ׁש רגלים  מ כּ ה מחמת מת ׁש א ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌

חייב .ו. בכה "ג שאף  לרבותא  לעלות , יוכל שלא  החזיקו רק והוא מעצמו שנפל נקט  ברישא
נפל אם וכ "ש  פטור , משם  לעלות  יכול  שהיה כיון דחפו שהוא שאף  לרבותא  דחף  נקט וכאן 

לעלות יוכל  שעדיין באופן כבשו והוא  בתוי "ט)מעצמו הובא  עו:, שיכול)רש "יז..(דף  ד"ה  עו : .(דף
מחלוקתן.ט .שם .ח . טעם רע"ב בסוגייןי.עיין כדאיתא  דקראי בדרשי עח:)ונחלקו .(דף
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את  והרג  הבּ המה  את  להרג  נת כּ וּ ן 
ישׂ ראל, את והרג לנּ כרי האדם,
נת כּ וּ ן ּפ טוּ ר . קימא , בּ ן  והרג  לנפלים,
בּה  היה ולא מתניו על להכּ וֹ תוֹ 
לּה  והלכה  מתניו על להמית  כּ די 
על  להמית  כּ די  ב ּה  והיה  לבּ וֹ  על
על  לה כּ וֹ ת וֹ  נת כּ וּ ן  ּפ טוּ ר . ומת , לבּ וֹ ,
לבּ וֹ  על להמית  כּ די ב ּה  והיה  לבּ וֹ 
ב ּה  היה  ולא  מתניו על לּה  והלכה
ּפ טוּ ר. ומת , מתניו, על להמית  כּ די 
היה  ולא  ה גּ דוֹ ל את  להכּ וֹ ת  נת כּ וּ ן 
לּה  והלכה ה גּ דוֹ ל להמית  כּ די בּה 
את  להמית  כּ די ב ּה  והיה הקּ טן  על
את  להכּ וֹ ת  נת כּ וּ ן  ּפ טוּ ר . ומת , הקּ טן ,
את להמית כּ די בּה  והיה הקּ טן
ולא הגּ דוֹ ל על לּה  והלכה הקּ טן
הגּ דוֹ ל, את להמית כּ די בּה  היה
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לעלוֹ ת  יכוֹ ל ואינ וֹ  הא וּ ר   ֹלת ו א וֹ 
ה ּמ ים   ֹלת ו דּ חפוֹ  חיּ ב . ומת , מּׁשם,
מּׁשם, לעלוֹ ת  ויכוֹ ל הא וּ ר   ֹלת ו א וֹ 
ׁש ּס ה  ה כּ לב , את  ב וֹ  ׁש ּס ה ּפ טוּ ר. ומת ,

הּׁשי ּפ טוּ ר . הנּ חׁש , את  את ב וֹ  בּ וֹ   
וחכמים  מחיּ ב, יהוּ דה רבּ י  הנּ חׁש ,
בּ אבן בּ ין  חברוֹ  את  הּמ כּ ה ּפ וֹ טרין .
והקל  למיתה, ואמד וּ הוּ  בּ אגר וֹ ף בּ ין 
הכבּ יד מכּ אן וּ לאחר ּׁשהיה מּמ ה
ּפ טוּ ר, א וֹ מר , נחמיה  ר בּ י חיּ ב . ומת ,

לדּ בר: ׁש רגלים
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בּ ידוֹ .הּׁשי גּ רה:ׁש ּס ה. הנּ חׁש  ׁש אחז ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ׁש ל  לגּ וּ ף הנּ חׁש  ׁש נּ י  והגּ י ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוהוֹ ליכ וֹ 

מחיּ ב.חבר וֹ : יהוּ דה נחׁש ר בּ י  ארס דּ סבר  ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
הנּ חׁש  ׁש נּ י  ׁש הגּ י וּ מ כּ יון ע וֹ מד , ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְבּ ׁש נּ יו
וח יּ ב : הרג וֹ  כאלּ וּ  הוי  חבר וֹ  ׁש ל  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִבּ ב שׂ ר וֹ 

ּפ וֹ טרין . נחׁש וחכמים ארס סברי דּ קא ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

איהוּ  לאו  ּהל כ מקיא, הוּ א ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵמצמ וֹ 
וּ פט וּ ר . הוּ א ב למא גרמא אלּ א ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַקטליּה 

כּ חכמים: למיתה.והלכה אבל ואמד וּ הוּ  ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌
ּפ טוּ ר: לרבּ נן אפלּ וּ  לחיּ ים , תחלּ ה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲאמדוּ הוּ 

ּׁשהיה. מ ּמ ה לחיּ ים:והקל  ואמדוּ הוּ  וחזר וּ  ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌
לדּ בר. זוֹ :ׁש רגלים  מ כּ ה מחמת מת ׁש א ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌

חייב .ו. בכה "ג שאף  לרבותא  לעלות , יוכל שלא  החזיקו רק והוא מעצמו שנפל נקט  ברישא
נפל אם וכ "ש  פטור , משם  לעלות  יכול  שהיה כיון דחפו שהוא שאף  לרבותא  דחף  נקט וכאן 

לעלות יוכל  שעדיין באופן כבשו והוא  בתוי "ט)מעצמו הובא  עו:, שיכול)רש "יז..(דף  ד"ה  עו : .(דף
מחלוקתן.ט .שם .ח . טעם רע"ב בסוגייןי.עיין כדאיתא  דקראי בדרשי עח:)ונחלקו .(דף
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את  והרג  הבּ המה  את  להרג  נת כּ וּ ן 
ישׂ ראל, את והרג לנּ כרי האדם,
נת כּ וּ ן ּפ טוּ ר . קימא , בּ ן  והרג  לנפלים,
בּה  היה ולא מתניו על להכּ וֹ תוֹ 
לּה  והלכה  מתניו על להמית  כּ די 
על  להמית  כּ די  ב ּה  והיה  לבּ וֹ  על
על  לה כּ וֹ ת וֹ  נת כּ וּ ן  ּפ טוּ ר . ומת , לבּ וֹ ,
לבּ וֹ  על להמית  כּ די ב ּה  והיה  לבּ וֹ 
ב ּה  היה  ולא  מתניו על לּה  והלכה
ּפ טוּ ר. ומת , מתניו, על להמית  כּ די 
היה  ולא  ה גּ דוֹ ל את  להכּ וֹ ת  נת כּ וּ ן 
לּה  והלכה ה גּ דוֹ ל להמית  כּ די בּה 
את  להמית  כּ די ב ּה  והיה הקּ טן  על
את  להכּ וֹ ת  נת כּ וּ ן  ּפ טוּ ר . ומת , הקּ טן ,
את להמית כּ די בּה  והיה הקּ טן
ולא הגּ דוֹ ל על לּה  והלכה הקּ טן
הגּ דוֹ ל, את להמית כּ די בּה  היה
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ד ) דעתיט  ז:)בבלי  דף  במכות כתב(כדאיתא כאן רש "י אבל  ממיתה. דפטור  דה "ה  מינה  וילפינן
ספק . התראת דהוה משום  הוא הפטור מתיב .שטעם  לא מחשבתו נתקיים משמע(מאירי )ואילו ,

ספק . התראת דהוה משום  הפטור  שטעם  כאן גם כתב ורש"י  המיתה . כלפי שוגג דהוי  משום 
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על  להכּ וֹ ת  נת כּ וּ ן  אבל ּפ טוּ ר . ומת ,
מתניו  על להמית  כּ די ב ּה  והיה מתניו

ומ  לבּ וֹ , על לּה  נת כּ וּ ןוהלכה חיּ ב. ת , 
כּ די בּה  והיה הגּ דוֹ ל את להכּ וֹ ת
על  לּה  והלכה ה גּ דוֹ ל את  להמית 
א וֹ מר, ׁש מע וֹ ן  ר בּ י חיּ ב . ומת , הקּ טן ,
את  והרג זה  את  להרג  נת כּ וּ ן  אפלּ וּ 

ּפ טוּ ר: זה,

ּפ טוּ רין . כּ לּ ן  בּ אחרים, ׁש נּ ת ערב  רוֹ צח ג 
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זה. את  להרג  נת כּ וּ ן  אפ לּ וּ  אוֹ מר  ׁש מע וֹ ן רבּ י 
אהא  קאי, קּמ א דתנּ א דמלּ תא  אּס יפא ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָלאו
הגּ ד וֹ ל את להכּ וֹ ת נתכּ וּ ן קּמ א ּת נּ א ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְדקאמר
והלכה  הגּ ד וֹ ל  את להמית  כּ די בּה  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוהיה
רבּ י  קאי, אהא דּ אי ח יּ ב , ומת הּק טן ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַל
לּ יּה  ול ּמ ה ליּה , מבּ י ּפ וֹ טר ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן 
זה  את  להרג נתכּ וּ ן אפלּ וּ  וּ לפרוֹ ׁש י ◌ֶ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלמה דּ ר
ק ּמ א, תנּ א אמרוֹ  בּ פרוּ ׁש  הא זה, את ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְוהרג

קאי, אריׁש א  ׁש מעוֹ ן רבּ י א לּ א אפלּ וּ . ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַוּ מאי
האדם  את והרג  הבּ המה את להרג ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִנתכּ וּ ן
והרג  האדם את להרג נתכּ וּ ן  הא ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָּפ טוּ ר,
ׁש מעוֹ ן רבּ י קאמר ו ל ּה  חיּ ב, אחר ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָאדם
זה  את והרג זה  את להרג נתכּ וּ ן ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 

ׁש מעוֹ ן: כּ רבּ י והלכה רוֹ צח גּפ טוּ ר. ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌
בּ אחרים. ׁש היוּ כּ ג וֹ ןׁש נּ ת ערב  ׁש נים ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

ׁש ניהם  והרג, מבּ יניהם חץ ויצא ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְעוֹ מדים 

לו .יג. שיתכוין  עד עליו, וקם  לו וארב דורש  קאי שהוא שלא ש"מ פוטר , שמעון ורבי תנא (מדלא

והדר  דסיפא מפורש דין ששבק וטעם ברע "ב. כדאיתא הרישא , של אדיוק קאי אלא הסיפא, של דין הך  על 

נתכוון  של  דין על  גם שקאי לומר  מקום היה פוטר שמעון ורבי  שונה היה שאם משום דרישא, דיוקא על 

נטעה שלא וכדי אחד, גוף שהוא אע "פ שמעון רבי פוטר שם שגם והו "א להמית, כדי  בה והיה למתניו 

דרישא ) דיוק על דינו  אמר ובידועיד ..בכך בחסידות מוחזק  מהם  ואחד שנים רק  הם  אם  ואפילו
ברע"ב. וכדאיתא החץ, זרק  לא אסורים טו .שהוא וכולם  בטלי  ולא  חשיבי  חיים  בעלי כי 

בזבחים כדתנן  ימותו  כולם  בריבוא  נתערב  אפילו ולכן  הנסקל, שור  כדין  מ"א )בהנאה .(פ"ח
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אוֹ תן כּ וֹ נסין אוֹ מר, יהוּ דה רבּ י
זה  ׁש נּ ת ערב וּ  מית וֹ ת  חיּ בי כּ ל לכּפ ה.
בּ נּ שׂ רפין , הנּ סקלין  בּ קּ לּ ה. נ דּ וֹ נין  בזה ,
בּ סקילה, נ דּ וֹ נין  א וֹ מר, ׁש מע וֹ ן  רבּ י 
א וֹ מרים, וחכמים חמוּ רה. ׁש ה ּׂשרפה 
חמוּ רה. ׁש הּס קילה בּ שׂ רפה, נדּ וֹ נין
היתה  לא  א לּ וּ  ׁש מע וֹ ן , רבּ י  להן  אמר
כּ הן לבת  נ ּת נה לא  חמוּ רה , שׂ רפה 
היתה  לא  א לּ וּ  לוֹ , אמר וּ  ׁש זּ נּ תה .
למגדּ ף נּת נה לא חמוּ רה, סקילה
בּ נּ חנקין , ה נּ הרגין  זרה . עב וֹ דה  ולע וֹ בד 
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ואפלּ וּ  מחזק ּפ טוּ רים. מניהם אחד ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌
החץ, זרק לא ׁש הוּ א  ּוּ בידו ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַבּ חסיד וּ ת
 לאיד לי ּה  מחיּ בין לא הכי ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 

זוֹ : כּ וֹ נסין בּ חזקה א וֹ מר יהוּ דה ר בּ י  ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
לכּפ ה. מח ּס רא א וֹ תן  חסוּ רי  מתניתין ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ׁש נּ תרב דּ ינוֹ  ׁש נּ גמר  וׁש וֹ ר  קתני, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְוהכי 
דּ הא  אוֹ תם, סוֹ קלים אחרים, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִבּ ׁש ורים

ואפלּ וּ  בּ הנאה אסוּ רים כּ לּ הוּ   כּ רח ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ל 
בּ הן, המערב  זה מּפ ני  אלף, ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵהן
ׁש ּת תקיּ ם  כּ די  כּ לּ ם את סוֹ קלין  ִּהל כ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
יהוּ דה  [ר בּ י בּ ּה . בּ מחיּ ב  סקילה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמצות
צרי ואין לכּפ ה, אוֹ תן כּ וֹ נסין ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵאוֹ מר ]
והן  לחדר  אוֹ תן כוֹ נסין אלּ א ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלסקלן,
יהוּ דה: כּ ר בּ י הלכה ואין בּ ר ב . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵמתים

ובין טז. נשואה בין שזינתה כהן בת על  קאי לר"ש  גו'. לזנות תחל כי כהן איש ובת כתיב בתורה 
חכמים  אבל משפחתה . וחשיבות  חשיבותה  מחמת  באה  עליה  להחמיר  התורה  כרחיך ועל ארוסה .
בשריפה. והיא בחנק , כה"ג שזינתה ישראל שבת נשואה, כשזינתה  רק  קאי  זה  שפסוק  סוברים 
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על  להכּ וֹ ת  נת כּ וּ ן  אבל ּפ טוּ ר . ומת ,
מתניו  על להמית  כּ די ב ּה  והיה מתניו

ומ  לבּ וֹ , על לּה  נת כּ וּ ןוהלכה חיּ ב. ת , 
כּ די בּה  והיה הגּ דוֹ ל את להכּ וֹ ת
על  לּה  והלכה ה גּ דוֹ ל את  להמית 
א וֹ מר, ׁש מע וֹ ן  ר בּ י חיּ ב . ומת , הקּ טן ,
את  והרג זה  את  להרג  נת כּ וּ ן  אפלּ וּ 

ּפ טוּ ר: זה,

ּפ טוּ רין . כּ לּ ן  בּ אחרים, ׁש נּ ת ערב  רוֹ צח ג 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

זה. את  להרג  נת כּ וּ ן  אפ לּ וּ  אוֹ מר  ׁש מע וֹ ן רבּ י 
אהא  קאי, קּמ א דתנּ א דמלּ תא  אּס יפא ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָלאו
הגּ ד וֹ ל את להכּ וֹ ת נתכּ וּ ן קּמ א ּת נּ א ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְדקאמר
והלכה  הגּ ד וֹ ל  את להמית  כּ די בּה  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוהיה
רבּ י  קאי, אהא דּ אי ח יּ ב , ומת הּק טן ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַל
לּ יּה  ול ּמ ה ליּה , מבּ י ּפ וֹ טר ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן 
זה  את  להרג נתכּ וּ ן אפלּ וּ  וּ לפרוֹ ׁש י ◌ֶ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלמה דּ ר
ק ּמ א, תנּ א אמרוֹ  בּ פרוּ ׁש  הא זה, את ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְוהרג

קאי, אריׁש א  ׁש מעוֹ ן רבּ י א לּ א אפלּ וּ . ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַוּ מאי
האדם  את והרג  הבּ המה את להרג ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִנתכּ וּ ן
והרג  האדם את להרג נתכּ וּ ן  הא ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָּפ טוּ ר,
ׁש מעוֹ ן רבּ י קאמר ו ל ּה  חיּ ב, אחר ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָאדם
זה  את והרג זה  את להרג נתכּ וּ ן ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 

ׁש מעוֹ ן: כּ רבּ י והלכה רוֹ צח גּפ טוּ ר. ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌
בּ אחרים. ׁש היוּ כּ ג וֹ ןׁש נּ ת ערב  ׁש נים ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

ׁש ניהם  והרג, מבּ יניהם חץ ויצא ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְעוֹ מדים 

לו .יג. שיתכוין  עד עליו, וקם  לו וארב דורש  קאי שהוא שלא ש"מ פוטר , שמעון ורבי תנא (מדלא

והדר  דסיפא מפורש דין ששבק וטעם ברע "ב. כדאיתא הרישא , של אדיוק קאי אלא הסיפא, של דין הך  על 

נתכוון  של  דין על  גם שקאי לומר  מקום היה פוטר שמעון ורבי  שונה היה שאם משום דרישא, דיוקא על 

נטעה שלא וכדי אחד, גוף שהוא אע "פ שמעון רבי פוטר שם שגם והו "א להמית, כדי  בה והיה למתניו 

דרישא ) דיוק על דינו  אמר ובידועיד ..בכך בחסידות מוחזק  מהם  ואחד שנים רק  הם  אם  ואפילו
ברע"ב. וכדאיתא החץ, זרק  לא אסורים טו .שהוא וכולם  בטלי  ולא  חשיבי  חיים  בעלי כי 

בזבחים כדתנן  ימותו  כולם  בריבוא  נתערב  אפילו ולכן  הנסקל, שור  כדין  מ"א )בהנאה .(פ"ח
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אוֹ תן כּ וֹ נסין אוֹ מר, יהוּ דה רבּ י
זה  ׁש נּ ת ערב וּ  מית וֹ ת  חיּ בי כּ ל לכּפ ה.
בּ נּ שׂ רפין , הנּ סקלין  בּ קּ לּ ה. נ דּ וֹ נין  בזה ,
בּ סקילה, נ דּ וֹ נין  א וֹ מר, ׁש מע וֹ ן  רבּ י 
א וֹ מרים, וחכמים חמוּ רה. ׁש ה ּׂשרפה 
חמוּ רה. ׁש הּס קילה בּ שׂ רפה, נדּ וֹ נין
היתה  לא  א לּ וּ  ׁש מע וֹ ן , רבּ י  להן  אמר
כּ הן לבת  נ ּת נה לא  חמוּ רה , שׂ רפה 
היתה  לא  א לּ וּ  לוֹ , אמר וּ  ׁש זּ נּ תה .
למגדּ ף נּת נה לא חמוּ רה, סקילה
בּ נּ חנקין , ה נּ הרגין  זרה . עב וֹ דה  ולע וֹ בד 
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ואפלּ וּ  מחזק ּפ טוּ רים. מניהם אחד ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌
החץ, זרק לא ׁש הוּ א  ּוּ בידו ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַבּ חסיד וּ ת
 לאיד לי ּה  מחיּ בין לא הכי ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 

זוֹ : כּ וֹ נסין בּ חזקה א וֹ מר יהוּ דה ר בּ י  ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
לכּפ ה. מח ּס רא א וֹ תן  חסוּ רי  מתניתין ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ׁש נּ תרב דּ ינוֹ  ׁש נּ גמר  וׁש וֹ ר  קתני, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְוהכי 
דּ הא  אוֹ תם, סוֹ קלים אחרים, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִבּ ׁש ורים

ואפלּ וּ  בּ הנאה אסוּ רים כּ לּ הוּ   כּ רח ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ל 
בּ הן, המערב  זה מּפ ני  אלף, ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵהן
ׁש ּת תקיּ ם  כּ די  כּ לּ ם את סוֹ קלין  ִּהל כ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
יהוּ דה  [ר בּ י בּ ּה . בּ מחיּ ב  סקילה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמצות
צרי ואין לכּפ ה, אוֹ תן כּ וֹ נסין ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵאוֹ מר ]
והן  לחדר  אוֹ תן כוֹ נסין אלּ א ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלסקלן,
יהוּ דה: כּ ר בּ י הלכה ואין בּ ר ב . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵמתים

ובין טז. נשואה בין שזינתה כהן בת על  קאי לר"ש  גו'. לזנות תחל כי כהן איש ובת כתיב בתורה 
חכמים  אבל משפחתה . וחשיבות  חשיבותה  מחמת  באה  עליה  להחמיר  התורה  כרחיך ועל ארוסה .
בשריפה. והיא בחנק , כה"ג שזינתה ישראל שבת נשואה, כשזינתה  רק  קאי  זה  שפסוק  סוברים 
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בּ סי אוֹ מר, ׁש מעוֹ ן וחכמיםרבּ י ף. 
בּ חנק: א וֹ מרים,

דּ ין , בּ ית  מית וֹ ת  בּ ׁש ּת י  ׁש נּ תחיּ ב  מי 
ׁש נּ תחיּ ב  עברה  עבר בּ חמוּ רה. נ דּ וֹ ן 
רבּ י בּ חמוּ רה. נ דּ וֹ ן  מית וֹ ת , ׁש ּת י בּ ּה 
הראׁש וֹ נה בּ זקּ ה נדּ וֹ ן אוֹ מר, יוֹ סי

עליו: ׁש בּ אה 
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בּ סי  א וֹ מר ׁש מעוֹ ן  חמוּ ר :ף.רבּ י  ׁש החנק ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
בּ חנק. א וֹ מרים  חמוּ ר :וחכמים  ׁש הּס יף ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌

מיתוֹ ת.ד ׁש ּת י  ׁש נּ תחיּ ב ׁש בר מי  כּ גוֹ ן ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
קלּ ה, לברה דּ ינוֹ  ונגמר  קלּ ה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲברה
 ּת ד סלקא חמ וּ רה, ברה ובר  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוחזר 
קלּ ה, לברה דּ ינוֹ  דּ נגמר  כּ יון ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲאמינא
לן: קמ ׁש מע  הוּ א, קטילא גּ ברא ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהאי

מיתוֹ ת. ׁש ּת י  בּ ּה  ׁש יּ ׁש  עברה כּ גוֹ ן עבר ְ◌
איׁש : אׁש ת והיא בּ חמוּ רה.חמ וֹ תוֹ , נדּ וֹ ן  ֲ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌

ולא  חמ וֹ תוֹ , ׁש היא מּפ ני  ֹ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִבּ שׂ רפה,
בחנק: ׁש היא אי ׁש  בּ זּ ּק ה כאׁש ת נ דּ וֹ ן  ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

ּת חלּ ה ׁש וֹ נה.הרא  ׁש הזקק אּס וּ ר  בּ אוֹ תוֹ  ְ◌ִ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
אבל  נדּ וֹ ן. הוּ א מ ּמ נּ וּ  ולפר ׁש  ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלהזּ הר 
ל  ואף אחר וֹ ן, ליו הבּ א באּס וּ ר  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָֹלא
אין  י וֹ סי ר בּ י  דּ קסבר  חמוּ ר , ׁש הוּ א ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִּפ י
ל  חמוּ ר  ואפלּ וּ  אּס וּ ר , ל  חל ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִאּס וּ ר 
ׁש היתה  אלמנה בת נשׂ א ואם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַהּק ל .
ואחר  פנוּ יה כּ ׁש היתה חמ וֹ תוֹ  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְתחלּ ה

היתה כּ  ואם בּ שׂ רפה. נדּ וֹ ן נאת,  ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌
חמוֹ תוֹ , נשׂ ית  ּכ ואחר  איׁש  ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵאׁש ת
איׁש  אׁש ת ׁש ל  כּ מיתה בּ חנק ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִנדּ וֹ ן
י וֹ סי: כּ ר בּ י  הלכה ואין תח לּ ה. ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש היתה

ראהיז. בפרשת  כמפורש  בסייף  מיתתן  הנדחת עיר  טז)אנשי יג יׁש בי (דברים את ת כּ ה  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַהכּ ה
לרבי  הנדחת, עיר  מדיחי במיתת ורבנן  שמעון רבי  נחלקו אבל גו'. חרב לפי  ההוא  ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָהיר 
משל חמורה  יותר  מסברא המדיחין ומיתת בסקילה . מיתתן  ולרבנן  בחנק  מיתתן  שמעון

מסייף חמור  יותר  חנק  ע "כ לר "ש  ולכן נ.)הנידחין, דף  הסוגיא ע"פ  אם יח..(תוי"ט , ולכן 
שזיקה בשריפה, נדון איש , אשת  נעשית  כך  ואחר  בתה כשנשא  אלמנה  היתה  חמותו 
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מכניסים  דּ ין  בּ ית  וׁש נה, ׁש לּ קה  מי 
עד  שׂ ערין  א וֹ ת וֹ  וּ מאכילין לכ ּפ ה  א וֹ ת וֹ 
ׁש א נפׁש  ההוֹ רג מת בּ קּ עת . ׁש כּ רסוֹ 
וּ מאכילין לכ ּפ ה  א וֹ ת וֹ  מכניסין  בעדים,

לחץ: וּ מים צר  לחם א וֹ ת וֹ 
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וׁש נה.מי ה פמים ׁש לּ קה ׁש ּת י  ׁש לּ קה ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ׁש כּ ל  כרת, ליה ׁש חיּ בים ברה ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַל 
וישׂ ה  כּ ׁש יּ חזר  ל וֹ קים. כרתוֹ ת ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַחיּ בי
ׁש ליׁש ית: ּפ ם צמּה  ברה ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָאוֹ תּה 

לכּפ ה. א וֹ תוֹ  כּ ׁש ע וּ ר מכניסין  מקוֹ ם ָ◌ְ◌ִ◌
וּ מאכילין  יוֹ תר . ולא אדם ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַקוֹ מת
לחץ  וּ מים צר  לחם תח לּ ה ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְאוֹ תוֹ 
מאכילין  והדר  מיו, בני ׁש יּ קטנוּ  ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ד 
ד  בּ מיו ׁש נּ וֹ פחוֹ ת שׂ ערים ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִֹ◌ְאוֹ תוֹ 

נבקת: בעדים.ׁש כּ רסוֹ  ׁש א ׁש א  ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌
מיתה. ליה מח יּ ב  ׁש יּ היה ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְב ד וּ ת
ׁש הדּ בר  דּ ין לבית  ּידו מקוֹ ם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִוּ מכּ ל 
ׁש הכחׁש וּ  אלּ א הרג, ׁש בּ ודּ אי ◌ֲ◌ְ◌◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱאמת
ׁש ם  היתה ׁש א אוֹ  בּ בדיקוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָהדים

מסּפ קת: צר התראה לחם א וֹ תוֹ  וּ מאכילין  ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
לחץ. מאכילין וּ מים   ּכ ואחר  ּת חלּ ה, ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌

והינוּ  נבקת. ׁש כּ רסוֹ  ד שׂ ערים ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִֹ◌ְאוֹ תוֹ 
זה: גּ לּ ה זה ח ּס ר  וּ מה ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵריׁש א.

שזיקה בחנק , נדון בתה, כשנשא איש אשת היתה  ואם  חמותו . איסור  היתה הראשונה
איש. אשת  איסור  היתה אפילוהראשונה איסור , על חל איסור  אין  לדידיה כי יוסי רבי של  (וטעמו 

קל) איסור על חמור במכותיט ..איסור  כדאיתא  לוקין, כריתות חייבי  כל מ"א )כי  כלומר כ ..(פ"ג
דחק  מענין להם  אחד פתרון ולחץ צר  כי  ומים , לחם  כ)מעט ל, ישעיה ציון ומיתהכא ..(מצודת

היא מסיני למשה הלכה רמיזא )זו והיכא ד "ה פא: דף כיפה(רש"י בין הבדל שאין  רע"ב ועיין .
אין  אבל בסיפא. וחלק  ברישא מהלכותיה חלק  ביאר  שהתנא  אלא  דסיפא, לכיפה דרישא 
כדאיתא ברעב שתמות עד עליה נועל בכיפה שממיתין  שבהמה  ג ', דמשנה לכיפה דומה זה

ברמב"ם  הוא וכן  שם  ה"א )ברע"ב פ"ד  המוקדשין רש"י.(פסולי קיב:)(אבל  ובדף  עט : שגם(בדף  כתב

אחר  במקום אמנם לחץ. ומים צר  לחם מאכילין פ.)בהמה בזה )(דף שהעיר רש"ש ועיין ברעב . שמתים .כתב
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בּ סי אוֹ מר, ׁש מעוֹ ן וחכמיםרבּ י ף. 
בּ חנק: א וֹ מרים,

דּ ין , בּ ית  מית וֹ ת  בּ ׁש ּת י  ׁש נּ תחיּ ב  מי 
ׁש נּ תחיּ ב  עברה  עבר בּ חמוּ רה. נ דּ וֹ ן 
רבּ י בּ חמוּ רה. נ דּ וֹ ן  מית וֹ ת , ׁש ּת י בּ ּה 
הראׁש וֹ נה בּ זקּ ה נדּ וֹ ן אוֹ מר, יוֹ סי

עליו: ׁש בּ אה 

ד

     
   

 יז

      
     
      

    
    

       
    

          
         יח 
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בּ סי  א וֹ מר ׁש מעוֹ ן  חמוּ ר :ף.רבּ י  ׁש החנק ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
בּ חנק. א וֹ מרים  חמוּ ר :וחכמים  ׁש הּס יף ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌

מיתוֹ ת.ד ׁש ּת י  ׁש נּ תחיּ ב ׁש בר מי  כּ גוֹ ן ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
קלּ ה, לברה דּ ינוֹ  ונגמר  קלּ ה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲברה
 ּת ד סלקא חמ וּ רה, ברה ובר  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוחזר 
קלּ ה, לברה דּ ינוֹ  דּ נגמר  כּ יון ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲאמינא
לן: קמ ׁש מע  הוּ א, קטילא גּ ברא ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהאי

מיתוֹ ת. ׁש ּת י  בּ ּה  ׁש יּ ׁש  עברה כּ גוֹ ן עבר ְ◌
איׁש : אׁש ת והיא בּ חמוּ רה.חמ וֹ תוֹ , נדּ וֹ ן  ֲ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌

ולא  חמ וֹ תוֹ , ׁש היא מּפ ני  ֹ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִבּ שׂ רפה,
בחנק: ׁש היא אי ׁש  בּ זּ ּק ה כאׁש ת נ דּ וֹ ן  ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

ּת חלּ ה ׁש וֹ נה.הרא  ׁש הזקק אּס וּ ר  בּ אוֹ תוֹ  ְ◌ִ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
אבל  נדּ וֹ ן. הוּ א מ ּמ נּ וּ  ולפר ׁש  ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלהזּ הר 
ל  ואף אחר וֹ ן, ליו הבּ א באּס וּ ר  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָֹלא
אין  י וֹ סי ר בּ י  דּ קסבר  חמוּ ר , ׁש הוּ א ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִּפ י
ל  חמוּ ר  ואפלּ וּ  אּס וּ ר , ל  חל ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִאּס וּ ר 
ׁש היתה  אלמנה בת נשׂ א ואם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַהּק ל .
ואחר  פנוּ יה כּ ׁש היתה חמ וֹ תוֹ  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְתחלּ ה

היתה כּ  ואם בּ שׂ רפה. נדּ וֹ ן נאת,  ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌
חמוֹ תוֹ , נשׂ ית  ּכ ואחר  איׁש  ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵאׁש ת
איׁש  אׁש ת ׁש ל  כּ מיתה בּ חנק ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִנדּ וֹ ן
י וֹ סי: כּ ר בּ י  הלכה ואין תח לּ ה. ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש היתה

ראהיז. בפרשת  כמפורש  בסייף  מיתתן  הנדחת עיר  טז)אנשי יג יׁש בי (דברים את ת כּ ה  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַהכּ ה
לרבי  הנדחת, עיר  מדיחי במיתת ורבנן  שמעון רבי  נחלקו אבל גו'. חרב לפי  ההוא  ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָהיר 
משל חמורה  יותר  מסברא המדיחין ומיתת בסקילה . מיתתן  ולרבנן  בחנק  מיתתן  שמעון

מסייף חמור  יותר  חנק  ע "כ לר "ש  ולכן נ.)הנידחין, דף  הסוגיא ע"פ  אם יח..(תוי"ט , ולכן 
שזיקה בשריפה, נדון איש , אשת  נעשית  כך  ואחר  בתה כשנשא  אלמנה  היתה  חמותו 
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מכניסים  דּ ין  בּ ית  וׁש נה, ׁש לּ קה  מי 
עד  שׂ ערין  א וֹ ת וֹ  וּ מאכילין לכ ּפ ה  א וֹ ת וֹ 
ׁש א נפׁש  ההוֹ רג מת בּ קּ עת . ׁש כּ רסוֹ 
וּ מאכילין לכ ּפ ה  א וֹ ת וֹ  מכניסין  בעדים,

לחץ: וּ מים צר  לחם א וֹ ת וֹ 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וׁש נה.מי ה פמים ׁש לּ קה ׁש ּת י  ׁש לּ קה ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ׁש כּ ל  כרת, ליה ׁש חיּ בים ברה ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַל 
וישׂ ה  כּ ׁש יּ חזר  ל וֹ קים. כרתוֹ ת ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַחיּ בי
ׁש ליׁש ית: ּפ ם צמּה  ברה ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָאוֹ תּה 

לכּפ ה. א וֹ תוֹ  כּ ׁש ע וּ ר מכניסין  מקוֹ ם ָ◌ְ◌ִ◌
וּ מאכילין  יוֹ תר . ולא אדם ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַקוֹ מת
לחץ  וּ מים צר  לחם תח לּ ה ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְאוֹ תוֹ 
מאכילין  והדר  מיו, בני ׁש יּ קטנוּ  ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ד 
ד  בּ מיו ׁש נּ וֹ פחוֹ ת שׂ ערים ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִֹ◌ְאוֹ תוֹ 

נבקת: בעדים.ׁש כּ רסוֹ  ׁש א ׁש א  ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌
מיתה. ליה מח יּ ב  ׁש יּ היה ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְב ד וּ ת
ׁש הדּ בר  דּ ין לבית  ּידו מקוֹ ם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִוּ מכּ ל 
ׁש הכחׁש וּ  אלּ א הרג, ׁש בּ ודּ אי ◌ֲ◌ְ◌◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱאמת
ׁש ם  היתה ׁש א אוֹ  בּ בדיקוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָהדים

מסּפ קת: צר התראה לחם א וֹ תוֹ  וּ מאכילין  ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
לחץ. מאכילין וּ מים   ּכ ואחר  ּת חלּ ה, ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌

והינוּ  נבקת. ׁש כּ רסוֹ  ד שׂ ערים ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִֹ◌ְאוֹ תוֹ 
זה: גּ לּ ה זה ח ּס ר  וּ מה ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵריׁש א.

שזיקה בחנק , נדון בתה, כשנשא איש אשת היתה  ואם  חמותו . איסור  היתה הראשונה
איש. אשת  איסור  היתה אפילוהראשונה איסור , על חל איסור  אין  לדידיה כי יוסי רבי של  (וטעמו 

קל) איסור על חמור במכותיט ..איסור  כדאיתא  לוקין, כריתות חייבי  כל מ"א )כי  כלומר כ ..(פ"ג
דחק  מענין להם  אחד פתרון ולחץ צר  כי  ומים , לחם  כ)מעט ל, ישעיה ציון ומיתהכא ..(מצודת

היא מסיני למשה הלכה רמיזא )זו והיכא ד "ה פא: דף כיפה(רש"י בין הבדל שאין  רע"ב ועיין .
אין  אבל בסיפא. וחלק  ברישא מהלכותיה חלק  ביאר  שהתנא  אלא  דסיפא, לכיפה דרישא 
כדאיתא ברעב שתמות עד עליה נועל בכיפה שממיתין  שבהמה  ג ', דמשנה לכיפה דומה זה

ברמב"ם  הוא וכן  שם  ה"א )ברע"ב פ"ד  המוקדשין רש"י.(פסולי קיב:)(אבל  ובדף  עט : שגם(בדף  כתב

אחר  במקום אמנם לחץ. ומים צר  לחם מאכילין פ.)בהמה בזה )(דף שהעיר רש"ש ועיין ברעב . שמתים .כתב
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בּ קּ וֹ סם  והמקלּ ל ה קּ סוה את  הגּ וֹ נב 
בּ וֹ . ּפ וֹ געין קנּ אין ארּמ ית, והבּ וֹ על
אחיו אין בּ טמאה, ׁש ּׁשּמ ׁש  כּ הן
דּ ין, לבית אוֹ תוֹ  מביאין הכּ הנים
חוּ ץ  א וֹ ת וֹ  מוֹ ציאין  כה נּ ה פרחי  א לּ א 
בּ גזירין . מחוֹ  את  וּ מפציעין  לעזרה 

ו     
    

    כב
   כג 

     
    

    
      

       כד     
          כה 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הּק סוה.ו  את מכּ ליהגּ וֹ נב אחד ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
הנּ ס קשׂ וֹ ת מ לּ ׁש וֹ ן ד )ׁש רת. :(בּ מד בּ ר ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

בּ ּק וֹ סם. בּ ׁש ם והמקלּ ל הם את  המבר ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
זרה: אר ּמ ית.ב וֹ דה נכרית:והבּ וֹ על ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌

בּ וֹ . ּפ וֹ געים  קנאתוֹ קנּ אים המקנּ אים ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
והוּ א  אוֹ תוֹ . הוֹ רגים הי וּ  מקוֹ ם ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל
זרה, ב וֹ דה ע וֹ בדי  בּ ת הגּ וֹ יה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּת היה
מ יּ שׂ ראל . שׂ רה וּ בפני  מ שׂ ה, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִוּ ב ׁש ת

הלּ לוּ  הּת נאים מן אחד  חסר  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְואם
ל  מפר ׁש  נׁש וֹ  אבל להרג וֹ . ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָאסוּ ר 
י שׂ נּ ה. אׁש ר  לאיׁש  ה' יכרת נביא, ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִּפ י
מ דּ ברי מלקיּ וֹ ת אר בּ ע  אוֹ תוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַוּ מלקין
ׁש פחה  מוּ ם נדּ ה, מוּ ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְסוֹ פרים,

זוֹ נה: מוּ ם נכרית, כהנּ ה.מ וּ ם ּפ רחי  ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌
לפרח זקנם שׂ ר  ׁש ּמ תחיל ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַבּ חוּ רים

צים:בּ גזירין .בּ הם: ׁש ל בּ קיּ וֹ ת ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌

בשם ,כב. השם את במברך  רק היינו  סקילה  שחייב השם את שמברך  שנינו  לעיל 
בו  אין זרה עבודה בשם  קדוש  שם שברך כאן  קדוש . בשם קדוש שם שברך  והיינו

השם  את  כמברך  שנראה  משום וחייב  סקילה , עיי"ש)חיוב הרע "בכג ..(תוי"ט , מש "כ
הרמב "ם  למש "כ  כוונתו  לכאורה ע"ז, עובדי בת כוכבים  העובדת שתהיה (איסוריוהוא 

ה"ה) פי"ב תושב ביאה  גר  בת היא  ע"ז)שאם לעבוד לא עליו  שקיבל מי קנאין (והיינו  אין 
מרדות. מכת  אותו  מכין  אבל בו לוקין כד.פוגעין שמים  בידי מיתה  בו שיש  לאו כל 

הרמב"ם וז "ל  שמים. בידי  מיתה  חייב בטומאה ששימש  וכהן המקדשעליו, (ביאת 

ה"ב) הכהנים פ "ד  אחיו מלקות, אלא  בב "ד חייב  אינו בטומאה  עבד  שאם אע"פ ,
ממחין  ואין מוחו  את ופוצעין  לחוץ אותו מוציאין אלא לב "ד אותו מביאן  היו לא 

בכך. עץכה.עליהן חתיכות  והיינו עצים . של בקעיות הרע "ב בקע )לשון  ערך .(ערוך
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עקיבא רבּ י בּ ּמ קדּ ׁש , ׁש ּׁשּמ ׁש  זר
אוֹ מרים, וחכמים בּ חנק. אוֹ מר,

ׁש מים: בּ ידי 

    
   

  כו 

ישראל  כל  י  פרק

א  משנה
המשיח  ימות

לישנה דוד  מלכות  ולהחזיר לעמד עתיד המשיח   המל
ישראל. נדחי  ומקב המקדש ובונה הראשונה. לממשלה
קרבנות.  מקריבי .מקד כשהיו בימיו המשפטי כל וחוזרי
מי  וכל בתורה. האמורה  מצות ככל ויובלות  שמטי ועושי
בשאר לא לביאתו . מחכה שאינו מי או בו. מאמי שאינו

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ חנק. א וֹ מר עקיבא  כּ אן ר בּ י  נאמר  ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌
א ) ונאמר (בּ מד בּ ר י וּ מת, הּק רב  והזּ ר  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

יג)להלּ ן חלם (דּ ברים  אוֹ  ההוּ א והנּ ביא ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵֹ◌
אף  בּ חנק להלּ ן מה י וּ מת, ההוּ א ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַהחלוֹ ם

בּ חנק: ׁש מים.כּ אן בּ ידי  א וֹ מרים  וחכמים ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
להלּ ן ונאמר  יוּ מת, כּ אן (בּ מד בּ ר נאמר  ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

ימוּ ת,יז ) ה' מ ׁש כּ ן אל  הּק רב  הּק רב  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָכּ ל
בּ ידי כּ אן אף ׁש מים בּ ידי  להלּ ן ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַמה
בידי וּ מיתה כּ חכמים. והלכה ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָׁש מים.
יׁש  ׁש הכּ רת הכּ רת, מן פח וֹ ת הוּ א ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָׁש מים
שׂ ה  לא אם מיתה לאחר  ענׁש  ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָליו
אין  ׁש מים בידי  וּ מיתה כראוּ י, ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְתׁש וּ בה
כתב ור ׁש "י כּ ל וּ ם. ליו מיתה ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְלאחר 

מדליקין בּ ּמ ה כה )בּ פרק דּ ף  דּ מיתה (ׁש בּ ת ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
 הוֹ ל ואינוֹ  נקצרים ימיו ׁש מים ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִבידי
נכרתים  ימיו ּת ר ּת י, בּ י ּה  אית כּ רת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲרירי ,
ׁש מים  בידי  מיתה וּ מחיּ בי רירי .  ְוהוֹ ל◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌
אחד  הם וקדׁש ים מקדּ ׁש  סקי  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶׁש ל
וכהן  טבל, האוֹ כל  הן, ואלּ וּ  ◌ֵֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָשׂ ר ,
ׁש אכל  וזר  טהוֹ רה, ּת ר וּ מה ׁש אכל  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָטמא
ׁש ּמ ׁש וּ , יוֹ ם וּ טב וּ ל וטמא וזר  ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְּת ר וּ מה,
וׁש א  בּ גדים, וּ מח ּס ר  כּ ּפ וּ רים, ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌◌ְוּ מח ּס ר 
וּ פר וּ י יין, וּ ׁש תוּ יי  ורגלים, ידים ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִקדּ ׁש 
בהם  מיתה נאמר  מהם קצת ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְֹראׁש .
מּפ י ר בּ וֹ תינוּ  למד וּ ם וּ קצתם ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְבּ פר וּ ׁש ,

וּ בהּק ׁש : ׁש וה בּ גזרה ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַהּק בּ לה

מחלוקתם .כו . טעם רע"ב  עיין
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בּ קּ וֹ סם  והמקלּ ל ה קּ סוה את  הגּ וֹ נב 
בּ וֹ . ּפ וֹ געין קנּ אין ארּמ ית, והבּ וֹ על
אחיו אין בּ טמאה, ׁש ּׁשּמ ׁש  כּ הן
דּ ין, לבית אוֹ תוֹ  מביאין הכּ הנים
חוּ ץ  א וֹ ת וֹ  מוֹ ציאין  כה נּ ה פרחי  א לּ א 
בּ גזירין . מחוֹ  את  וּ מפציעין  לעזרה 

ו     
    

    כב
   כג 

     
    

    
      

       כד     
          כה 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הּק סוה.ו  את מכּ ליהגּ וֹ נב אחד ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
הנּ ס קשׂ וֹ ת מ לּ ׁש וֹ ן ד )ׁש רת. :(בּ מד בּ ר ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

בּ ּק וֹ סם. בּ ׁש ם והמקלּ ל הם את  המבר ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
זרה: אר ּמ ית.ב וֹ דה נכרית:והבּ וֹ על ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌

בּ וֹ . ּפ וֹ געים  קנאתוֹ קנּ אים המקנּ אים ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
והוּ א  אוֹ תוֹ . הוֹ רגים הי וּ  מקוֹ ם ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל
זרה, ב וֹ דה ע וֹ בדי  בּ ת הגּ וֹ יה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּת היה
מ יּ שׂ ראל . שׂ רה וּ בפני  מ שׂ ה, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִוּ ב ׁש ת

הלּ לוּ  הּת נאים מן אחד  חסר  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְואם
ל  מפר ׁש  נׁש וֹ  אבל להרג וֹ . ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָאסוּ ר 
י שׂ נּ ה. אׁש ר  לאיׁש  ה' יכרת נביא, ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִּפ י
מ דּ ברי מלקיּ וֹ ת אר בּ ע  אוֹ תוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַוּ מלקין
ׁש פחה  מוּ ם נדּ ה, מוּ ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְסוֹ פרים,

זוֹ נה: מוּ ם נכרית, כהנּ ה.מ וּ ם ּפ רחי  ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌
לפרח זקנם שׂ ר  ׁש ּמ תחיל ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַבּ חוּ רים

צים:בּ גזירין .בּ הם: ׁש ל בּ קיּ וֹ ת ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌

בשם ,כב. השם את במברך  רק היינו  סקילה  שחייב השם את שמברך  שנינו  לעיל 
בו  אין זרה עבודה בשם  קדוש  שם שברך כאן  קדוש . בשם קדוש שם שברך  והיינו

השם  את  כמברך  שנראה  משום וחייב  סקילה , עיי"ש)חיוב הרע "בכג ..(תוי"ט , מש "כ
הרמב "ם  למש "כ  כוונתו  לכאורה ע"ז, עובדי בת כוכבים  העובדת שתהיה (איסוריוהוא 

ה"ה) פי"ב תושב ביאה  גר  בת היא  ע"ז)שאם לעבוד לא עליו  שקיבל מי קנאין (והיינו  אין 
מרדות. מכת  אותו  מכין  אבל בו לוקין כד.פוגעין שמים  בידי מיתה  בו שיש  לאו כל 

הרמב"ם וז "ל  שמים. בידי  מיתה  חייב בטומאה ששימש  וכהן המקדשעליו, (ביאת 

ה"ב) הכהנים פ "ד  אחיו מלקות, אלא  בב "ד חייב  אינו בטומאה  עבד  שאם אע"פ ,
ממחין  ואין מוחו  את ופוצעין  לחוץ אותו מוציאין אלא לב "ד אותו מביאן  היו לא 

בכך. עץכה.עליהן חתיכות  והיינו עצים . של בקעיות הרע "ב בקע )לשון  ערך .(ערוך

 י י ח ר ו ק מ

הנשרפי ה סנהדרי ואלו ט פט פרק 

עקיבא רבּ י בּ ּמ קדּ ׁש , ׁש ּׁשּמ ׁש  זר
אוֹ מרים, וחכמים בּ חנק. אוֹ מר,

ׁש מים: בּ ידי 

    
   

  כו 

ישראל  כל  י  פרק

א  משנה
המשיח  ימות

לישנה דוד  מלכות  ולהחזיר לעמד עתיד המשיח   המל
ישראל. נדחי  ומקב המקדש ובונה הראשונה. לממשלה
קרבנות.  מקריבי .מקד כשהיו בימיו המשפטי כל וחוזרי
מי  וכל בתורה. האמורה  מצות ככל ויובלות  שמטי ועושי
בשאר לא לביאתו . מחכה שאינו מי או בו. מאמי שאינו

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ חנק. א וֹ מר עקיבא  כּ אן ר בּ י  נאמר  ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌
א ) ונאמר (בּ מד בּ ר י וּ מת, הּק רב  והזּ ר  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

יג)להלּ ן חלם (דּ ברים  אוֹ  ההוּ א והנּ ביא ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵֹ◌
אף  בּ חנק להלּ ן מה י וּ מת, ההוּ א ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַהחלוֹ ם

בּ חנק: ׁש מים.כּ אן בּ ידי  א וֹ מרים  וחכמים ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
להלּ ן ונאמר  יוּ מת, כּ אן (בּ מד בּ ר נאמר  ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

ימוּ ת,יז ) ה' מ ׁש כּ ן אל  הּק רב  הּק רב  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָכּ ל
בּ ידי כּ אן אף ׁש מים בּ ידי  להלּ ן ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַמה
בידי וּ מיתה כּ חכמים. והלכה ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָׁש מים.
יׁש  ׁש הכּ רת הכּ רת, מן פח וֹ ת הוּ א ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָׁש מים
שׂ ה  לא אם מיתה לאחר  ענׁש  ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָליו
אין  ׁש מים בידי  וּ מיתה כראוּ י, ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְתׁש וּ בה
כתב ור ׁש "י כּ ל וּ ם. ליו מיתה ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְלאחר 

מדליקין בּ ּמ ה כה )בּ פרק דּ ף  דּ מיתה (ׁש בּ ת ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
 הוֹ ל ואינוֹ  נקצרים ימיו ׁש מים ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִבידי
נכרתים  ימיו ּת ר ּת י, בּ י ּה  אית כּ רת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲרירי ,
ׁש מים  בידי  מיתה וּ מחיּ בי רירי .  ְוהוֹ ל◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌
אחד  הם וקדׁש ים מקדּ ׁש  סקי  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶׁש ל
וכהן  טבל, האוֹ כל  הן, ואלּ וּ  ◌ֵֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָשׂ ר ,
ׁש אכל  וזר  טהוֹ רה, ּת ר וּ מה ׁש אכל  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָטמא
ׁש ּמ ׁש וּ , יוֹ ם וּ טב וּ ל וטמא וזר  ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְּת ר וּ מה,
וׁש א  בּ גדים, וּ מח ּס ר  כּ ּפ וּ רים, ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌◌ְוּ מח ּס ר 
וּ פר וּ י יין, וּ ׁש תוּ יי  ורגלים, ידים ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִקדּ ׁש 
בהם  מיתה נאמר  מהם קצת ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְֹראׁש .
מּפ י ר בּ וֹ תינוּ  למד וּ ם וּ קצתם ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְבּ פר וּ ׁש ,

וּ בהּק ׁש : ׁש וה בּ גזרה ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַהּק בּ לה

מחלוקתם .כו . טעם רע"ב  עיין
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ישראל סנהדרי כל  י פרק צ 

שהרי  רבנו . ובמשה בתורה אלא כופר. הוא בלבד נביאי
 ורחמ  שבות את   אלהי ה' ושב שנאמר עליו העידה  התורה 
ה'. והביא וגו'  השמי בקצה  נדח יהיה   א וגו' וקבצ ושב

ה "א) פי "א מלכי " רמב).

שיבא יו בכל  לו  אחכה

שישלטו כדי לא המשיח, ימות   והנביאי החכמי נתאוו לא
שינשאו כדי  ולא , "בעכו שירדו כדי  ולא , העול כל  על 
כדי  אלא  ולשמוח. ולשתות  לאכול כדי ולא  ,העמי  אות
כדי  ומבטל, נוגש  לה יהיה ולא וחכמתה, בתורה פנויי שיהיו

הבא . העול לחיי  שיזכו

קנאה ולא מלחמה. ולא  רעב לא   ש יהיה לא הזמ ובאותו
 מצויי המעדני וכל  הרבה. משפעת  תהיה  שהטובה  ותחרות.
בלבד . ה' את  לדעת  אלא העול כל  עסק יהיה ולא  כעפר.
הסתומי דברי ויודעי  גדולי חכמי ישראל  יהיו  ולפיכ
האר מלאה כי  שנאמר .האד כח כפי  בורא דעת  וישיגו 

.מכסי לי  כמי ה' את  ה"דה)דעה פי"ב  ש).

הבא  עול

הנשמות.  עול והוא  , עד לג נשמתו עולה האד פטירת  אחרי 
"הרמב פ"ח)לדעת  אבל (תשובה הבא. עול הנקרא  זהו

"הרמב הגמול)דעת הבא(שער שעול , ראשוני הרבה  וכ
הנשמות   ועול . המתי תחיית  אחרי  שיהיה  העול היינו 
נקט  הרע"ב וג ,עד ג הנקרא הוא אלא הבא  עול אינו

."הרמב כשיטת 

 המתי תחיית

באחרית  המתי להחיות  הקב"ה שעתיד האמנוה  משרשי
. גופיה  תו המתי נשמות  אז ישיבו עלמא לכולי . הימי
 "הרמב שיטת  וכ לנצח , כ יקיימו א  הראשוני נחלקו  אמנ

הגמול) שוב(שער ימותו רב זמ שאחר או ,הראשוני ורוב
"הרמב שיטת וכ ,גו בלי הנשמות  בעול תחיית ויקיימו (אגרת

(המתישהעול וס "ל " הרמב בשיטת הרע"ב נוקט בזה  ג .
 אי לחיות  שעתידי  והמתי הבא, העול הוא התחייה שאחר
אע "פ שתיה  ולא אכילה  לא בו  ואי .לעול לעפר חוזרי
 בראשיה ועטרותיה  יושבי צדיקי אלא  וגויה, גו בו שיש

השכינה . מזיו  ונהני

ישראל סנהדרי כל  י צאפרק

לעוֹ לם חלק להם יׁש  ישׂ ראל כּ ל
ׁש נּ אמר ס )ה בּ א , כּ לּ ם (ישעיה   ועּמ 

נצר ארץ יירׁש וּ  לעוֹ לם צדּ יקים
ואלּ וּ  להתּפ אר. ידי מעשׂ ה מּט עי
הבּ א, לעוֹ לם חלק להם ׁש אין

א      
    א

     
    

 ב  
    ג 

    
            

        ד   
        ה 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

לעוֹ לם א חלק להם י ׁש  י שׂ ראל כּ ל
בּ בית הבּ א . מיתה ׁש נּ תחיּ ב וּ  אלּ וּ  אפלּ וּ  ֲ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

חלק  להם יׁש  ר ׁש תן, מ ּפ ני ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִדּ ין
כּ אן  האמ וּ ר  הבּ א וע וֹ לם הבּ א. ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָלע וֹ לם
הּמ תים, ּת חיּ ת אחר  הבּ א הע וֹ לם ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָהוּ א
וּ בנפׁש ם  בּ גוּ פם ול מד  לחי וֹ ת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶׁש תידים
וככּ וֹ כבים, וכלּ בנה כּ חּמ ה נצחיּ ים, ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַחיּ ים
מתים  ּפ רקא, בּ האי ב גּ מרא ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִכּ דמיתי

ל פרן. חוֹ זרין אין לחיוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶׁש תידים
ולא  אכילה לא בּ וֹ  אין הבּ א ֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲֹ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוהע וֹ לם
גוּ ף  בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  ּפ י  ל ואף ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְׁש תיּ ה,
וטר וֹ תיהן  יוֹ ׁש בין צדּ יקים אלּ א ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְוּ גויּ ה,
וּ מּפ ני הכינה. מזּ יו ונהנין ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְבּ ראׁש יהן
אלּ א  בּ וֹ , ׁש וין ישׂ ראל  כּ ל ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אין
קטנוֹ , לפני  והּק טן גּ דלוֹ  לפי ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַהגּ דוֹ ל 
חלק: להם י ׁש  קתני  הכי ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִמוּ ם

שלשא. מקור  וכאן  האמונה, יסודות עשרה בשלש  מאד  כאן  מאריך בפירושו  הרמב"ם
חלק  להם  שיש  ישראל  שכל כתב המאמר  ובסוף  יום. כל לומר  שנוהגים  מאמין  אני  עשרה 
מחמת עבירות  הרבה עבר  ואפילו  עיקרים , עשרה  בשלש המאמינים  אלו הם הבא לעולם
אבל הבא , לעולם  חלק לו  יש אבל חטאיו כפי נענש הוא הגרוע , הטבע והתגברות התאוה
צדוקי  ונקרא  בעיקר  וכפר  הכלל  מן  יצא  בקצתם ונסתפק  אצלו  נתקלקלו האמונה שיסודי  מי
ואמר  התנא  שסיים  וזהו הבא, העולם  מחיי  ונדחה לשנאו, ומצוה בנטיעות  וקוצץ  ואפיקורס 

הבא. לעולם  חלק  להם שאין העולם ב.ואלו  הוא  כאן האמור  הבא  שעולם  הרע"ב דעת  כן
אחריו  שאין  חיים  הגוף, בתוך נצחיים חיים  אז  שיחיו כרמב"ן  וס "ל המתים , תחיית שאחר 

המשנה. הקדמת  עיין  וארץג .מיתה. הבא , לעולם  שהכוונה הרמב"ם  בשם  כתב תוי"ט 
לרע "ב אבל השנייה , מיתה  אחרי שיהיה הנשמות עולם  על  קאי  לדידיה כי הוא , משל  דקרא

כפשוטו. הוא  דוד.ד.הפירוש  קודמת.ה.מצודות  הערה  לעיל עיין בפירושו , רמב"ם
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ישראל סנהדרי כל  י פרק צ 

שהרי  רבנו . ובמשה בתורה אלא כופר. הוא בלבד נביאי
 ורחמ  שבות את   אלהי ה' ושב שנאמר עליו העידה  התורה 
ה'. והביא וגו'  השמי בקצה  נדח יהיה   א וגו' וקבצ ושב

ה "א) פי "א מלכי " רמב).

שיבא יו בכל  לו  אחכה

שישלטו כדי לא המשיח, ימות   והנביאי החכמי נתאוו לא
שינשאו כדי  ולא , "בעכו שירדו כדי  ולא , העול כל  על 
כדי  אלא  ולשמוח. ולשתות  לאכול כדי ולא  ,העמי  אות
כדי  ומבטל, נוגש  לה יהיה ולא וחכמתה, בתורה פנויי שיהיו

הבא . העול לחיי  שיזכו

קנאה ולא מלחמה. ולא  רעב לא   ש יהיה לא הזמ ובאותו
 מצויי המעדני וכל  הרבה. משפעת  תהיה  שהטובה  ותחרות.
בלבד . ה' את  לדעת  אלא העול כל  עסק יהיה ולא  כעפר.
הסתומי דברי ויודעי  גדולי חכמי ישראל  יהיו  ולפיכ
האר מלאה כי  שנאמר .האד כח כפי  בורא דעת  וישיגו 

.מכסי לי  כמי ה' את  ה"דה)דעה פי"ב  ש).

הבא  עול

הנשמות.  עול והוא  , עד לג נשמתו עולה האד פטירת  אחרי 
"הרמב פ"ח)לדעת  אבל (תשובה הבא. עול הנקרא  זהו

"הרמב הגמול)דעת הבא(שער שעול , ראשוני הרבה  וכ
הנשמות   ועול . המתי תחיית  אחרי  שיהיה  העול היינו 
נקט  הרע"ב וג ,עד ג הנקרא הוא אלא הבא  עול אינו

."הרמב כשיטת 

 המתי תחיית

באחרית  המתי להחיות  הקב"ה שעתיד האמנוה  משרשי
. גופיה  תו המתי נשמות  אז ישיבו עלמא לכולי . הימי
 "הרמב שיטת  וכ לנצח , כ יקיימו א  הראשוני נחלקו  אמנ

הגמול) שוב(שער ימותו רב זמ שאחר או ,הראשוני ורוב
"הרמב שיטת וכ ,גו בלי הנשמות  בעול תחיית ויקיימו (אגרת

(המתישהעול וס "ל " הרמב בשיטת הרע"ב נוקט בזה  ג .
 אי לחיות  שעתידי  והמתי הבא, העול הוא התחייה שאחר
אע "פ שתיה  ולא אכילה  לא בו  ואי .לעול לעפר חוזרי
 בראשיה ועטרותיה  יושבי צדיקי אלא  וגויה, גו בו שיש

השכינה . מזיו  ונהני

ישראל סנהדרי כל  י צאפרק

לעוֹ לם חלק להם יׁש  ישׂ ראל כּ ל
ׁש נּ אמר ס )ה בּ א , כּ לּ ם (ישעיה   ועּמ 

נצר ארץ יירׁש וּ  לעוֹ לם צדּ יקים
ואלּ וּ  להתּפ אר. ידי מעשׂ ה מּט עי
הבּ א, לעוֹ לם חלק להם ׁש אין
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לעוֹ לם א חלק להם י ׁש  י שׂ ראל כּ ל
בּ בית הבּ א . מיתה ׁש נּ תחיּ ב וּ  אלּ וּ  אפלּ וּ  ֲ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

חלק  להם יׁש  ר ׁש תן, מ ּפ ני ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִדּ ין
כּ אן  האמ וּ ר  הבּ א וע וֹ לם הבּ א. ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָלע וֹ לם
הּמ תים, ּת חיּ ת אחר  הבּ א הע וֹ לם ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָהוּ א
וּ בנפׁש ם  בּ גוּ פם ול מד  לחי וֹ ת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶׁש תידים
וככּ וֹ כבים, וכלּ בנה כּ חּמ ה נצחיּ ים, ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַחיּ ים
מתים  ּפ רקא, בּ האי ב גּ מרא ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִכּ דמיתי

ל פרן. חוֹ זרין אין לחיוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶׁש תידים
ולא  אכילה לא בּ וֹ  אין הבּ א ֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲֹ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוהע וֹ לם
גוּ ף  בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  ּפ י  ל ואף ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְׁש תיּ ה,
וטר וֹ תיהן  יוֹ ׁש בין צדּ יקים אלּ א ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְוּ גויּ ה,
וּ מּפ ני הכינה. מזּ יו ונהנין ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְבּ ראׁש יהן
אלּ א  בּ וֹ , ׁש וין ישׂ ראל  כּ ל ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אין
קטנוֹ , לפני  והּק טן גּ דלוֹ  לפי ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַהגּ דוֹ ל 
חלק: להם י ׁש  קתני  הכי ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִמוּ ם

שלשא. מקור  וכאן  האמונה, יסודות עשרה בשלש  מאד  כאן  מאריך בפירושו  הרמב"ם
חלק  להם  שיש  ישראל  שכל כתב המאמר  ובסוף  יום. כל לומר  שנוהגים  מאמין  אני  עשרה 
מחמת עבירות  הרבה עבר  ואפילו  עיקרים , עשרה  בשלש המאמינים  אלו הם הבא לעולם
אבל הבא , לעולם  חלק לו  יש אבל חטאיו כפי נענש הוא הגרוע , הטבע והתגברות התאוה
צדוקי  ונקרא  בעיקר  וכפר  הכלל  מן  יצא  בקצתם ונסתפק  אצלו  נתקלקלו האמונה שיסודי  מי
ואמר  התנא  שסיים  וזהו הבא, העולם  מחיי  ונדחה לשנאו, ומצוה בנטיעות  וקוצץ  ואפיקורס 

הבא. לעולם  חלק  להם שאין העולם ב.ואלו  הוא  כאן האמור  הבא  שעולם  הרע"ב דעת  כן
אחריו  שאין  חיים  הגוף, בתוך נצחיים חיים  אז  שיחיו כרמב"ן  וס "ל המתים , תחיית שאחר 

המשנה. הקדמת  עיין  וארץג .מיתה. הבא , לעולם  שהכוונה הרמב"ם  בשם  כתב תוי"ט 
לרע "ב אבל השנייה , מיתה  אחרי שיהיה הנשמות עולם  על  קאי  לדידיה כי הוא , משל  דקרא

כפשוטו. הוא  דוד.ד.הפירוש  קודמת.ה.מצודות  הערה  לעיל עיין בפירושו , רמב"ם
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ישראל סנהדרי כל  י פרק צב

ה ּת וֹ רה, מן  הּמ תים ּת חיּ ת  אין  הא וֹ מר 
רבּ י וא ּפ יקוֹ רס. הּׁשמים, מן  ּת וֹ רה ואין 
ב ּס פרים  ה קּ וֹ רא  אף א וֹ מר, עקיבא 
וא וֹ מר  ה ּמ כּ ה  על וה לּ וֹ חׁש  החיצוֹ נים,

טו ) שׂ מּת י(שמות א ׁש ר  ה ּמ חלה כּ ל
עלי א שׂ ים לא  ה'במצרים אני כּ י  

ההוֹ גה  אף א וֹ מר, ׁש א וּ ל א בּ א  . רפא
בּ א וֹ ת יּ וֹ תיו: הּׁשם את 
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הּת וֹ רה. מן  הּמ תים ּת חיּ ת אין  הא וֹ מר 
הוּ א  ּת נא, ל ּמ ה,  ּכ וכל קאמר , ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַבּ גּ מרא
לוֹ  יהיה לא לפיכ הּמ תים, בּ תח יּ ת ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָכפר 
מוֹ כיח אני  וּ מכּ אן הּמ תים. בּ תחיּ ת ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵחלק
אינוֹ  זוֹ  בּ מׁש נה האמ וּ ר  הבּ א ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶׁש ע וֹ לם
הזּ ה, בּ זּ מן בּ וֹ  מ נּ חוֹ ת ׁש הנּ ׁש מ וֹ ת ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָהע וֹ לם
כּ דפרׁש ית: הּמ תים  ּת חיּ ת ׁש ל הע וֹ לם ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א

וכל א ּפ יקוֹ רס. חכמים. תלמידי ׁש ּמ ב זּ ה ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
צמ ּה : הּת וֹ רה המב זּ ה בּ ּס פרים ׁש כּ ן ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

אריסט"וֹ יצוֹ נים.הח  ספרי  כּ ג וֹ ן  מינים, ספרי ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌
בספר  הּק וֹ רא זה וּ בכלל  וחבריו. ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהיוני 
וּ ב ׁש ירים  נכרים מלכי  ׁש ל  היּ מים ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִדּ ברי 
חכמה  בּ הם ׁש אין ח ׁש ק ודברי  גבים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶׁש ל

בּ לבד: זמן א בּ וּ ד א לּ א  ת וֹ לת  וה לּ וֹ חׁש ולא ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
הּמ כּ ה. לוֹ על דאין הוּ א בּ לבד וּ בר וֹ קק ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

ׁש ם  מזכּ ירין ׁש אין לפי הבּ א, לע וֹ לם ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵחלק
הרקיקה: ל הּׁשם.ׁש מים את וההוֹ גה ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

נכ ּת ב : ׁש הוּ א כּ מוֹ  אוֹ תיּ וֹ ת אר בּ ע  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ל

אתו . ומבזה  שמפקיר  מי  וענינה היא ארמית  שלשון כתב  והרמב "ם הרע"ב. לשון 
ומי  התורה ביסודי  מאמין  שאינו  כל  השם  בזה  קורין  ולפיכך לומדיה, או התורה

רבו. המבזה  או  שיהיה חכם תלמיד איזה או  החכמים  מפירושז.שמבזה ומקורו רע"ב.
זמן. ביטול  עון חומר  על לעמוד  ניתן ומזה ואחר ח.הרמב"ם, תחילה רוקק  אם ורק 

הבא לעולם  חלק לו אין  ה ' שם מזכיר  קא .)כך  דף ורש"י כתב(רע"ב, בפירושו הרמב"ם .
ובהלכותיו להשי "ת. ביזוי בזה שיש  משום  הי"ב)שהטעם  פי"א  שהמרפאים (ע "ז כתב 

רפואת אלא ואינן  הגוף  רפואת  תורה  דברי שעושין  כיון ככופרים  הם  תורה בדברי
איסור ט.נפשות. לענין לא אבל עונש  לענין  שאול  ואבא ר "ע על חולק  רמ"ה)ת"ק  .(יד
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ישראל סנהדרי כל  י צג פרק

אין הדיוֹ טוֹ ת  וארבּ עה מלכים ׁש לׁש ה
ׁש לׁש ה הבּ א. לעוֹ לם חלק להם
רבּ י וּ מנ ּׁשה . אחאב, ירבעם, מלכים,
חלק לוֹ  יׁש  מנּׁשה אוֹ מר, יהוּ דה

ׁש נּ אמר ה בּ א , לג )לע וֹ לם ב הימים (דברי 
ּת חנּ ת וֹ  ויּ ׁש מע  לוֹ  ויּ עתר אליו ויּ ת ּפ לּ ל
לוֹ , אמרוּ  למלכ וּ ת וֹ . יר וּ ׁש לים וי ׁש יבהוּ 
הע וֹ לם  לחיּ י  ולא  ה ׁש יבוֹ  למלכוּ ת וֹ 
הדיוֹ טוֹ ת, ארבּ עה הׁש יבוֹ . הבּ א

וגחזי : ואחיתפל, וד וֹ אג, בּ לעם,
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ג משנה
 דיני שלשה 

הזה.א)  העול חיי  על   נידוני השנה ביוב)בראש
. גיהנ ועונש נפשו שכר על   אד כל   נדו לפני ג)מיתתו

לעול העתיד שכר אותו  עני על אד כל נדו התחיה
באותו והנפש הנו ולנוע המתי לתחיית  ראוי  א הבא

כדכתיב .ב )זמ יב יקיצו(דניאל  עפר אדמת  מישני  ורבי
הרשעי וה עול לדראו לחרפות ואלה עול לחיי  אלה 
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הדיוֹ טוֹ ת .ב ואר בּ עה מלכים לׁש לׁש ה  אף ַ◌ַ◌
חלק  להם אין היוּ , וחכמים ׁש גּ ד וֹ לים ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִּפ י
ׁש למה. אמוּ נתם היתה ׁש א הבּ א. ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָלעוֹ לם
הוה, העוֹ לם מאּמ וֹ ת  דּ בלם גּ ב ל ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְואף

הבּ א  לעוֹ לם חלק להם יׁש  ישׂ ראל  כּ ל  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַואנן 
העוֹ לם  אּמ וֹ ת חסידי לן  דּ קימא מוּ ם ◌ָ◌ָ◌◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְּת נן,
אׁש מינן הבּ א, לעוֹ לם חלק להם ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵיׁש 
הוּ א: העוֹ לם אּמ וֹ ת מחסידי לאו ◌ָ◌ָ◌◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ בל ם 

היו י. שגדולים אלו  אלא  חשיב ולא לעוה"ב, חלק  להם  שאין יש שהרבה ור "ל  רע "ב.
ח להם אין בלעם .ואעפ"כ בענין  מש "כ  רע"ב  ועיין  שלימה. היה  לא אמונתם  כי  לק,
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ישראל סנהדרי כל  י פרק צב

ה ּת וֹ רה, מן  הּמ תים ּת חיּ ת  אין  הא וֹ מר 
רבּ י וא ּפ יקוֹ רס. הּׁשמים, מן  ּת וֹ רה ואין 
ב ּס פרים  ה קּ וֹ רא  אף א וֹ מר, עקיבא 
וא וֹ מר  ה ּמ כּ ה  על וה לּ וֹ חׁש  החיצוֹ נים,

טו ) שׂ מּת י(שמות א ׁש ר  ה ּמ חלה כּ ל
עלי א שׂ ים לא  ה'במצרים אני כּ י  

ההוֹ גה  אף א וֹ מר, ׁש א וּ ל א בּ א  . רפא
בּ א וֹ ת יּ וֹ תיו: הּׁשם את 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הּת וֹ רה. מן  הּמ תים ּת חיּ ת אין  הא וֹ מר 
הוּ א  ּת נא, ל ּמ ה,  ּכ וכל קאמר , ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַבּ גּ מרא
לוֹ  יהיה לא לפיכ הּמ תים, בּ תח יּ ת ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָכפר 
מוֹ כיח אני  וּ מכּ אן הּמ תים. בּ תחיּ ת ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵחלק
אינוֹ  זוֹ  בּ מׁש נה האמ וּ ר  הבּ א ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶׁש ע וֹ לם
הזּ ה, בּ זּ מן בּ וֹ  מ נּ חוֹ ת ׁש הנּ ׁש מ וֹ ת ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָהע וֹ לם
כּ דפרׁש ית: הּמ תים  ּת חיּ ת ׁש ל הע וֹ לם ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א

וכל א ּפ יקוֹ רס. חכמים. תלמידי ׁש ּמ ב זּ ה ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
צמ ּה : הּת וֹ רה המב זּ ה בּ ּס פרים ׁש כּ ן ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

אריסט"וֹ יצוֹ נים.הח  ספרי  כּ ג וֹ ן  מינים, ספרי ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌
בספר  הּק וֹ רא זה וּ בכלל  וחבריו. ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהיוני 
וּ ב ׁש ירים  נכרים מלכי  ׁש ל  היּ מים ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִדּ ברי 
חכמה  בּ הם ׁש אין ח ׁש ק ודברי  גבים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶׁש ל

בּ לבד: זמן א בּ וּ ד א לּ א  ת וֹ לת  וה לּ וֹ חׁש ולא ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
הּמ כּ ה. לוֹ על דאין הוּ א בּ לבד וּ בר וֹ קק ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

ׁש ם  מזכּ ירין ׁש אין לפי הבּ א, לע וֹ לם ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵחלק
הרקיקה: ל הּׁשם.ׁש מים את וההוֹ גה ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

נכ ּת ב : ׁש הוּ א כּ מוֹ  אוֹ תיּ וֹ ת אר בּ ע  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ל

אתו . ומבזה  שמפקיר  מי  וענינה היא ארמית  שלשון כתב  והרמב "ם הרע"ב. לשון 
ומי  התורה ביסודי  מאמין  שאינו  כל  השם  בזה  קורין  ולפיכך לומדיה, או התורה

רבו. המבזה  או  שיהיה חכם תלמיד איזה או  החכמים  מפירושז.שמבזה ומקורו רע"ב.
זמן. ביטול  עון חומר  על לעמוד  ניתן ומזה ואחר ח.הרמב"ם, תחילה רוקק  אם ורק 

הבא לעולם  חלק לו אין  ה ' שם מזכיר  קא .)כך  דף ורש"י כתב(רע"ב, בפירושו הרמב"ם .
ובהלכותיו להשי "ת. ביזוי בזה שיש  משום  הי"ב)שהטעם  פי"א  שהמרפאים (ע "ז כתב 

רפואת אלא ואינן  הגוף  רפואת  תורה  דברי שעושין  כיון ככופרים  הם  תורה בדברי
איסור ט.נפשות. לענין לא אבל עונש  לענין  שאול  ואבא ר "ע על חולק  רמ"ה)ת"ק  .(יד
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ישראל סנהדרי כל  י צג פרק

אין הדיוֹ טוֹ ת  וארבּ עה מלכים ׁש לׁש ה
ׁש לׁש ה הבּ א. לעוֹ לם חלק להם
רבּ י וּ מנ ּׁשה . אחאב, ירבעם, מלכים,
חלק לוֹ  יׁש  מנּׁשה אוֹ מר, יהוּ דה

ׁש נּ אמר ה בּ א , לג )לע וֹ לם ב הימים (דברי 
ּת חנּ ת וֹ  ויּ ׁש מע  לוֹ  ויּ עתר אליו ויּ ת ּפ לּ ל
לוֹ , אמרוּ  למלכ וּ ת וֹ . יר וּ ׁש לים וי ׁש יבהוּ 
הע וֹ לם  לחיּ י  ולא  ה ׁש יבוֹ  למלכוּ ת וֹ 
הדיוֹ טוֹ ת, ארבּ עה הׁש יבוֹ . הבּ א

וגחזי : ואחיתפל, וד וֹ אג, בּ לעם,
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ג משנה
 דיני שלשה 

הזה.א)  העול חיי  על   נידוני השנה ביוב)בראש
. גיהנ ועונש נפשו שכר על   אד כל   נדו לפני ג)מיתתו

לעול העתיד שכר אותו  עני על אד כל נדו התחיה
באותו והנפש הנו ולנוע המתי לתחיית  ראוי  א הבא

כדכתיב .ב )זמ יב יקיצו(דניאל  עפר אדמת  מישני  ורבי
הרשעי וה עול לדראו לחרפות ואלה עול לחיי  אלה 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הדיוֹ טוֹ ת .ב ואר בּ עה מלכים לׁש לׁש ה  אף ַ◌ַ◌
חלק  להם אין היוּ , וחכמים ׁש גּ ד וֹ לים ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִּפ י
ׁש למה. אמוּ נתם היתה ׁש א הבּ א. ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָלעוֹ לם
הוה, העוֹ לם מאּמ וֹ ת  דּ בלם גּ ב ל ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְואף

הבּ א  לעוֹ לם חלק להם יׁש  ישׂ ראל  כּ ל  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַואנן 
העוֹ לם  אּמ וֹ ת חסידי לן  דּ קימא מוּ ם ◌ָ◌ָ◌◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְּת נן,
אׁש מינן הבּ א, לעוֹ לם חלק להם ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵיׁש 
הוּ א: העוֹ לם אּמ וֹ ת מחסידי לאו ◌ָ◌ָ◌◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ בל ם 

היו י. שגדולים אלו  אלא  חשיב ולא לעוה"ב, חלק  להם  שאין יש שהרבה ור "ל  רע "ב.
ח להם אין בלעם .ואעפ"כ בענין  מש "כ  רע"ב  ועיין  שלימה. היה  לא אמונתם  כי  לק,
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ישראל סנהדרי כל  י פרק צד

לע וֹ לם  חלק להם אין  ה ּמ בּ וּ ל דּ וֹ ר 
ׁש נּ אמר בּ דּ ין, עוֹ מדין ואין הבּ א

ו) באדם(בראשית רוּ חי ידוֹ ן לא
דּ וֹ ר רוּ ח. ולא דין לא לעלם,
ה בּ א , לע וֹ לם חלק להם אין  הּפ לּ גה 

יא )ׁש נּ אמר אתם (בראשית ה ' ויּ פץ 
ה' ויּ פץ הארץ. כל ּפ ני  על מּׁשם
הפיצם וּ מּׁשם הזּ ה. בּ עוֹ לם אתם,
אין סד וֹ ם אנ ׁש י הבּ א . לע וֹ לם ה',
ׁש נּ אמר הבּ א, לעוֹ לם חלק להם

יג ) לה'(שם וחּט אים ר עים סדם ואנ ׁש י 
וחּט אים, ה זּ ה . בּ ע וֹ לם ר עים מאד.

עוֹ מדין אבל הבּ א. בּ דּ ין.לעוֹ לם 

ג 

 לדראו דינ אלאשיגמור הה בחיי ינעמו ושלא  לעול
קשה ממדה עונש  עליה יכפיל  או שלה בדראו ישארו
במשנה שנינו הזה הדי ועל שנתחייבו מה כפי ממנו לרעה
 ואינ הבא לעול חלק לה אי המבול דור  אנשי סנהדרי
אבל  הבא  לעול חלק  לה אי סדו ואנשי  בדי עומדי

 בדי סג )עומדי אות הגמול שער  "רמב).
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ר וּ ח.ג  ולא  דין  לא  באדם, רוּ חי  יד וֹ ן  לא  ר וּ חׁש נּ אמר להם ואין בּ דּ ין ע וֹ מדים ׁש אין ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌
חלק: להם ׁש יּ ׁש  הצּ דּ יקים ם ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִלחי וֹ ת

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הרמב "ןיא. לפי  ביארנו  בראשונים , בזה נאמרו שיטות  סג)כמה אות הגמול והא(שער .
הרמ "ה  לפי בדין , עומדין קז:)שאין שלא(דף בדין, עומדים  שאין  להם  הוא לטיבותא 

עולם . לדראון שיעמדו  הפלגה  דור  ואנשי סדום  אנשי משא"כ נוסף, עונש  יקבלו
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ישראל סנהדרי כל  י צה פרק

אין ואלּ וּ  אלּ וּ  אוֹ מר, נחמיה רבּ י
ׁש נּ אמר  בּ דּ ין , א )ע וֹ מדין  על (תהלים  

וחּט אים  בּ ּמ ׁש ּפ ט ר ׁש עים יקמוּ  לא  כּ ן 
רׁש עים  יקמוּ  לא  כּ ן  על צדּ יקים. בּ עדת 
וחּט אים הּמ בּ וּ ל. דּ וֹ ר זה בּ ּמ ׁש ּפ ט,
סדוֹ ם. אנׁש י אלּ וּ  צדּ יקים, בּ עדת
צדּ יקים  בּ עדת  ע וֹ מדים אינם לוֹ , אמרוּ 
מר גּ לים  ר ׁש עים. בּ עדת  ע וֹ מדין  אבל
ׁש נּ אמר  הבּ א , לע וֹ לם חלק להם אין 
הארץ  ד בּ ת  מוֹ צאי  האנ ׁש ים ויּ מת וּ 

ה' לפני בּ ּמ גּ פה יד)רעה .(במדבר 
בּ ע וֹ לם  בּ ּמ גּ פה , ה זּ ה . בּ ע וֹ לם ויּ מת וּ ,
חלק להם אין הּמ דבּ ר דּ וֹ ר הבּ א.
ׁש נּ אמר  בּ דּ ין , ע וֹ מדין  ואין  ה בּ א  לע וֹ לם

ימת וּ ,(שם ) וׁש ם יּת ּמ וּ  ה זּ ה  בּ ּמ ד בּ ר 
א וֹ מר, אליעזר רבּ י  עקיבא . ר בּ י  דּ ברי

א וֹ מר הוּ א  נ)עליהם אספוּ (תהלים  
זבח. עלי בריתי כּ רתי חסידי לי
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

זבח. עלי  בריתי  ם כּ רתי  ברית ׁש כּ רתוּ  ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌
דּ כתיב וּ ׁש למים, זבחים לי ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַהּמ קוֹ ם

כד ) וּ כתיב(ׁש מוֹ ת ׁש למים, זבחים ויּ זבּ ח וּ  ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
הבּ רית :(ׁש ם ) דם  הנּ ה  ויּ אמר  ה ם  ל ויּ זרק ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌

הפלגהיב. דור  אנשי  על  קאי לא  קי:)מהרש"איג ..(תוי"ט )אבל  דף מנין (ח"א רע"ב ועיין  .
קאי . המדבר  דור  שעל
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דּ וֹ ר רוּ ח. ולא דין לא לעלם,
ה בּ א , לע וֹ לם חלק להם אין  הּפ לּ גה 
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ה' ויּ פץ הארץ. כל ּפ ני  על מּׁשם
הפיצם וּ מּׁשם הזּ ה. בּ עוֹ לם אתם,
אין סד וֹ ם אנ ׁש י הבּ א . לע וֹ לם ה',
ׁש נּ אמר הבּ א, לעוֹ לם חלק להם

יג ) לה'(שם וחּט אים ר עים סדם ואנ ׁש י 
וחּט אים, ה זּ ה . בּ ע וֹ לם ר עים מאד.

עוֹ מדין אבל הבּ א. בּ דּ ין.לעוֹ לם 
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במשנה שנינו הזה הדי ועל שנתחייבו מה כפי ממנו לרעה
 ואינ הבא לעול חלק לה אי המבול דור  אנשי סנהדרי
אבל  הבא  לעול חלק  לה אי סדו ואנשי  בדי עומדי
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הרמב "ןיא. לפי  ביארנו  בראשונים , בזה נאמרו שיטות  סג)כמה אות הגמול והא(שער .
הרמ "ה  לפי בדין , עומדין קז:)שאין שלא(דף בדין, עומדים  שאין  להם  הוא לטיבותא 

עולם . לדראון שיעמדו  הפלגה  דור  ואנשי סדום  אנשי משא"כ נוסף, עונש  יקבלו
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אין ואלּ וּ  אלּ וּ  אוֹ מר, נחמיה רבּ י
ׁש נּ אמר  בּ דּ ין , א )ע וֹ מדין  על (תהלים  

וחּט אים  בּ ּמ ׁש ּפ ט ר ׁש עים יקמוּ  לא  כּ ן 
רׁש עים  יקמוּ  לא  כּ ן  על צדּ יקים. בּ עדת 
וחּט אים הּמ בּ וּ ל. דּ וֹ ר זה בּ ּמ ׁש ּפ ט,
סדוֹ ם. אנׁש י אלּ וּ  צדּ יקים, בּ עדת
צדּ יקים  בּ עדת  ע וֹ מדים אינם לוֹ , אמרוּ 
מר גּ לים  ר ׁש עים. בּ עדת  ע וֹ מדין  אבל
ׁש נּ אמר  הבּ א , לע וֹ לם חלק להם אין 
הארץ  ד בּ ת  מוֹ צאי  האנ ׁש ים ויּ מת וּ 

ה' לפני בּ ּמ גּ פה יד)רעה .(במדבר 
בּ ע וֹ לם  בּ ּמ גּ פה , ה זּ ה . בּ ע וֹ לם ויּ מת וּ ,
חלק להם אין הּמ דבּ ר דּ וֹ ר הבּ א.
ׁש נּ אמר  בּ דּ ין , ע וֹ מדין  ואין  ה בּ א  לע וֹ לם

ימת וּ ,(שם ) וׁש ם יּת ּמ וּ  ה זּ ה  בּ ּמ ד בּ ר 
א וֹ מר, אליעזר רבּ י  עקיבא . ר בּ י  דּ ברי

א וֹ מר הוּ א  נ)עליהם אספוּ (תהלים  
זבח. עלי בריתי כּ רתי חסידי לי
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

זבח. עלי  בריתי  ם כּ רתי  ברית ׁש כּ רתוּ  ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌
דּ כתיב וּ ׁש למים, זבחים לי ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַהּמ קוֹ ם

כד ) וּ כתיב(ׁש מוֹ ת ׁש למים, זבחים ויּ זבּ ח וּ  ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
הבּ רית :(ׁש ם ) דם  הנּ ה  ויּ אמר  ה ם  ל ויּ זרק ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌

הפלגהיב. דור  אנשי  על  קאי לא  קי:)מהרש"איג ..(תוי"ט )אבל  דף מנין (ח"א רע"ב ועיין  .
קאי . המדבר  דור  שעל

 י י ח ר ו ק מ

מג



ישראל סנהדרי כל  י פרק צו 

לעלוֹ ת, עתידה אינּה  קרח עדת
טז)ׁש נּ אמר עליהם(במדבר וּת כס 

 ֹמּת ו ויּ אבד וּ  ה זּ ה , בּ ע וֹ לם הארץ,
רבּ י דּ ברי הבּ א, לעוֹ לם הקּ הל,
עליהם  א וֹ מר, אלי עזר  רבּ י  עקיבא .

א וֹ מר ב)ה וּ א  א  ממית (שמואל ה' 
עשׂ רת ויּ על. ׁש אוֹ ל מוֹ ריד וּ מחיּ ה
ׁש נּ אמר  לחזר, עתידין  אינן  הּׁשבטים

כט ) אחרת (דברים  ארץ אל ויּ ׁש לכם
ואינ וֹ  ה וֹ ל ה זּ ה  היּ וֹ ם מה  ה זּ ה , כּ יּ וֹ ם
חוֹ זרים, ואינם הוֹ לכים הם אף חוֹ זר,

א וֹ מ  אלי עזר  ר בּ י עקיבא . ר בּ י ר,דּ ברי  
וּ מאיר, מאפיל ה יּ וֹ ם מה  ה זּ ה , כּ יּ וֹ ם

להן : להאיר  עתיד   ּכ להן , ׁש אפל הּׁשבטים עשׂ רת  אף
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ד משנה 
הנדחת עיר

שונה ודינ הנדחת  עיר נעשי זרה  עבודה שעבדו רובו או עיר 
ורבי בסקילה, דינו שעבד יחיד כי זרה. עבודה  שעבדו מיחידי
בהנאה , ואסור  חר ממונ שעבדו רבי .בסיי דינ שעבדו

יורשיו . לרשות ועוברי מותרי נכסיו שעבד, ויחיד

לחזר. עתידים מל אין  אמוֹ ן בן ויאׁש יּ הוּ  החזירן ׁש יּ רמיה דאמרינן והא ׁש גּ לוּ . מּמ קוֹ ם ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌
מקצתן: אלּ א חזר וּ  כ לּ ן לא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֹליהם,

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אז.יד. חזרו  שלא  באלו  כאן ונחלקו מקצתן , החזיר  שירמיה רע "ב עיין 

 י י ח ר ו ק מ

ישראל סנהדרי כל  י צז פרק

חלק להן אין הנּ דּ חת עיר אנׁש י
ׁש נּ אמר הבּ א , יג )לע וֹ לם יצא וּ (שם 

ויּ דּ יחוּ   ּמקּ רב בליּ על בּ ני אנׁש ים
נהרגים ואינן עירם. יׁש בי את
העיר מאוֹ תּה  מדּ יחיה ׁש יּ היוּ  עד
רבּ ּה , ׁש יּ דּ ח ועד הּׁשבט, וּ מאוֹ תוֹ 
הדּ יחוּ ה אנׁש ים. ׁש יּ דּ יחוּ ם ועד
מעוּ טּה  ׁש הדּ ח אוֹ  וּ קטנּ ים נׁש ים
לּה , חוּ צה מדּ יחיה ׁש היוּ  אוֹ 

ד

ראה בפרש כתובה הנדחת  עיר יג )פרשת  במשניות (דברי .
דיניה מבוארי הבאות 

(יג ) ת מע  י לבת  ל נת אלהי ה' א ר ערי אחת 
עיר(יד )לאמר: י בי את יחו  ר מ בל על ני  יאנ יצא 

:ידע לא אר  אחרי  אלהי ונעבדה נלכה לאמר
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בל יּ על.ד בּ ני  אנׁש ים ׁש אינם יצא וּ  בּ נים ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌
כּ ּמ דּ יחין: ונדּ חין הּמ תים, בּ תח יּ ת ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִע וֹ לים

העיר. מא וֹ תּה  מ דּ יחיה ׁש יּ הי וּ  דּ כתיבעד  ִ◌ְ◌ִ◌
י וֹ ׁש בי ולא ירם, יׁש בי את ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַויּ דּ יח וּ 

אחרת: הּׁשבט .יר  דּ כתיבוּ מא וֹ תוֹ  ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌
צמוֹ : הבט  מ ּק רב  , ּׁש יּ דּ ח מ ּק ר ב ו עד ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌

ירם,רבּ ּה . יוֹ ׁש בי דּ כתיב  יר . ׁש ל  ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
ר בּ ּה : דּ הינוּ  יר  ׁש ל י וּ ב ּה  ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְדּ מ ׁש מע 

ואולי טו . מנין. ביאר  ולא הרע"ב, כתב כן  כמדיחין , הנדחין המדיחים , על קאי שבליעל ואע"פ
שנידחו . העיר  יושבי  עם  יחד נכללו  כי  אהדדי הוקשו  עירם , יושבי את וידיחו דכתיב ממה

הפסוק . סוף להביא הוצרך המשנה למה יתורץ  ראובן טז .ובזה משבט שרובה עיר  כגון
משבט להיות צריכים  המדיחים  גם  ראובן , משבט  הם  והנידחים  שמעון , משבט ומיעוטה

זהראובן. שבט  בגורל עלה  שחלקה עיר  ונמצא  יהושע  בימי הארץ כשנחלקה לקיש וריש יוחנן רבי (נחלקו 

את לקח בתחומו  עלה העיר  שרוב מי או  השבטים, לשני העיר מחלקין היו  האם שאצלו , שבט  בגורל וחלקה

שמדיחיה יתכן לר "ל  גם ומ"מ  חלקו . לא ס"ל ור"ל שבטים לב' אחת  עיר  חולקין ס "ל יוחנן רבי העיר. כל

במתנה להם שניתנה  א "נ אביה, נחלת שירשה בת  ידי על כגון אחר  משבט  ויהיו  העיר יושבי קיא :)הם .)(דף

 י י ח ר ו ק מ

מד
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לעלוֹ ת, עתידה אינּה  קרח עדת
טז)ׁש נּ אמר עליהם(במדבר וּת כס 

 ֹמּת ו ויּ אבד וּ  ה זּ ה , בּ ע וֹ לם הארץ,
רבּ י דּ ברי הבּ א, לעוֹ לם הקּ הל,
עליהם  א וֹ מר, אלי עזר  רבּ י  עקיבא .

א וֹ מר ב)ה וּ א  א  ממית (שמואל ה' 
עשׂ רת ויּ על. ׁש אוֹ ל מוֹ ריד וּ מחיּ ה
ׁש נּ אמר  לחזר, עתידין  אינן  הּׁשבטים

כט ) אחרת (דברים  ארץ אל ויּ ׁש לכם
ואינ וֹ  ה וֹ ל ה זּ ה  היּ וֹ ם מה  ה זּ ה , כּ יּ וֹ ם
חוֹ זרים, ואינם הוֹ לכים הם אף חוֹ זר,

א וֹ מ  אלי עזר  ר בּ י עקיבא . ר בּ י ר,דּ ברי  
וּ מאיר, מאפיל ה יּ וֹ ם מה  ה זּ ה , כּ יּ וֹ ם

להן : להאיר  עתיד   ּכ להן , ׁש אפל הּׁשבטים עשׂ רת  אף
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שונה ודינ הנדחת  עיר נעשי זרה  עבודה שעבדו רובו או עיר 
ורבי בסקילה, דינו שעבד יחיד כי זרה. עבודה  שעבדו מיחידי
בהנאה , ואסור  חר ממונ שעבדו רבי .בסיי דינ שעבדו

יורשיו . לרשות ועוברי מותרי נכסיו שעבד, ויחיד
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חלק להן אין הנּ דּ חת עיר אנׁש י
ׁש נּ אמר הבּ א , יג )לע וֹ לם יצא וּ (שם 

ויּ דּ יחוּ   ּמקּ רב בליּ על בּ ני אנׁש ים
נהרגים ואינן עירם. יׁש בי את
העיר מאוֹ תּה  מדּ יחיה ׁש יּ היוּ  עד
רבּ ּה , ׁש יּ דּ ח ועד הּׁשבט, וּ מאוֹ תוֹ 
הדּ יחוּ ה אנׁש ים. ׁש יּ דּ יחוּ ם ועד
מעוּ טּה  ׁש הדּ ח אוֹ  וּ קטנּ ים נׁש ים
לּה , חוּ צה מדּ יחיה ׁש היוּ  אוֹ 

ד

ראה בפרש כתובה הנדחת  עיר יג )פרשת  במשניות (דברי .
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שנידחו . העיר  יושבי  עם  יחד נכללו  כי  אהדדי הוקשו  עירם , יושבי את וידיחו דכתיב ממה

הפסוק . סוף להביא הוצרך המשנה למה יתורץ  ראובן טז .ובזה משבט שרובה עיר  כגון
משבט להיות צריכים  המדיחים  גם  ראובן , משבט  הם  והנידחים  שמעון , משבט ומיעוטה

זהראובן. שבט  בגורל עלה  שחלקה עיר  ונמצא  יהושע  בימי הארץ כשנחלקה לקיש וריש יוחנן רבי (נחלקו 

את לקח בתחומו  עלה העיר  שרוב מי או  השבטים, לשני העיר מחלקין היו  האם שאצלו , שבט  בגורל וחלקה

שמדיחיה יתכן לר "ל  גם ומ"מ  חלקו . לא ס"ל ור"ל שבטים לב' אחת  עיר  חולקין ס "ל יוחנן רבי העיר. כל

במתנה להם שניתנה  א "נ אביה, נחלת שירשה בת  ידי על כגון אחר  משבט  ויהיו  העיר יושבי קיא :)הם .)(דף
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ישראל סנהדרי כל  י פרק צח

ׁש ני וּ צריכין כיחידים. אלּ וּ  הרי
זה  ואחד . אחד  לכל והתראה עדים
ׁש היּ חידים  מבּ ּמ ר בּ ים, בּ יּ חידים חמר
והּמ רבּ ים ּפ לט. ממוֹ נם לפיכ בּ סקילה ,

אבד:בּ סי ממוֹ נם לפיכ ף, 

וגוֹ ' את תכּ ה יג)הכּ ה .(דברים  ה 
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יט          

ה משנה 
נעתה(טו) ה בר  נכ אמת והה היטב אל ו וחקר ודר

:  קר האת  ההוא(טז )ה עבה העיר יבי את  ת ה הה 
חרב: לפי  המ ואת   א ר ל ואת  את  החר חרב לפי

וגו ':(יז ) ק לל ל  ואת 

    

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

כיחידים. אלּ וּ  זרה.הרי בוֹ דה ׁש בד וּ  ֶ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌

ּפ לט: וּ ממוֹ נן בסקילה וּ צריכים.וידּ וֹ נ וּ  ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
הנּ דּ חת: יר לכלאנ ׁש י  והתראה עדים ׁש ני ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌

ואחד . דינין ,אחד  בּ ּת י להם מרבּ ים  ׁש היוּ  ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌

בּ דים  זרה בוֹ דה ׁש בד ׁש נּ מצא מי ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְוכל

אם  ׁש יּ רא וּ  ד א וֹ תן מפריׁש ים  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהתראה

דּ ין לבית אוֹ תן  מביאין יר, ׁש ל  רבּ ּה  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌◌ֵהם

אוֹ תם  וה וֹ רגים ׁש ם, דּ ינן וגוֹ מרין ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַהגּ ד וֹ ל 

רבּ ּה  נמצאוּ  לא ואם אבד . וּ ממוֹ נן ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְבּ סיף 

ּפ לט: וּ ממוֹ נן בּ סקילה אוֹ תן דּ נין יר, ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶׁש ל

מותר .יז. וממונם בסקילה לעיליח.ומיתתם מ"ה)שנינו  לגמור (פ "ה צריכים נפשות  שבדיני
העדות, מקבלין כן  אם אלא  עבדו העיר  רוב  אם לדעת ואין העדות, קבלת ממחרת  הדין
כן  שאם  אחר , ליום או  ממחרת מקצתם ועל היום  מקצתם  על  עדות  לקבל  יתכן לא  ולכן
עדות לקבל  שיוכלו כדי דינים  בתי להם  מרבים ולכן כמועטים . ידונו כרחיך על  הראשונים
גומרים  ושם  לירושלים ביחד אותם  מעלין  זכות , להם נמצא לא ואם אחד , ביום  כולם של 

לעיל ששנינו כמו  ע"א , של בב "ד דינם  מ"ה)את  בסנהדרין (פ"א הוא הנדחת עיר  שדין 
ע"א. בממונויט.של עליו הקל במיתתו  עליו התורה שהחמיר  קיא:)מתוך  דף .(רש"י

 י י ח ר ו ק מ

ישראל סנהדרי כל  י צט פרק

מּמ קוֹ ם העוֹ ברת והגּ ּמ לת החּמ רת
אוֹ תּה . מצּ ילין אלּ וּ  הרי למקוֹ ם,
בּ ּה  אׁש ר כּ ל ואת אתּה  החרם

חרב  לפי בּ המּת ּה  מכּ אן(שם )ואת  , 
א וֹ בדין , ׁש בּ ת וֹ כ ּה  צדּ יקים נכסי אמרוּ 
רׁש עים, וׁש ל ּפ לטין . לּה  ׁש בּ חוּ צה
הרי לּה , ׁש בּ חוּ צה  בּ ין  ׁש בּ ת וֹ כּה  בּ ין 

א וֹ בדין : א לּ וּ 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

והגּ ּמ לת.ה ח ּמ רים החּמ רת ׁש ל  ׁש יּ רא ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌
ׁש לׁש ים  ב יר  ׁש נּ ׁש ּת הוּ  גּ ּמ לים ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְוׁש ל
ירם: י וֹ ׁש בי  בכלל  להוּ  הוי ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָיוֹ ם,

מצּ ילין . א לּ וּ  היר הרי  אנׁש י רב  אם ִ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
וח ּמ רים  הדּ חוּ , לא וּ מע וּ ט ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ֹהדּ ח וּ 
את  מ ׁש לימין הדּ ח וּ  ׁש א ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְוג ּמ לים
מ צּ ילין, אלּ וּ  הרי רב , ל שׂ וֹ תן ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲֹ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌◌ַהּמ ט

נ  אלּ א אבד ממ וֹ נן כּ יחידים.ׁש אין דּ וֹ נין ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌
יר  ל שׂ וֹ ת נּמ י  דּ ג וֹ רמין הדּ ין ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוהוּ א
ל שׂ וֹ תם  ּמ ם הדּ חוּ  אם ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַהנּ דּ חת,
מהדּ ר . קא אזּ כוּ תא דתנּ א אלּ א ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶֹרב ,
דּ סתם  טפי , לי ּה  ּפ סיקא דּ הא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְוע וֹ ד 
מערבת  דּ ּת ן אין וגּמ לת ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַחּמ רת
ּמ הן: נדּ חין ׁש יּ הי וּ  היר  בּ ני ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִם

בתראכ. מ"ה)בבבא  עשר (פ"א שנים העיר  כאנשי ויהא  בעיר  יהא  כמה שנינו
ואין  בכך , חייבים  העיר  בני ורק העיר  לצרכי ליתן  לענין  איירי שם  אמנם  חדש.
כתיב וכאן יום, ל' אחר  גם נקרא  העיר  יושב אבל חדש . י "ב עד העיר  בן  נקרא 

העיר  יושבי  את תכה  קיב.)הכה לזה)(דף שרמז החמרת ד"ה  רע"ב  עיין כא..(עיין
הנידחת. עיר  ידיהם על  נעשית עובדים לרוב השלימו  שאם  תוי "ט.כב.רע"ב

 י י ח ר ו ק מ

מו



ישראל סנהדרי כל  י פרק צח

ׁש ני וּ צריכין כיחידים. אלּ וּ  הרי
זה  ואחד . אחד  לכל והתראה עדים
ׁש היּ חידים  מבּ ּמ ר בּ ים, בּ יּ חידים חמר
והּמ רבּ ים ּפ לט. ממוֹ נם לפיכ בּ סקילה ,

אבד:בּ סי ממוֹ נם לפיכ ף, 

וגוֹ ' את תכּ ה יג)הכּ ה .(דברים  ה 
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 יח   

     
          

יט          

ה משנה 
נעתה(טו) ה בר  נכ אמת והה היטב אל ו וחקר ודר

:  קר האת  ההוא(טז )ה עבה העיר יבי את  ת ה הה 
חרב: לפי  המ ואת   א ר ל ואת  את  החר חרב לפי

וגו ':(יז ) ק לל ל  ואת 

    

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

כיחידים. אלּ וּ  זרה.הרי בוֹ דה ׁש בד וּ  ֶ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌

ּפ לט: וּ ממוֹ נן בסקילה וּ צריכים.וידּ וֹ נ וּ  ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
הנּ דּ חת: יר לכלאנ ׁש י  והתראה עדים ׁש ני ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌

ואחד . דינין ,אחד  בּ ּת י להם מרבּ ים  ׁש היוּ  ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌

בּ דים  זרה בוֹ דה ׁש בד ׁש נּ מצא מי ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְוכל

אם  ׁש יּ רא וּ  ד א וֹ תן מפריׁש ים  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהתראה

דּ ין לבית אוֹ תן  מביאין יר, ׁש ל  רבּ ּה  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌◌ֵהם

אוֹ תם  וה וֹ רגים ׁש ם, דּ ינן וגוֹ מרין ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַהגּ ד וֹ ל 

רבּ ּה  נמצאוּ  לא ואם אבד . וּ ממוֹ נן ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְבּ סיף 

ּפ לט: וּ ממוֹ נן בּ סקילה אוֹ תן דּ נין יר, ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶׁש ל

מותר .יז. וממונם בסקילה לעיליח.ומיתתם מ"ה)שנינו  לגמור (פ "ה צריכים נפשות  שבדיני
העדות, מקבלין כן  אם אלא  עבדו העיר  רוב  אם לדעת ואין העדות, קבלת ממחרת  הדין
כן  שאם  אחר , ליום או  ממחרת מקצתם ועל היום  מקצתם  על  עדות  לקבל  יתכן לא  ולכן
עדות לקבל  שיוכלו כדי דינים  בתי להם  מרבים ולכן כמועטים . ידונו כרחיך על  הראשונים
גומרים  ושם  לירושלים ביחד אותם  מעלין  זכות , להם נמצא לא ואם אחד , ביום  כולם של 

לעיל ששנינו כמו  ע"א , של בב "ד דינם  מ"ה)את  בסנהדרין (פ"א הוא הנדחת עיר  שדין 
ע"א. בממונויט.של עליו הקל במיתתו  עליו התורה שהחמיר  קיא:)מתוך  דף .(רש"י

 י י ח ר ו ק מ

ישראל סנהדרי כל  י צט פרק

מּמ קוֹ ם העוֹ ברת והגּ ּמ לת החּמ רת
אוֹ תּה . מצּ ילין אלּ וּ  הרי למקוֹ ם,
בּ ּה  אׁש ר כּ ל ואת אתּה  החרם

חרב  לפי בּ המּת ּה  מכּ אן(שם )ואת  , 
א וֹ בדין , ׁש בּ ת וֹ כ ּה  צדּ יקים נכסי אמרוּ 
רׁש עים, וׁש ל ּפ לטין . לּה  ׁש בּ חוּ צה
הרי לּה , ׁש בּ חוּ צה  בּ ין  ׁש בּ ת וֹ כּה  בּ ין 

א וֹ בדין : א לּ וּ 
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            כב 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

והגּ ּמ לת.ה ח ּמ רים החּמ רת ׁש ל  ׁש יּ רא ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌
ׁש לׁש ים  ב יר  ׁש נּ ׁש ּת הוּ  גּ ּמ לים ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְוׁש ל
ירם: י וֹ ׁש בי  בכלל  להוּ  הוי ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָיוֹ ם,

מצּ ילין . א לּ וּ  היר הרי  אנׁש י רב  אם ִ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
וח ּמ רים  הדּ חוּ , לא וּ מע וּ ט ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ֹהדּ ח וּ 
את  מ ׁש לימין הדּ ח וּ  ׁש א ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְוג ּמ לים
מ צּ ילין, אלּ וּ  הרי רב , ל שׂ וֹ תן ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲֹ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌◌ַהּמ ט

נ  אלּ א אבד ממ וֹ נן כּ יחידים.ׁש אין דּ וֹ נין ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌
יר  ל שׂ וֹ ת נּמ י  דּ ג וֹ רמין הדּ ין ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוהוּ א
ל שׂ וֹ תם  ּמ ם הדּ חוּ  אם ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַהנּ דּ חת,
מהדּ ר . קא אזּ כוּ תא דתנּ א אלּ א ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶֹרב ,
דּ סתם  טפי , לי ּה  ּפ סיקא דּ הא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְוע וֹ ד 
מערבת  דּ ּת ן אין וגּמ לת ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַחּמ רת
ּמ הן: נדּ חין ׁש יּ הי וּ  היר  בּ ני ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִם

בתראכ. מ"ה)בבבא  עשר (פ"א שנים העיר  כאנשי ויהא  בעיר  יהא  כמה שנינו
ואין  בכך , חייבים  העיר  בני ורק העיר  לצרכי ליתן  לענין  איירי שם  אמנם  חדש.
כתיב וכאן יום, ל' אחר  גם נקרא  העיר  יושב אבל חדש . י "ב עד העיר  בן  נקרא 

העיר  יושבי  את תכה  קיב.)הכה לזה)(דף שרמז החמרת ד"ה  רע"ב  עיין כא..(עיין
הנידחת. עיר  ידיהם על  נעשית עובדים לרוב השלימו  שאם  תוי "ט.כב.רע"ב

 י י ח ר ו ק מ

מז



ישראל סנהדרי כל  י פרק ק 

רחב ּה   ֹּת ו אל ּת קבּ ץ ׁש ללּה  כּ ל ואת 
יג )וג וֹ ' ע וֹ שׂ ין(דברים  רחוֹ ב , לּה  אין  אם . 

לּה , חוּ צה  רחוֹ בּה  היה רחוֹ ב. לּה 
בא ׁש  ושׂ רפ ּת  לת וֹ כ ּה . א וֹ ת וֹ  כּ וֹ נסין 
לה' כּ ליל ׁש ללּה  כּ ל ואת  ה עיר  את 

ׁש מים.(שם )אלהי ׁש לל ולא  ׁש ללּה , . 
י ּפ דוּ , ׁש בּ ּה  ההקדּ ׁש וֹ ת  אמר וּ , מכּ אן 

ו

ו משנה
העיר(יז ) את בא רפו רחב  אל ק  לל ל  ואת 

ע ד: ת נה  לא  לע ל והיתה  אלהי לה' ליל  לל ל  ואת 
א(יח) מחר ה' יב למע החר מ מא מה יד ידק  ולא

:לאבתי נע אר   והר  ורחמ רחמי ל ונת

      
      

   כג 
      

      
     

  כד    כה
     

     
    

            כו 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

גד וֹ לה:רחוֹ ב.ו חוּ צה ּפ לטיא רחוֹ בּה  היה ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ח וּ צה לּה . היה היר  בּ ני  קבּ וּ ץ מקוֹ ם אם ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌

ׁש צּ רי היר ,  ֹלתו אוֹ תּה  כּ וֹ נסים ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָל ּה ,

בּ תוֹ כ ּה : רח וֹ ב  לּה  הקדּ ׁש וֹ ת לשׂ וֹ ת ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌
י ּפ ד וּ . אלּ א ׁש בּ תוֹ כּה  נשׂ רפים אין כּ לוֹ מר  ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

ההקדּ ׁש וֹ ת: כּ ל  כּ ׁש אר  ּפ דיּ ה ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְצריכים

גדולהכג . וממכר (רע "ב)פלטיא מקח של גדול שוק והיא סרט ), ערך חומהכד..(ערוך בונין
לתוכה שיכנס  עד ממנו  ה "ו )חוץ  פ"ד ע "ז בסוה "ד .(רמב"ם ומש"כ  הרע"ב , לשון לפרש  ניתן (וכן

בתוכה) חדש רחוב  לה עושים  או  ה"ק א "נ  טעם, נתינת שהוא לומר יש  לתוכה , רחוב  לה לעשות  .שצריך 
הפסוק כה. המשך לדרוש המשנה ממשיך  ואח "כ דלעיל , על וקאי  הירושלמי , גירסת כן 

מן  זה  חלק  לעיל הובא כבר  כי  שנאמר , הך כלל  גורסים  שאין ספרים ויש גו'. ושרפת
שנאמר . תיבת להלום  קשה  זו ולגירסא  גו' ושרפת שנאמר  שגורסים ספרים יש אבל הפסוק .

קיב:)בברייתאכו . ימותו(דף מזבח  כיקדשי  לנדבה , דמיהן  ויפלו  שיסתאבו  עד ירעו  אמרינן  (ולא 

תועבה) רשעים הרמב "םזבח לפי  יפדו. הבית בדק  וקדשי  הי"ג), פ"ד שורפין (ע"ז  שנפדו אחר  ,
חל ולא היה  שמים שלל אותן , שורפין למה ידעתי לא א"א וכתב הראב "ד עליו והשיג אותן,

איסור . הרמב"ם)עליו  של טעמו  ביאר שם  משנה  שבתוכה(ובכסף הקדשות  הרע"ב שכתב מה  .

 י י ח ר ו ק מ

ישראל סנהדרי כל  י קאפרק

וכתבי ׁש ני  מעשׂ ר  ירקבוּ , וּ תר וּ מוֹ ת 
אלהי לה' כּ ליל יגּ נזוּ . אמר ה קּ דׁש  , 

הוּ א ,  ּבּ ר ו ה קּ דוֹ ׁש  אמר  ׁש מע וֹ ן , רבּ י 
הנּ דּ חת , בּ עיר דּ ין  ע וֹ שׂ ים א ּת ם אם
מעלין א ּת ם כּ א לּ וּ  עליכם אני מעלה

והי לפני . כליל לאע וֹ לה ע וֹ לם ּת ל תה  
ע וֹ ד  יג )ת בּ נה אפלּ וּ (דברים ת עשׂ ה לא  , 

הגּ לילי . י וֹ סי ר בּ י דּ ברי וּ פר דּ סים, גנּ וֹ ת 

     
  כז כח 

  כט   
    
     
     
     
     

     
    

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ירקבוּ . לּה וּ תר וּ מ וֹ ת מוֹ קמינן בּ גּ מרא ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌
הוּ א  כּ הן דּ ממ וֹ ן כּ הן, ביד ◌ֵֹ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ תר וּ מה
וּ מיהוּ  הנּ דּ חת. דּ יר  אּס וּ ר  ליּה  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְוחל
כּ ׁש אר  נשׂ רפים הּת ר וּ מ וֹ ת היוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָֹלא
האי, כּ לּ י בּ ּה  מזלזלינן דּ לא ◌ַ◌ֵ◌◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְׁש לל ּה ,
י שׂ ראל  ביד  ּת ר וּ מה ואם ירקב וּ .  ְלפיכ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
לכהן  ותנּ תן הוּ א גּ ב וֹ ּה  ׁש לל  ◌ֵֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִהיא,

אחרת: ׁש ני .ׁש בּ יר  ל וּ מ עשׂ ר אף ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌
הוּ א  ׁש הרי הוּ א י שׂ ראל דּ ממוֹ ן ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַגּ ב 
לא  אּק רי , וקד ׁש  הוֹ איל  לישׂ ראל , ֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶנאכל

י גּ נז: אלּ א אלהי ירף לה' אמר .כּ ליל  ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
גרסינן  ולא גּ רסינן. וכ וּ ' ׁש מע וֹ ן ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י

:אלהי לה' כּ ליל  תעשׂ ה ׁש נּ אמר  לא  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶֹ◌
וּ פרדּ סים. מׁש מע :ג נּ וֹ ת לגמרי  דע וֹ ד , ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌

בהמשך מש "כ  אבל  הרמב"ם, מדעת לאפוקי  בזה בא  לכאורה נשרפים , אין  כלומר  יפדו,
הקדשות כשאר  לגמרי  שהוא  כוונתו  אם לעיין יש  ההקדשות, כל  כשאר  פדייה  שצריכים 
פודים  ראויים  אינם ואם שהם, כמו בהם  משתמשים הבית לבדק  עצמם הם ראויים  שאם 
כי  אותם . ופודים  ראויים  שאינם  הקדשות  כשאר  שר "ל  או  הבית . לבדק ניתן  והכסף אותם

עצמם . בהם להשתמש  לגבוה הם  מאוסים  הם , ראויים אם אף שתרומהכז.אלו רע"ב עיין 
ירקבו. לכהן  ניתן שכבר  ותרומה אחרת, בעיר  לכהן תינתן ישראל הרע "בכח.ביד  כתב

רק  אתיא  שמשנתנו כתב  ברש "ש  קדש . מדאיקרי  ייגנז  מ "מ הוא ישראל  שממון  שאע"ג 
כוונת וכן שמים, שלל מדהוה באכילה  מותר  גבוה  ממון  למ"ד  כי ישראל, ממון כמ "ד
למ "ד אף  משנתנו לאוקים  הרע "ב  שכוונת  משמע שמדבריו התוי"ט  על  והקשה  הרע"ב .

גבוה. ממון  למ "ד  טפי  שפיר  שאתי וכ"ש  הדיוט  שירקבו כט.ממון להניחם  סגי  ולא
יניחום  שאם וחששו בהן מותרין הכל הקדש  כתבי  וכן שני דמעשר  משום  בתרומה  כמו 

ממנה  יהנו ולא הם  זריזים  כהנים  לכהנים, אלא  דליתא  תרומה משא"כ מהן , .(תוי"ט )יהנו

 י י ח ר ו ק מ

מח



ישראל סנהדרי כל  י פרק ק 

רחב ּה   ֹּת ו אל ּת קבּ ץ ׁש ללּה  כּ ל ואת 
יג )וג וֹ ' ע וֹ שׂ ין(דברים  רחוֹ ב , לּה  אין  אם . 

לּה , חוּ צה  רחוֹ בּה  היה רחוֹ ב. לּה 
בא ׁש  ושׂ רפ ּת  לת וֹ כ ּה . א וֹ ת וֹ  כּ וֹ נסין 
לה' כּ ליל ׁש ללּה  כּ ל ואת  ה עיר  את 

ׁש מים.(שם )אלהי ׁש לל ולא  ׁש ללּה , . 
י ּפ דוּ , ׁש בּ ּה  ההקדּ ׁש וֹ ת  אמר וּ , מכּ אן 

ו

ו משנה
העיר(יז ) את בא רפו רחב  אל ק  לל ל  ואת 

ע ד: ת נה  לא  לע ל והיתה  אלהי לה' ליל  לל ל  ואת 
א(יח) מחר ה' יב למע החר מ מא מה יד ידק  ולא

:לאבתי נע אר   והר  ורחמ רחמי ל ונת

      
      

   כג 
      

      
     

  כד    כה
     

     
    

            כו 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

גד וֹ לה:רחוֹ ב.ו חוּ צה ּפ לטיא רחוֹ בּה  היה ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ח וּ צה לּה . היה היר  בּ ני  קבּ וּ ץ מקוֹ ם אם ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌

ׁש צּ רי היר ,  ֹלתו אוֹ תּה  כּ וֹ נסים ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָל ּה ,

בּ תוֹ כ ּה : רח וֹ ב  לּה  הקדּ ׁש וֹ ת לשׂ וֹ ת ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌
י ּפ ד וּ . אלּ א ׁש בּ תוֹ כּה  נשׂ רפים אין כּ לוֹ מר  ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

ההקדּ ׁש וֹ ת: כּ ל  כּ ׁש אר  ּפ דיּ ה ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְצריכים

גדולהכג . וממכר (רע "ב)פלטיא מקח של גדול שוק והיא סרט ), ערך חומהכד..(ערוך בונין
לתוכה שיכנס  עד ממנו  ה "ו )חוץ  פ"ד ע "ז בסוה "ד .(רמב"ם ומש"כ  הרע"ב , לשון לפרש  ניתן (וכן

בתוכה) חדש רחוב  לה עושים  או  ה"ק א "נ  טעם, נתינת שהוא לומר יש  לתוכה , רחוב  לה לעשות  .שצריך 
הפסוק כה. המשך לדרוש המשנה ממשיך  ואח "כ דלעיל , על וקאי  הירושלמי , גירסת כן 

מן  זה  חלק  לעיל הובא כבר  כי  שנאמר , הך כלל  גורסים  שאין ספרים ויש גו'. ושרפת
שנאמר . תיבת להלום  קשה  זו ולגירסא  גו' ושרפת שנאמר  שגורסים ספרים יש אבל הפסוק .

קיב:)בברייתאכו . ימותו(דף מזבח  כיקדשי  לנדבה , דמיהן  ויפלו  שיסתאבו  עד ירעו  אמרינן  (ולא 

תועבה) רשעים הרמב "םזבח לפי  יפדו. הבית בדק  וקדשי  הי"ג), פ"ד שורפין (ע"ז  שנפדו אחר  ,
חל ולא היה  שמים שלל אותן , שורפין למה ידעתי לא א"א וכתב הראב "ד עליו והשיג אותן,

איסור . הרמב"ם)עליו  של טעמו  ביאר שם  משנה  שבתוכה(ובכסף הקדשות  הרע"ב שכתב מה  .

 י י ח ר ו ק מ

ישראל סנהדרי כל  י קאפרק

וכתבי ׁש ני  מעשׂ ר  ירקבוּ , וּ תר וּ מוֹ ת 
אלהי לה' כּ ליל יגּ נזוּ . אמר ה קּ דׁש  , 

הוּ א ,  ּבּ ר ו ה קּ דוֹ ׁש  אמר  ׁש מע וֹ ן , רבּ י 
הנּ דּ חת , בּ עיר דּ ין  ע וֹ שׂ ים א ּת ם אם
מעלין א ּת ם כּ א לּ וּ  עליכם אני מעלה

והי לפני . כליל לאע וֹ לה ע וֹ לם ּת ל תה  
ע וֹ ד  יג )ת בּ נה אפלּ וּ (דברים ת עשׂ ה לא  , 

הגּ לילי . י וֹ סי ר בּ י דּ ברי וּ פר דּ סים, גנּ וֹ ת 

     
  כז כח 

  כט   
    
     
     
     
     

     
    

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ירקבוּ . לּה וּ תר וּ מ וֹ ת מוֹ קמינן בּ גּ מרא ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌
הוּ א  כּ הן דּ ממ וֹ ן כּ הן, ביד ◌ֵֹ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ תר וּ מה
וּ מיהוּ  הנּ דּ חת. דּ יר  אּס וּ ר  ליּה  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְוחל
כּ ׁש אר  נשׂ רפים הּת ר וּ מ וֹ ת היוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָֹלא
האי, כּ לּ י בּ ּה  מזלזלינן דּ לא ◌ַ◌ֵ◌◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְׁש לל ּה ,
י שׂ ראל  ביד  ּת ר וּ מה ואם ירקב וּ .  ְלפיכ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
לכהן  ותנּ תן הוּ א גּ ב וֹ ּה  ׁש לל  ◌ֵֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִהיא,

אחרת: ׁש ני .ׁש בּ יר  ל וּ מ עשׂ ר אף ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌
הוּ א  ׁש הרי הוּ א י שׂ ראל דּ ממוֹ ן ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַגּ ב 
לא  אּק רי , וקד ׁש  הוֹ איל  לישׂ ראל , ֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶנאכל

י גּ נז: אלּ א אלהי ירף לה' אמר .כּ ליל  ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
גרסינן  ולא גּ רסינן. וכ וּ ' ׁש מע וֹ ן ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י

:אלהי לה' כּ ליל  תעשׂ ה ׁש נּ אמר  לא  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶֹ◌
וּ פרדּ סים. מׁש מע :ג נּ וֹ ת לגמרי  דע וֹ ד , ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌

בהמשך מש "כ  אבל  הרמב"ם, מדעת לאפוקי  בזה בא  לכאורה נשרפים , אין  כלומר  יפדו,
הקדשות כשאר  לגמרי  שהוא  כוונתו  אם לעיין יש  ההקדשות, כל  כשאר  פדייה  שצריכים 
פודים  ראויים  אינם ואם שהם, כמו בהם  משתמשים הבית לבדק  עצמם הם ראויים  שאם 
כי  אותם . ופודים  ראויים  שאינם  הקדשות  כשאר  שר "ל  או  הבית . לבדק ניתן  והכסף אותם

עצמם . בהם להשתמש  לגבוה הם  מאוסים  הם , ראויים אם אף שתרומהכז.אלו רע"ב עיין 
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אביו  הּמ כּ ה וּ ב וֹ עלּה . כּ הן  בת  וזוֹ ממי 
ח בּ וּ רה . בהן  ׁש יּ עשׂ ה  עד חיּ ב  אינוֹ  וא ּמ וֹ 
ׁש המקלּ ל  מבּ ּמ כּ ה, בּ מקלּ ל חמר זה
מיתה  לאחר והּמ כּ ה  חיּ ב, מיתה  לאחר 
עד  חיּ ב אינוֹ  מיּ שׂ ראל  נפׁש  הגּ וֹ נב ּפ טוּ ר.
א וֹ מר, יהוּ דה ר בּ י לר ׁש וּ ת וֹ . ׁש יּ כניסנּ וּ 
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כּ הן . בת בּ אים וזוֹ ממי  ׁש הם ּפ י ל  אף ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
ב ּמ יתה  אלּ א נדּ וֹ נים אין שׂ רפה, ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלח יּ ב ּה 
בחנק, ׁש הוּ א בּ וֹ ל ּה  את מח יּ בים ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶׁש הי וּ 
דּ כתיב אי ׁש , אׁש ת ל  הבּ א ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִכּ ׁש אר 

כא ) ולא (ויּ קרא היא ּת רף, בּ אׁש  היא ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֹ
זמם  מ כּ אׁש ר  ילפינן וזוֹ ממיה ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲב וֹ ל ּה .

לאח וֹ תוֹ : ולא לאחיו, וּ בוֹ עלּה .לשׂ וֹ ת ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌
אר וּ סה, אבל נשׂ וּ אה. כּ ׁש היא כּ הן ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ְלבת

בּ סקילה: וּ ב וֹ לּה  לאחר היא ׁש המקלּ ל ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
חיּ ב. כ)דּ כתיב מיתה קלּ ל ,(ׁש ם ואּמ וֹ  אביו ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌

מיתה: לאחר  לר בּ וֹ ת הוּ א יתרא ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְוּ קרא
ּפ ט וּ ר. מיתה לאחר מחיּ בוהּמ כּ ה לא דּ הא ְ◌ָ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌

ח בּ וּ רה  ואין חבּ וּ רה, ב וֹ  ׁש יּ שׂ ה ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַד 
מיתה: לר ׁש וּ תוֹ .לאחר  ׁש יּ כניסנּ וּ  עד ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌

כא )דּ כתיב  ידוֹ (ׁש מוֹ ת  ואין ביד וֹ , ונמצא ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
אוֹ מר  הוּ א וכן ר ׁש וּ תוֹ , (בּ מד בּ ר אלּ א ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

מיּ ד וֹ :כא ) ארצוֹ  כּ ל את וי ׁש ּת ּמ ׁש ויּ ּק ח  ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
פר וּ טה.בּ וֹ . ׁש וה בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַּת ׁש מיׁש 

בתׁש מי ׁש  אפלּ וּ  מחיּ ב  קּמ א ׁש הוּ א ותנּ א ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
קּמ א: כּ תנּ א והלכה פר וּ טה. מוה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָפחוֹ ת

הנפש ,ג . והיא  דם  יציאת היינו חבורה כי  חבורה, אינה מיתה שלאחר  שחבורה ור "ל רע"ב,
רש"י  וז"ל במיתתו. יצאה  כבר  מידי)והנפש  ד"ה פה : דליכא(דף  חבורה ליכא  מיתה  ולאחר 

דמכהנפש. ש"מ מקלל גבי לרבויי דמדאיצטריך מיתה אחר לחייב  אין סברא  בלי שגם  למימר (וליכא

להקישם א"א בזה למה  טעם  לפרש  צריכים הלכך לקללה, הכאה שמקשינן  בגמרא שמצינו  .)(תוי "ט)לא,
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מיּ ד וֹ :כא ) ארצוֹ  כּ ל את וי ׁש ּת ּמ ׁש ויּ ּק ח  ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
פר וּ טה.בּ וֹ . ׁש וה בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַּת ׁש מיׁש 

בתׁש מי ׁש  אפלּ וּ  מחיּ ב  קּמ א ׁש הוּ א ותנּ א ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
קּמ א: כּ תנּ א והלכה פר וּ טה. מוה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָפחוֹ ת

הנפש ,ג . והיא  דם  יציאת היינו חבורה כי  חבורה, אינה מיתה שלאחר  שחבורה ור "ל רע"ב,
רש"י  וז"ל במיתתו. יצאה  כבר  מידי)והנפש  ד"ה פה : דליכא(דף  חבורה ליכא  מיתה  ולאחר 

דמכהנפש. ש"מ מקלל גבי לרבויי דמדאיצטריך מיתה אחר לחייב  אין סברא  בלי שגם  למימר (וליכא

להקישם א"א בזה למה  טעם  לפרש  צריכים הלכך לקללה, הכאה שמקשינן  בגמרא שמצינו  .)(תוי "ט)לא,
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כד)ׁש נּ אמר וּ מכרוֹ .(דברים בּ וֹ  והת עּמ ר 
רבּ י ׁש ל  בּ נוֹ  י ׁש מעאל רבּ י  בּ נוֹ , את  הגּ וֹ נב
ּפ וֹ טרין. וחכמים מחיּ ב , בּ רוֹ קה בּ ן  יוֹ חנן
רבּ י חוֹ רין, בן  וחציוֹ  עבד  ׁש חציוֹ  מי גּ נב

ּפ וֹ טרין : וחכמים מחיּ ב, יהוּ דה

   
 ד     

     
   ה  

      
    ו 

ב משנה 
ממרא זק

שופטי יז )בפרשת  (ח)(דברי י ל ט דבר   מ ילא  י 
 וקמ ערי ריבת  ברי  לנגע  נגע בי לדי י י  לד 

: אלהי ה' יבחר אר   קה אל י (י)ועלית  על ועית  
מר ו ה' יבחר אר  ההא קה  מ  ל ידי אר הבר

:רי א ר כל לבלי (יב )לעת בזד יעה  אר  והאי 
הפט  אל  א אלהי ה' את   לרת  העמד  הה אל  מע

מ ראל: הרע בער הה א האי מת

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ נ וֹ . את דּ פטרי,הגּ וֹ נב דר בּ נן ט מיהוּ  ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
הוּ א, יתרא וּ קרא בידוֹ , ונמצא ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִדּ כתיב 

כתיב  כד )דּ הא אי ׁש ,(דּ ברים  י ּמ צא כּ י  ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
ׁש הוּ א  לזה ּפ רט מ נּ ּה  למדר ׁש  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א

כּ חכמים: והלכה יהוּ דה מצוּ י . ר בּ י  ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
ישׂ ראל ,(ׁש ם )דּ כתיב מחיּ ב. מבּ ני  מאחיו ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

ישׂ ראל , מבּ ני  בדים, למע וּ טי ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵמאחיו
ממ טינן  הוה י שׂ ראל בּ ני כתב  ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִאי

ח וֹ רין, בּ ן וחצי וֹ  בד  ׁש חצי וֹ  ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִמי 
מע וּ טא  ישׂ ראל , מבּ ני  דכתיב  ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהׁש ּת א
אלּ א  מע וּ ט אחר  מע וּ ט  ואין ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַאחרינא,
לאו  מאחיו סברי , ור בּ נן ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְלר בּ וֹ ת.
בּ ּמ צוֹ ת, הם אחים דּ הא בדים, ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִלמע וּ טי 
בדים, למע וּ טי ישׂ ראל  בּ ני  ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א
בד  ׁש חצי וֹ  מי למע וּ טי ישׂ ראל  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִמבּ ני 
כּ חכמים: והלכה ח וֹ רין. בן ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְוחצי וֹ 

שהתעמר ד. אחר  כשמכרו אלא  חייב אינו  לכו "ע כי המכירה, בענין כלל נחלקו לא
כי  בו, להתעמר  צריכים אי נחלקו  לא וגם  ומכרו, בו והתעמר  בתורה  כמפורש  בו
כעימור , נחשב  פרוטה משוה פחות עימור  אם  אלא נחלקו  ולא  בתורה, מפורש  זה  גם

בפנים  המחלוקת.ה..(תוי"ט )וכמבואר  טעמי  רע"ב המחלוקות.ו .עיין  טעמי רע "ב עיין

 י י ח ר ו ק מ

הנחנקי ה סנהדרי אלו יא קה פרק

ׁש נּ אמר  דּ ין , בית  ּפ י  על ממרא  זקן 
יז) לּמ ׁש ּפ ט (שם דבר   מּמ י ּפ לא  כּ י

ׁש ל  אחד וג וֹ '. ׁש ם, היוּ  דינין  בּת י  ׁש ה 
י וֹ ׁש ב  ואחד ה בּ ית , הר ּפ תח על י וֹ ׁש ב
בּ לׁש כּ ת  יוֹ ׁש ב  ואחד  העזרה, ּפ תח על
הבּ ית, הר ּפ תח ׁש על לזה  בּ אים הגּ זית .
חברי , דּ ר ׁש וּ   וכ דּ רׁש ּת י  ּכ וא וֹ מר,
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש ם.ב הי וּ  דינין  בּת י  בּ יר וּ ׁש לים,ׁש ל ׁש ה ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌
ולית: וקמ ּת  קרא ב ּה  אחד דּ מׁש ּת י ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌

הבּ ית. הר ּפ תח על  ׁש ר י וֹ ׁש ב הוּ א ַ◌ַ◌
זרת  לפני החיל, מן ׁש לּ פנים ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִמזרחי

י וֹ ׁש ב.נׁש ים: הימנּ וּ ,ואחד  למלה ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
זרת  לפתח וּ באים נׁש ים זרת ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש בר וּ 

הגּ זית.י שׂ ראל: בּ ל ׁש כּ ת י וֹ ׁש ב ואחד ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

בּ ּק ד ׁש  חצי ּה  הזרה  ֹבתו בנוּ יה ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש היא
בּ חל : הר וחציּה  ּפ תח ׁש על לזה בּ אים ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֹ

ונחלקוּ הבּ ית. ב יר וֹ  ׁש הוֹ רה זה זקן ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌
הכּ תוּ ב והזקיקן ליו ׁש בּ יר וֹ  דּ ין ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵבית
וּ בית  הוּ א בּ אים ליר וּ ׁש לים, ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַל לוֹ ת

בית  לזה ׁש בּ יר וֹ  ּפ תחדּ ין ׁש ל  דּ ין ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌
ּת ח לּ ה: פוֹ ג ים ב וֹ  ׁש הרי  הבּ ית, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַהר 

שבו ז. החיצוני בפתח  ולא נשים , לעזרת  הבית הר  שבין הפתח והוא הפנימי , פתח אצל
סברתם  שנראה התוי"ט  וכתב  מרש"י . והוא  רע "ב  פירש  כן מבחוץ, הבית  להר  נכנסים
הר  שבפתח דין  הבית ולכן שאפשר , ככל  המקודש  למקום קרובים היו  דינין  שהבתי 
שנכנסים  מקום  החיצוני, פתח  אצל  ולא  נשים , לעזרת שבינו  הפנימי פתח  אצל  היה  הבית 

החוץ. מן ישראל.ח.לו עזרת  של  צפוני בצד נשים מעזרת למעלה  היתה  הגזית  לשכת 
לעזרה. חוץ  הבית בהר  וחציה בעזרה חציה אלא העזרה, תוך כולה  בנויה  היתה ולא
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כד)ׁש נּ אמר וּ מכרוֹ .(דברים בּ וֹ  והת עּמ ר 
רבּ י ׁש ל  בּ נוֹ  י ׁש מעאל רבּ י  בּ נוֹ , את  הגּ וֹ נב
ּפ וֹ טרין. וחכמים מחיּ ב , בּ רוֹ קה בּ ן  יוֹ חנן
רבּ י חוֹ רין, בן  וחציוֹ  עבד  ׁש חציוֹ  מי גּ נב

ּפ וֹ טרין : וחכמים מחיּ ב, יהוּ דה

   
 ד     

     
   ה  

      
    ו 

ב משנה 
ממרא זק

שופטי יז )בפרשת  (ח)(דברי י ל ט דבר   מ ילא  י 
 וקמ ערי ריבת  ברי  לנגע  נגע בי לדי י י  לד 

: אלהי ה' יבחר אר   קה אל י (י)ועלית  על ועית  
מר ו ה' יבחר אר  ההא קה  מ  ל ידי אר הבר

:רי א ר כל לבלי (יב )לעת בזד יעה  אר  והאי 
הפט  אל  א אלהי ה' את   לרת  העמד  הה אל  מע

מ ראל: הרע בער הה א האי מת

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ נ וֹ . את דּ פטרי,הגּ וֹ נב דר בּ נן ט מיהוּ  ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
הוּ א, יתרא וּ קרא בידוֹ , ונמצא ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִדּ כתיב 

כתיב  כד )דּ הא אי ׁש ,(דּ ברים  י ּמ צא כּ י  ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
ׁש הוּ א  לזה ּפ רט מ נּ ּה  למדר ׁש  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א

כּ חכמים: והלכה יהוּ דה מצוּ י . ר בּ י  ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
ישׂ ראל ,(ׁש ם )דּ כתיב מחיּ ב. מבּ ני  מאחיו ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

ישׂ ראל , מבּ ני  בדים, למע וּ טי ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵמאחיו
ממ טינן  הוה י שׂ ראל בּ ני כתב  ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִאי

ח וֹ רין, בּ ן וחצי וֹ  בד  ׁש חצי וֹ  ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִמי 
מע וּ טא  ישׂ ראל , מבּ ני  דכתיב  ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהׁש ּת א
אלּ א  מע וּ ט אחר  מע וּ ט  ואין ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַאחרינא,
לאו  מאחיו סברי , ור בּ נן ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְלר בּ וֹ ת.
בּ ּמ צוֹ ת, הם אחים דּ הא בדים, ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִלמע וּ טי 
בדים, למע וּ טי ישׂ ראל  בּ ני  ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א
בד  ׁש חצי וֹ  מי למע וּ טי ישׂ ראל  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִמבּ ני 
כּ חכמים: והלכה ח וֹ רין. בן ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְוחצי וֹ 

שהתעמר ד. אחר  כשמכרו אלא  חייב אינו  לכו "ע כי המכירה, בענין כלל נחלקו לא
כי  בו, להתעמר  צריכים אי נחלקו  לא וגם  ומכרו, בו והתעמר  בתורה  כמפורש  בו
כעימור , נחשב  פרוטה משוה פחות עימור  אם  אלא נחלקו  ולא  בתורה, מפורש  זה  גם

בפנים  המחלוקת.ה..(תוי"ט )וכמבואר  טעמי  רע"ב המחלוקות.ו .עיין  טעמי רע "ב עיין

 י י ח ר ו ק מ

הנחנקי ה סנהדרי אלו יא קה פרק

ׁש נּ אמר  דּ ין , בית  ּפ י  על ממרא  זקן 
יז) לּמ ׁש ּפ ט (שם דבר   מּמ י ּפ לא  כּ י

ׁש ל  אחד וג וֹ '. ׁש ם, היוּ  דינין  בּת י  ׁש ה 
י וֹ ׁש ב  ואחד ה בּ ית , הר ּפ תח על י וֹ ׁש ב
בּ לׁש כּ ת  יוֹ ׁש ב  ואחד  העזרה, ּפ תח על
הבּ ית, הר ּפ תח ׁש על לזה  בּ אים הגּ זית .
חברי , דּ ר ׁש וּ   וכ דּ רׁש ּת י  ּכ וא וֹ מר,
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש ם.ב הי וּ  דינין  בּת י  בּ יר וּ ׁש לים,ׁש ל ׁש ה ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌
ולית: וקמ ּת  קרא ב ּה  אחד דּ מׁש ּת י ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌

הבּ ית. הר ּפ תח על  ׁש ר י וֹ ׁש ב הוּ א ַ◌ַ◌
זרת  לפני החיל, מן ׁש לּ פנים ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִמזרחי

י וֹ ׁש ב.נׁש ים: הימנּ וּ ,ואחד  למלה ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
זרת  לפתח וּ באים נׁש ים זרת ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש בר וּ 

הגּ זית.י שׂ ראל: בּ ל ׁש כּ ת י וֹ ׁש ב ואחד ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

בּ ּק ד ׁש  חצי ּה  הזרה  ֹבתו בנוּ יה ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש היא
בּ חל : הר וחציּה  ּפ תח ׁש על לזה בּ אים ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֹ

ונחלקוּ הבּ ית. ב יר וֹ  ׁש הוֹ רה זה זקן ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌
הכּ תוּ ב והזקיקן ליו ׁש בּ יר וֹ  דּ ין ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵבית
וּ בית  הוּ א בּ אים ליר וּ ׁש לים, ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַל לוֹ ת

בית  לזה ׁש בּ יר וֹ  ּפ תחדּ ין ׁש ל  דּ ין ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌
ּת ח לּ ה: פוֹ ג ים ב וֹ  ׁש הרי  הבּ ית, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַהר 

שבו ז. החיצוני בפתח  ולא נשים , לעזרת  הבית הר  שבין הפתח והוא הפנימי , פתח אצל
סברתם  שנראה התוי"ט  וכתב  מרש"י . והוא  רע "ב  פירש  כן מבחוץ, הבית  להר  נכנסים
הר  שבפתח דין  הבית ולכן שאפשר , ככל  המקודש  למקום קרובים היו  דינין  שהבתי 
שנכנסים  מקום  החיצוני, פתח  אצל  ולא  נשים , לעזרת שבינו  הפנימי פתח  אצל  היה  הבית 

החוץ. מן ישראל.ח.לו עזרת  של  צפוני בצד נשים מעזרת למעלה  היתה  הגזית  לשכת 
לעזרה. חוץ  הבית בהר  וחציה בעזרה חציה אלא העזרה, תוך כולה  בנויה  היתה ולא

 י י ח ר ו ק מ
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הנחנקי ה סנהדרי אלו יא פרק קו 

אם חברי. לּמ דוּ  וכ לּמ דּת י  ּכ
לאו, ואם להם. אוֹ מרים ׁש מעוּ ,
העזרה, ּפ תח ׁש על לא וֹ תן  להם בּ אין 
חברי , דּ ר ׁש וּ   וכ דּ רׁש ּת י  ּכ וא וֹ מר,
אם חברי. לּמ דוּ  וכ לּמ דּת י  ּכ
א לּ וּ  לאו, ואם להם. א וֹ מרים ׁש מע וּ ,
ׁש בּ לׁש כּ ת  ה גּ דוֹ ל דּ ין  לבית  בּ אים וא לּ וּ 
לכל ּת וֹ רה יוֹ צאת ׁש ּמ ּמ נּ וּ  הגּ זית,

ׁש נּ אמר הּמ קוֹ ם(שם)ישׂ ראל, מן 
לעירוֹ  חזר ה'. יבחר אׁש ר ההוּ א
ּפ טוּ ר. למד , ׁש היה   כּ דר ולּמ ד  וׁש נה 

ׁש נּ אמר חיּ ב, לעשׂ וֹ ת , ה וֹ רה  (שם )ואם 
חיּ ב  אינ וֹ  בזדוֹ ן , יעשׂ ה  א ׁש ר  והאיׁש 
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כן ט. שלימד לימוד ולשון  המדרש , בבית  לרבים כן  שדרש  כלומר  דרשה  לשון  לפרש  יש
בביתו  לפניו שמשמשין  אומרים י..(תוי"ט )לתלמידיו  שמעו שאם  כתב  בפירושו  הרמב "ם

בחיבורו  אבל דינו . ובית להזקן  אותו אומרים  הדין וקיבלו שמעו הב "ד אם ר "ל  להם ,
ה "ח) פ "ג  בזה(ממרים  בא  שלא  כתב  שם  משנה  ובלחם  מוטב, מהן וקיבל שמע  אם כתב 

מסברא אלא המשניות , בפירוש  שכתב כמו  מתפרשת  שהמשנה המשנה, לשון לפרש 
בפנים  ביארנו  וכן מוטב , דבריהם  קיבל שאם הובאו קאמר  כן, פירש לא  משנה  הכסף (אמנם

עיי"ש) בתוי"ט , מורה יא..דבריו  המשנה  לשון לאפשטות  הבית  הר  פתח  שעל  שהב"ד
באים שכולם  כתב הרמב "ם  אבל עמהם, בא בפירושו.יב..(תוי"ט )היה  הרמב"ם ע"פ 

 י י ח ר ו ק מ

הנחנקי ה סנהדרי אלו יא קז פרק

ׁש הוֹ רה עד  ּת למיד  לעשׂ וֹ ת . ׁש יּ וֹ רה 
קלּ וֹ : חמרוֹ  נמצא ּפ טוּ ר, לעשׂ וֹ ת ,

מבּ דברי סוֹ פרים בּ דברי חמר
כּ די ּת פלּ ין, אין האוֹ מר תוֹ רה,
ּפ טוּ ר. תוֹ רה, דּ ברי על לעבר
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ל עשׂ וֹ ת. ׁש הוֹ רה ׁש א ּת למיד ּת למיד ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
דּ ין  בּ ית ל ונחלק להוֹ ראה  ִהגּ י◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
הגּ ד וֹ ל  דּ ין לבית וּ באוּ  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶׁש בּ יר וֹ 
כב ּת ח לּ ה, והוֹ רה ל יר וֹ  וחזר  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ְוׁש אלוּ 
הוֹ ראתוֹ , ל   לסמ להם ׁש אין ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָּפ ט וּ ר ,
וּ ממחה  מפלא אלּ א חיּ בה לא ◌ֶ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ַ◌ְוהּת וֹ רה
, מּמ י ּפ לא מ כּ י  כּ דילפינן דּ ין, ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְלבית
מד בּ ר : הכּ תוּ ב  דּ ין ׁש בּ בית ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ַבּ ּמ פלא

קלּ וֹ . חמרוֹ  ׁש בר נמצא  הברה חמר  ֶֹ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
להוֹ ראה  הגּ י ׁש א ּפ י  ל אף ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְוהוֹ רה
בית  ּפ י  ל  ׁש המרה ההמראה ל ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָמוּ סף
מן  לפטר וֹ  קלּ א ל וֹ  נשׂ ית היא ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִדּ ין,
להוֹ ראה   ׁש הגּ י זקן היה ׁש אם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַהּמ יתה,
מיתה: ח יּ ב  היה דּ ין בית ּפ י  ל ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוהמרה

ּפ ט וּ ר.ג וכוּ ' ּת פ לּ ין  אין  ׁש אין הא וֹ מר ֶ◌ֵ◌
הוּ א: רב  בי  קרי דּ זיל  הוֹ ראה. ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָזוֹ 

אין יג. אמנם  מדבר. הכתוב  דין שבבית  במופלא  שרק דרשינן יפלא כי שמדכתיב רע "ב עיין
מקומות  בשאר הנזכר דין שבבית למופלא מ"ד)הכוונה  פ"א  הוריות שבהן (כגון  הגדול ר"ל ששם

בא ולא ממרא, זקן נעשה להוראה  וראוי דין לבית מומחה  שהוא  כל כאן אבל  הישיבה , וראש
תלמיד לאפוקי ונדרשיד ..(תוי "ט)אלא בתורה מפורש שאינו דין אלא  דרבנן, דין הכוונה אין

רבנן ידי רבטו..(תוי "ט)על בי  קרי שזיל כיון הוראה  זה  אין כי ממרא, זקן מחמת ממיתה פטור 
ברע "ב . כדאיתא  ורקהוא , משה , בתורת  כופר שהוא  מטעם מיתה חייב  מצוה זו  שאין  ואומר כופר אם  (אבל

ביטול על מיתה  חיוב  אין כי מיתה  חייב אינו  לקיימה , ולא עליה  לעבור מורה הוא אבל מצוה  שהיא מודה  אם 

לעבור ומורה  תורה  דבר שהוא שיודע  כלומר, תורה , דברי על לעבור כדי וכתב  התנא  שדייק  וזהו  עשה , מצות

בפירושו)עליו . פסק(רמב "ם וכן  מיתה , וחייב  משה בתורת  ככופר דינו  העיקרין מי "ג  באחד הכופר שכל (ועיי"ש  .

פ "ג )בהלכותיו תינו(ממרים הוא אם זולת  האפיקורסין , להרוג אדם  כל ביד גדולה  עיי "ש)שמצוה  שנשבה , .ק 
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הנחנקי ה סנהדרי אלו יא פרק קו 

אם חברי. לּמ דוּ  וכ לּמ דּת י  ּכ
לאו, ואם להם. אוֹ מרים ׁש מעוּ ,
העזרה, ּפ תח ׁש על לא וֹ תן  להם בּ אין 
חברי , דּ ר ׁש וּ   וכ דּ רׁש ּת י  ּכ וא וֹ מר,
אם חברי. לּמ דוּ  וכ לּמ דּת י  ּכ
א לּ וּ  לאו, ואם להם. א וֹ מרים ׁש מע וּ ,
ׁש בּ לׁש כּ ת  ה גּ דוֹ ל דּ ין  לבית  בּ אים וא לּ וּ 
לכל ּת וֹ רה יוֹ צאת ׁש ּמ ּמ נּ וּ  הגּ זית,

ׁש נּ אמר הּמ קוֹ ם(שם)ישׂ ראל, מן 
לעירוֹ  חזר ה'. יבחר אׁש ר ההוּ א
ּפ טוּ ר. למד , ׁש היה   כּ דר ולּמ ד  וׁש נה 

ׁש נּ אמר חיּ ב, לעשׂ וֹ ת , ה וֹ רה  (שם )ואם 
חיּ ב  אינ וֹ  בזדוֹ ן , יעשׂ ה  א ׁש ר  והאיׁש 
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כן ט. שלימד לימוד ולשון  המדרש , בבית  לרבים כן  שדרש  כלומר  דרשה  לשון  לפרש  יש
בביתו  לפניו שמשמשין  אומרים י..(תוי"ט )לתלמידיו  שמעו שאם  כתב  בפירושו  הרמב "ם

בחיבורו  אבל דינו . ובית להזקן  אותו אומרים  הדין וקיבלו שמעו הב "ד אם ר "ל  להם ,
ה "ח) פ "ג  בזה(ממרים  בא  שלא  כתב  שם  משנה  ובלחם  מוטב, מהן וקיבל שמע  אם כתב 

מסברא אלא המשניות , בפירוש  שכתב כמו  מתפרשת  שהמשנה המשנה, לשון לפרש 
בפנים  ביארנו  וכן מוטב , דבריהם  קיבל שאם הובאו קאמר  כן, פירש לא  משנה  הכסף (אמנם

עיי"ש) בתוי"ט , מורה יא..דבריו  המשנה  לשון לאפשטות  הבית  הר  פתח  שעל  שהב"ד
באים שכולם  כתב הרמב "ם  אבל עמהם, בא בפירושו.יב..(תוי"ט )היה  הרמב"ם ע"פ 

 י י ח ר ו ק מ

הנחנקי ה סנהדרי אלו יא קז פרק

ׁש הוֹ רה עד  ּת למיד  לעשׂ וֹ ת . ׁש יּ וֹ רה 
קלּ וֹ : חמרוֹ  נמצא ּפ טוּ ר, לעשׂ וֹ ת ,

מבּ דברי סוֹ פרים בּ דברי חמר
כּ די ּת פלּ ין, אין האוֹ מר תוֹ רה,
ּפ טוּ ר. תוֹ רה, דּ ברי על לעבר
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ל עשׂ וֹ ת. ׁש הוֹ רה ׁש א ּת למיד ּת למיד ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
דּ ין  בּ ית ל ונחלק להוֹ ראה  ִהגּ י◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
הגּ ד וֹ ל  דּ ין לבית וּ באוּ  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶׁש בּ יר וֹ 
כב ּת ח לּ ה, והוֹ רה ל יר וֹ  וחזר  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ְוׁש אלוּ 
הוֹ ראתוֹ , ל   לסמ להם ׁש אין ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָּפ ט וּ ר ,
וּ ממחה  מפלא אלּ א חיּ בה לא ◌ֶ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ַ◌ְוהּת וֹ רה
, מּמ י ּפ לא מ כּ י  כּ דילפינן דּ ין, ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְלבית
מד בּ ר : הכּ תוּ ב  דּ ין ׁש בּ בית ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ַבּ ּמ פלא

קלּ וֹ . חמרוֹ  ׁש בר נמצא  הברה חמר  ֶֹ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
להוֹ ראה  הגּ י ׁש א ּפ י  ל אף ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְוהוֹ רה
בית  ּפ י  ל  ׁש המרה ההמראה ל ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָמוּ סף
מן  לפטר וֹ  קלּ א ל וֹ  נשׂ ית היא ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִדּ ין,
להוֹ ראה   ׁש הגּ י זקן היה ׁש אם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַהּמ יתה,
מיתה: ח יּ ב  היה דּ ין בית ּפ י  ל ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוהמרה

ּפ ט וּ ר.ג וכוּ ' ּת פ לּ ין  אין  ׁש אין הא וֹ מר ֶ◌ֵ◌
הוּ א: רב  בי  קרי דּ זיל  הוֹ ראה. ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָזוֹ 

אין יג. אמנם  מדבר. הכתוב  דין שבבית  במופלא  שרק דרשינן יפלא כי שמדכתיב רע "ב עיין
מקומות  בשאר הנזכר דין שבבית למופלא מ"ד)הכוונה  פ"א  הוריות שבהן (כגון  הגדול ר"ל ששם

בא ולא ממרא, זקן נעשה להוראה  וראוי דין לבית מומחה  שהוא  כל כאן אבל  הישיבה , וראש
תלמיד לאפוקי ונדרשיד ..(תוי "ט)אלא בתורה מפורש שאינו דין אלא  דרבנן, דין הכוונה אין

רבנן ידי רבטו..(תוי "ט)על בי  קרי שזיל כיון הוראה  זה  אין כי ממרא, זקן מחמת ממיתה פטור 
ברע "ב . כדאיתא  ורקהוא , משה , בתורת  כופר שהוא  מטעם מיתה חייב  מצוה זו  שאין  ואומר כופר אם  (אבל

ביטול על מיתה  חיוב  אין כי מיתה  חייב אינו  לקיימה , ולא עליה  לעבור מורה הוא אבל מצוה  שהיא מודה  אם 

לעבור ומורה  תורה  דבר שהוא שיודע  כלומר, תורה , דברי על לעבור כדי וכתב  התנא  שדייק  וזהו  עשה , מצות

בפירושו)עליו . פסק(רמב "ם וכן  מיתה , וחייב  משה בתורת  ככופר דינו  העיקרין מי "ג  באחד הכופר שכל (ועיי"ש  .

פ "ג )בהלכותיו תינו(ממרים הוא אם זולת  האפיקורסין , להרוג אדם  כל ביד גדולה  עיי "ש)שמצוה  שנשבה , .ק 
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לה וֹ סי טוֹ טפ וֹ ת , דּ בריחמּׁשה  על ף 
חיּ ב: סוֹ פרים,

דּ ין בבית לא אוֹ תוֹ  ממיתין אין
ׁש בּ יבנה, דּ ין בבית ולא ׁש בּ עירוֹ 
ה גּ דוֹ ל  דּ ין  לבית  א וֹ ת וֹ  מעלין  א לּ א 
הרגל  עד א וֹ ת וֹ  וּ מׁש ּמ רין  ׁש בּ יר וּ ׁש לים,

ׁש נּ אמר ברגל, א וֹ ת וֹ  (דבריםוּ ממיתין  
יזידוּ ןיז) ולא  וירא וּ  יׁש מע וּ  ה עם וכל

יהוּ דה  רבּ י  עקיבא . ר בּ י דּ ברי  ע וֹ ד,
זה, ׁש ל דּ ינ וֹ  את  מענּ ין  אין  א וֹ מר,
וכוֹ תבין מיּ ד, אוֹ תוֹ  ממיתין אלּ א
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ט וֹ טפוֹ ת . ּפ י חמ ׁש  ל ואף הוֹ ראה. יׁש  ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌
דּ ברי  ל  להוֹ סיף אלּ א זה דּ בר ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אין
[לטטפת  סוֹ פרים ׁש בּ מדרׁש  חיּ ב, ֹ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְסוֹ פרים,
ארבּ ע  כאן הרי כּ תיב, לטוֹ טפת  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ְלטטפת]

ׁש בּ יבנה.דּפ רׁש יּ וֹ ת: דּ ין בבית  ׁש אלוּ ולא ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌
וחזר לוֹ , ואמרוּ  הגּ זית ׁש בּ לׁש כּ ת  דּ ין  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְלבית

ׁש גּ לתה  ד  רבּ ים ימים  ׁש ם וׁש הה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלירוֹ 
ה וֹ רה   ּכ ואחר ליבנה גדוֹ לה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַסנהדרי
אף  ביבנה, אוֹ תוֹ  ממיתין אין  ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְכבּת חלּ ה,
ּפ י  ל ואף  ׁש ם, גדוֹ לה ׁש ּס נהדרי  ּפ י  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַל
גד וֹ לה  ׁש ּס נהדרי כּ יון קיּ ם , הבּ ית ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶׁש דין

יוֹ ׁש  הגּ זית:אינ ּה  בּ לׁש כּ ת  בּ מק וֹ מּה  בת ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌

שלטז. דרש היינו  לטוטפת, לטטפת מלטטפת  פרשיות  ד ' דילפינן  הרע"ב  מש"כ
שתים  בכתפי  טט כי  זה , לדרש  צריך שאין  אומר  עקיבא רבי אבל  ישמעאל, רבי

שתים  באפריקי  לד:)פת  דף ולא)תוספותיז..(תוי"ט )(מנחות ד"ה  פט . נקטו (דף 
לא סנהדרין  משגלתה שהרי ע "ז  ותמהו ליבנה , גלו שכבר  היכא על גם  שקאי
שבעירו. ב "ד  על  רק  שקאי  בפשטות לומר  שאפשר  כתב ותוי "ט נפשות, דיני דנו 

 י י ח ר ו ק מ
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הּמ קוֹ מוֹ ת, בּ כל ׁש לוּ חים וׁש וֹ לחין
מיתה  נתחיּ ב ּפ לוֹ ני  איׁש  בּ ן  ּפ לוֹ ני  אי ׁש 

דּ ין : בּ בית 

ּׁשא מה על ה ּמ תנ בּ א  ה ּׁשקר  נביא 
בידי מיתת וֹ  לוֹ , נאמר  ּׁשא  וּ מה  ׁש מע 
נבוּ אתוֹ , את הכּ וֹ בׁש  אבל אדם.
ׁש עבר  ונביא  נביא , דּ ברי על והמוּת ר
ׁש מים, בידי  מיתת וֹ  עצמוֹ , דּ ברי  על

יח )ׁש נּ אמר מעּמ וֹ :(שם  אדר ׁש  אנכי 

ה 

   
     

  

ה משנה 

שופטי יט כ)בפרשת  יח דברי)

אנכי  מי  ידר א ר ברי אל  י מע לא אר האי והיה
לא אר את  מי בר לד ר יזיד אר הביא א :מע אדר
הה א: הביא מת  אחרי אלהי   ידר  ואר לד ר צ יתיו
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           יט 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש מע .ה  ּׁשא בּ נבוּ אה מה נאמר א מה ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
לחברוֹ  נּ אמר וּ מה  בעוֹ לם . נביא ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְלׁש וּ ם 
ואמר וּ בא חברוֹ  מּפ י וּ ׁש מּה  לוֹ , ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְולא 
הם  הקר נביאי אלּ וּ  ׁש ני ל וֹ , ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש נּ אמרה

דּ כתיב  בּ חנק. יח)וּ מיתתן  א(דּ ברים  ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌
זה  בּ ׁש מי, דּ בר לדבּ ר יזיד אׁש ר ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַהנּ ביא
לא  אׁש ר מעוֹ לם. ׁש מע א מה ֹ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַהּמ תנבּ א
מה  הּמ תנ בּ א זה צוּ יתי, לחברוֹ  הא ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִצוּ יתיו,

וּ מת  וּ כתיב לחברוֹ . ונאמר לוֹ  נאמר ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶא
בּת וֹ רה  האמוּ רה  מיתה וכל הה וּ א, ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהנּ ביא

חנק: אלּ א אינּה  ׁש מים.סתם בּ ידי  מיתתן  ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
יׁש מע (ׁש ם )דּ כתיב לא אׁש ר האיׁש  והיה ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌

ביּה  וּ קרי יׁש מע, לא ביּה  קרי דּ ברי, ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶאל
צמוֹ  הוּ א י מע לא ביּה  וּ קרי , יׁש מי ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹלא
וּ כתיב  בּ כּ לל. ׁש לׁש ּת ן הרי דּ ברי, ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶאל

ׁש מים:(ׁש ם ) בּ ידי מּמ וֹ , אדרׁש  אנכי ָ◌ָ◌ִֹ◌ֶ◌ְ◌ֵֹ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌

עיי"ש .יח. ברע"ב, כמבואר אלו, שני  על  ברע"ב ,יט.וקאי  כמבואר אלו, שלשה על  עיי "ש .וקאי 
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ׁש בּ יבנה, דּ ין בבית ולא ׁש בּ עירוֹ 
ה גּ דוֹ ל  דּ ין  לבית  א וֹ ת וֹ  מעלין  א לּ א 
הרגל  עד א וֹ ת וֹ  וּ מׁש ּמ רין  ׁש בּ יר וּ ׁש לים,

ׁש נּ אמר ברגל, א וֹ ת וֹ  (דבריםוּ ממיתין  
יזידוּ ןיז) ולא  וירא וּ  יׁש מע וּ  ה עם וכל

יהוּ דה  רבּ י  עקיבא . ר בּ י דּ ברי  ע וֹ ד,
זה, ׁש ל דּ ינ וֹ  את  מענּ ין  אין  א וֹ מר,
וכוֹ תבין מיּ ד, אוֹ תוֹ  ממיתין אלּ א
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ט וֹ טפוֹ ת . ּפ י חמ ׁש  ל ואף הוֹ ראה. יׁש  ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌
דּ ברי  ל  להוֹ סיף אלּ א זה דּ בר ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אין
[לטטפת  סוֹ פרים ׁש בּ מדרׁש  חיּ ב, ֹ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְסוֹ פרים,
ארבּ ע  כאן הרי כּ תיב, לטוֹ טפת  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ְלטטפת]

ׁש בּ יבנה.דּפ רׁש יּ וֹ ת: דּ ין בבית  ׁש אלוּ ולא ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌
וחזר לוֹ , ואמרוּ  הגּ זית ׁש בּ לׁש כּ ת  דּ ין  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְלבית

ׁש גּ לתה  ד  רבּ ים ימים  ׁש ם וׁש הה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלירוֹ 
ה וֹ רה   ּכ ואחר ליבנה גדוֹ לה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַסנהדרי
אף  ביבנה, אוֹ תוֹ  ממיתין אין  ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְכבּת חלּ ה,
ּפ י  ל ואף  ׁש ם, גדוֹ לה ׁש ּס נהדרי  ּפ י  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַל
גד וֹ לה  ׁש ּס נהדרי כּ יון קיּ ם , הבּ ית ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶׁש דין

יוֹ ׁש  הגּ זית:אינ ּה  בּ לׁש כּ ת  בּ מק וֹ מּה  בת ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌

שלטז. דרש היינו  לטוטפת, לטטפת מלטטפת  פרשיות  ד ' דילפינן  הרע"ב  מש"כ
שתים  בכתפי  טט כי  זה , לדרש  צריך שאין  אומר  עקיבא רבי אבל  ישמעאל, רבי

שתים  באפריקי  לד:)פת  דף ולא)תוספותיז..(תוי"ט )(מנחות ד"ה  פט . נקטו (דף 
לא סנהדרין  משגלתה שהרי ע "ז  ותמהו ליבנה , גלו שכבר  היכא על גם  שקאי
שבעירו. ב "ד  על  רק  שקאי  בפשטות לומר  שאפשר  כתב ותוי "ט נפשות, דיני דנו 
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הּמ קוֹ מוֹ ת, בּ כל ׁש לוּ חים וׁש וֹ לחין
מיתה  נתחיּ ב ּפ לוֹ ני  איׁש  בּ ן  ּפ לוֹ ני  אי ׁש 

דּ ין : בּ בית 

ּׁשא מה על ה ּמ תנ בּ א  ה ּׁשקר  נביא 
בידי מיתת וֹ  לוֹ , נאמר  ּׁשא  וּ מה  ׁש מע 
נבוּ אתוֹ , את הכּ וֹ בׁש  אבל אדם.
ׁש עבר  ונביא  נביא , דּ ברי על והמוּת ר
ׁש מים, בידי  מיתת וֹ  עצמוֹ , דּ ברי  על

יח )ׁש נּ אמר מעּמ וֹ :(שם  אדר ׁש  אנכי 

ה 

   
     

  

ה משנה 

שופטי יט כ)בפרשת  יח דברי)

אנכי  מי  ידר א ר ברי אל  י מע לא אר האי והיה
לא אר את  מי בר לד ר יזיד אר הביא א :מע אדר
הה א: הביא מת  אחרי אלהי   ידר  ואר לד ר צ יתיו

     
      

     
     

      
 יח    

     
   

             
           יט 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש מע .ה  ּׁשא בּ נבוּ אה מה נאמר א מה ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
לחברוֹ  נּ אמר וּ מה  בעוֹ לם . נביא ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְלׁש וּ ם 
ואמר וּ בא חברוֹ  מּפ י וּ ׁש מּה  לוֹ , ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְולא 
הם  הקר נביאי אלּ וּ  ׁש ני ל וֹ , ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש נּ אמרה

דּ כתיב  בּ חנק. יח)וּ מיתתן  א(דּ ברים  ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌
זה  בּ ׁש מי, דּ בר לדבּ ר יזיד אׁש ר ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַהנּ ביא
לא  אׁש ר מעוֹ לם. ׁש מע א מה ֹ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַהּמ תנבּ א
מה  הּמ תנ בּ א זה צוּ יתי, לחברוֹ  הא ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִצוּ יתיו,

וּ מת  וּ כתיב לחברוֹ . ונאמר לוֹ  נאמר ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶא
בּת וֹ רה  האמוּ רה  מיתה וכל הה וּ א, ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהנּ ביא

חנק: אלּ א אינּה  ׁש מים.סתם בּ ידי  מיתתן  ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
יׁש מע (ׁש ם )דּ כתיב לא אׁש ר האיׁש  והיה ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌

ביּה  וּ קרי יׁש מע, לא ביּה  קרי דּ ברי, ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶאל
צמוֹ  הוּ א י מע לא ביּה  וּ קרי , יׁש מי ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹלא
וּ כתיב  בּ כּ לל. ׁש לׁש ּת ן הרי דּ ברי, ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶאל

ׁש מים:(ׁש ם ) בּ ידי מּמ וֹ , אדרׁש  אנכי ָ◌ָ◌ִֹ◌ֶ◌ְ◌ֵֹ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌

עיי"ש .יח. ברע"ב, כמבואר אלו, שני  על  ברע"ב ,יט.וקאי  כמבואר אלו, שלשה על  עיי "ש .וקאי 
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הנחנקי ה סנהדרי אלו יא פרק קי

 ּכ וא וֹ מר, זרה עבוֹ דה ב ׁש ם הּמ תנ בּ א 
את  כ וּ ן  אפ לּ וּ  זרה , עב וֹ דה  אמרה 
וּ לטהר  ה ּט מא  את  לטּמ א  ההלכה ,
כּ יון אי ׁש , א ׁש ת  על ה בּ א  הּט ה וֹ ר. את 
אף  לנּ ּׂשוּ אין  הבּ על לרׁש וּ ת  ׁש נּ כנסה
הרי עליה  ה בּ א  נבעלה , ׁש א  ּפ י  על
וּ ב וֹ עלּה , כּ הן  בת  וזוֹ ממי  בחנק. זה
מיתה, לא וֹ ת ּה  מקדּ ימין  ה זּ וֹ ממין  ׁש כּ ל

וּ ב וֹ עלּה : כּ הן  בת  מזּ וֹ ממי חוּ ץ
סנהדרין מּס כת סúיק

ו    
     
    

      
   

    

     
     

     
     

     
      

    
           

 כ          
           כא

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הבּ על.ו  לׁש לוּ חילר ׁש וּ ת האב  ׁש ּמ סר  כּ ג וֹ ן ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ב ּה  קרינא לא ּת וּ  , ב דּ ר היא ודין ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַהבּ ל 

אביה: מיתה.בּ ית מח יּ בין לא וֹ תּה  ׁש הי וּ  ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

הנּ דּ וֹ ן: הבּ וֹ לים וּ בוֹ עלּה .את וכל כּ לוֹ מר , ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
בּ ת  מבּ וֹ ל ח וּ ץ הנּ ב לת, כּ מיתת ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִנדּ וֹ נים

בחנק: והוּ א ב שׂ רפה ׁש היא ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵֹכּ הן,

רש "י כ. ביאור . צריך  מקדימין  ב.)הלשון דף למיתה(מכות לצפות להם אין  שר "ל פירש 
תוספות אבל ה "ק (שם)אחרת, אלא להשמיענו , צורך ואין הוא  פשוט זה  שדבר  כתבו

בכל נמיתם  זו במיתה  להמיתו  יכולים  אנו אין  ואם מיתה , באותה  אותו  ממיתין  שלכתחלה
שנוכל. כתוספות כא.מיתה  סובר  הוא  כי  הרע"ב, פירש  זוממי)כן  ד "ה  ב . דף  אם (מכות שגם

שריפה, מיתת אלא חייבו  שלא  ונמצא  קטן , שהוא  או בפנינו שאינו  כגון  נדון , אינו הבעל
ש שסוברים  ורש "י לרמב "ם אבל  בחנק. דינם  אומרים מ"מ  אז  הבעל, גם  לחייב  באו אם רק 

כפשוטה . מתפרשת המשנה  בשריפה , כמותה  ולא  בחנק כבעל מש"כ שנדונים  אמנם (תוי"ט .

ד"ה הרע"ב לפניו  היה  שלא משום היינו  פירקין, דריש  המשנה אגב  בועלה דתנא צ"ל תוספות  שלפי

חנוך ) זכר  מהדורת  משניות  שבגליון בהגהות כדאיתא דפוסים , בכמה חסר שהיה .ובועלה ,
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העדי מכות כיצד א אפרק

אנוּ  מ עידין זוֹ ממין, נעשׂ ים ה עדים  כּ יצד 
בן א וֹ  גּ רוּ ׁש ה בן  ׁש ה וּ א  ּפ לוֹ ני  באיׁש 
גּ רוּ ׁש ה  בן זה יעשׂ ה  אוֹ מרים אין חל וּ צה,

א 

מת  מכת
 העדי כיצד  א פרק

א  משנה
עונש באותו נענשי  זוממי שעדי שנינו סנהדרי מסכת בסו
בשריפה שהיא שאע "פ  ,כה בת  מזוממי  חו , הנדו לחייב שרצו 
כלל  הזמה די בה מקיימי שאי  זוממי עוד ויש בחנק. ה
מלקות. הנדו לחייב באו שלא  פי על  א במלקות  נענשי אלא 
 מקיימי שאי העדי  אות כיצד ושואלת  משנתנו  קאי זה ועל

.זוממי  נעשי הזמה בה

    
     

 א  
     

               
  ב         

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

זוֹ ממין .א נ עשׂ ים העדים הכיכּ יצד  ָ◌ִ◌
ואין  זוֹ ממין ׁש נּ מצאוּ  דים אוֹ תן ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָקאמר ,
ׁש אין  כּ ל וֹ מר  הזּמ ה, דּ ין בּ הן ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִע וֹ שׂ ין
זמם  כּ אׁש ר  ל וֹ  ושׂ יתם בּ הם ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמקיּ מין

זוֹ ממים:לע  נשׂ ים הן כּ יצד  לאחיו, שׂ וֹ ת ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ּפ לוֹ ני . באי ׁש  אנ וּ  ׁש הוּ א כּ הן:מ עידין  ֵֹ◌

גּ רוּ ׁש ה. קדם בן  אּמ וֹ  נתגּ ר ׁש ה בּ פנינוּ  ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌
חלל: הוּ א והרי א וֹ מרים.ׁש נּ וֹ לד  אין  ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

בּ ן  זה י שׂ ה כּ הנים והם הוּ זּמ וּ  ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִאם
כתיב דּ הא זמם, כּ אׁש ר  בּ וֹ  לקיּ ם ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְגּ ר וּ ׁש ה

יט ) לוֹ (דּ ברים  זמם, כּ אׁש ר  ל וֹ  ושׂ יתם ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
והוּ א  חלל ּת שׂ הוּ  ואם לזרע וֹ . ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ְולא
ואם  לע וֹ לם. זרע וֹ  את ּפ סלּת  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵֹכהן,
זרע וֹ , ולא לב דּ וֹ  אוֹ תוֹ  נפסל ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ַֹּת אמר 
ׁש הרי וליכּ א, לשׂ וֹ ת זמם כּ אׁש ר  ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָבּ ינן
זרע וֹ : ואת הנּ דּ וֹ ן לפסל  זמם ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָהוּ א

שנעשהא. זומם, עד לכל דינם דומה בזה כי  זוממין , נעשים הם איך הכוונה  אין  אמנם 
העידו  מה על התנא  כוונת  אלא הייתם. עמנו  ומעידים עדים  שני שבאים ידי  על זומם עד 

הזמה. מצות בהם מקיימין אין  זוממין  נעשים  ור "לב.שכשהם שנולד , לפני הרע"ב לשון 
אביו  שהולידו דרבנן,(תוי"ט )לפני חלל אלא  אינו  חלוצה  ובן דאורייתא, חלל הוא  גרושה  בן .

מדרבנן  רק הוא  לכהן  חלוצה איסור  בתוי"ט כי הובא  שם )(נימוק"י, ומקו"ח ורע"ב מ"ט פ"ג  יבמות  .)(ועיין
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העדי מכות כיצד א פרק ב

לוֹ קה  א לּ א  תחּת יו, חלוּ צה  בן  א וֹ 
ׁש ה וּ א ּפ לוֹ ני  באיׁש  אנוּ  מעידין  ארבּ עים.
זה  יגלה א וֹ מרים אין  לגלוֹ ת , חיּ ב 
אנ וּ  מעידין ארבּ עים. ל וֹ קה אלּ א תחּת יו,
נתן ולא  א ׁש ּת וֹ  את  ׁש גּ ר ׁש  ּפ לוֹ ני באיׁש 
למחר  וּ בין  היּ וֹ ם בּ ין  והלא כּ ת בּ ת ּה , ל ּה 

       
     

ג    ד 
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אר בּ עים. ל וֹ קה קראא לּ א  כה )דּ אמר  (ׁש ם ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

הר ׁש ע  את והר ׁש יע וּ  הצּ דּ יק את ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוהצדּ יקוּ 
מוּ ם  הר ׁש ע , הכּ וֹ ת בּ ן אם ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוהיה
הכּ וֹ ת  בּ ן אם והיה הר ׁש ע , את ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְדּ הר ׁש יע וּ 
הצּ דּ יק  את ׁש הר ׁש יע וּ  דים אלּ א, ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָהר ׁש ע ,
הצּ דּ יק  את והצדּ יקוּ  אחריני  די ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַואתוּ 
והיה  ר ׁש ים, להנ וׁש וּ ינהוּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְדּ מ ּק רא

הר ׁש ע : הכּ וֹ ת בּ ן זה.אם יגלה א וֹ מרים  אין  ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌

בּ ר וֹ צח יט )דּ כתיב  הוּ א (ׁש ם  ינוּ ס, הוּ א ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
זוֹ ממיו: א ולא את בּ פנינוּ ׁש ּת וֹ .ׁש גּ ר ׁש  ְ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

ואיני גר ׁש ּת י לא אוֹ מר  וזה ּפ ל וֹ ני , ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְבּ יוֹ ם
כּ תבּ ה: לּה  ה חיּ ב  בּ ין  למחר.והא  וּ בין  יּ וֹ ם ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌

כּ ל  ּת אמר  אם לוֹ , יּ ׁש לּ מ וּ  מה ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר 
ׁש ּמ א  אוֹ  ימ וּ ת ׁש ּמ א והלא ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ַהכּ תבּ ה,
ל ּה , לּת ן וסוֹ פוֹ  למחר  אוֹ  היּ וֹ ם ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְיגר ׁש נּ ה
כּ ל וּ ם: אוֹ תוֹ  מפסידין הי וּ  ׁש א ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִנמצא

בשוגג.ג. הורג אצל  בסמוך וכן ברע "ב , הטעם  חלוצהד.עיין בן על  המעיד  גם  הנימוק "י לפי 
שבא משום והטעם  דאורייתא , מלקות  לקי  מקום  מכל  מדרבנן אלא  לפוסלו בא שלא  אע"פ 
פי על  אף  ייחוס  פסול להפסידו בא  או  ממון להפסידו  בא  אם  לי ומה  ולהפסידו, לפוסלו
משום גרושה אגב  חלוצה  נקט  שהתנא  כתב  הריטב "א אבל  דרבנן. פסול  אלא  הפסול שאין 

הלשון, לקישיגרת  לא  חלוצה  בן שהוא המעיד  לנר )ולדידיה שאלוה..(ערוך  הטעם רע"ב  עיין
הנדון. לחייב שבאו במה  נענשים ואינם  מלקות זוממיןמקבלים  בעדים  מלקות  דילפינן  (ומש "כ

כתיב ה "פ. וכו ', הצדיק  את  והצדיקו  ב )מפסוק  כה אם(דברים והיה  הרשע את  והרשיעו  הצדיק את  והצדיקו 

אי אבל הרשע. והרשיעו הצדיק  הצדיקו  שהדיינים  משמע  הפסוק פשטות  גו '. השופט והפילו  הרשע  הכות  בן

כרחיך על אלא  הצדיק , בצדקת  תלוי  הרשע  מלקות  שאין מיותר, הצדיק  את  והצדיקו כן שאם  כן, לפרש אפשר

והצדיקו להזימם  שנים  באו כך  ואחר צדיק , והרשיעו רשעים עדים  שבאו  העדים , על קאי  והרשיעו  הצדיקו הך

הרשע הכות  בן אם  והיה  נאמר  ועליהם הרשעים , הזוממין  עדים והרשיעו  האמיתי  הצדיק  תוי"ט )את  .)(תוכ"ד

 י י ח ר ו ק מ

העדי מכות כיצד א ג פרק

כּ ּמ ה  א וֹ מדין  כּ ת בּ ת ּה , לּה  לּת ן  סוֹ פוֹ 
זוֹ , ׁש ל בּ כת בּ ת ּה  לּת ן  רוֹ צה אדם
ואם  נת גּ רׁש ה, א וֹ  נתאלמנה ׁש אם
אנוּ  מעידין בעלּה . יירׁש נּ ה מתה
לחברוֹ  חיּ ב ׁש הוּ א ּפ לוֹ ני באיׁש 
מכּ אן לוֹ  לּת נן מנת על זוּ ז אלף
אוֹ מר והוּ א יוֹ ם, ׁש לׁש ים ועד
אוֹ מדין ׁש נים, עשׂ ר ועד מכּ אן
בידוֹ  ויהיוּ  לּת ן רוֹ צה אדם כּ ּמ ה
ועד מכּ אן נוֹ תנן בּ ין זוּ ז, אלף
ועד  מכּ אן  נ וֹ תנן  בּ ין  י וֹ ם, ׁש לׁש ים

ׁש נים: עשׂ ר
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

זוֹ . ׁש ל בּ כת בּ תּה  לּת ן רוֹ צה אדם כּ ּמ ה אוֹ מדין
יּט לנּ ה  נת גּ רׁש ה אוֹ  נתאלמנה ׁש אם ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִמּס פק.

ויפסיד  ב לּה  ייר ׁש נּ ה מתה ואם ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵל וֹ קח ,
לבּ ל : הדים יּת נוּ   וכ ׁש נּ תן, ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְמע וֹ תיו

הרמב "ם ו . דעת  וכן  הרע "ב פירש ה"א)כן  פכ"א רש"י.(עדות  שמין)(אמנם כיצד ד"ה ג . הקשה(דף

בכתובתה, לאשה שיש הזכות להפסיד באו  לא הם כי להפסידו . שבאו  הסכום זה  אין  כי זה , פירוש על

קודם ימות הוא ואם  שלו , היא הכתובה  תמות  שאם הוא  שלו  וזכות  בכתובתה. לבעל שיש הזכות  אלא 

לשלם) חייב  יגרשנה  .או 

 י י ח ר ו ק מ

ס



העדי מכות כיצד א פרק ב

לוֹ קה  א לּ א  תחּת יו, חלוּ צה  בן  א וֹ 
ׁש ה וּ א ּפ לוֹ ני  באיׁש  אנוּ  מעידין  ארבּ עים.
זה  יגלה א וֹ מרים אין  לגלוֹ ת , חיּ ב 
אנ וּ  מעידין ארבּ עים. ל וֹ קה אלּ א תחּת יו,
נתן ולא  א ׁש ּת וֹ  את  ׁש גּ ר ׁש  ּפ לוֹ ני באיׁש 
למחר  וּ בין  היּ וֹ ם בּ ין  והלא כּ ת בּ ת ּה , ל ּה 

       
     

ג    ד 
     

     
       

     
  ה   

            
            

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אר בּ עים. ל וֹ קה קראא לּ א  כה )דּ אמר  (ׁש ם ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

הר ׁש ע  את והר ׁש יע וּ  הצּ דּ יק את ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוהצדּ יקוּ 
מוּ ם  הר ׁש ע , הכּ וֹ ת בּ ן אם ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוהיה
הכּ וֹ ת  בּ ן אם והיה הר ׁש ע , את ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְדּ הר ׁש יע וּ 
הצּ דּ יק  את ׁש הר ׁש יע וּ  דים אלּ א, ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָהר ׁש ע ,
הצּ דּ יק  את והצדּ יקוּ  אחריני  די ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַואתוּ 
והיה  ר ׁש ים, להנ וׁש וּ ינהוּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְדּ מ ּק רא

הר ׁש ע : הכּ וֹ ת בּ ן זה.אם יגלה א וֹ מרים  אין  ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌

בּ ר וֹ צח יט )דּ כתיב  הוּ א (ׁש ם  ינוּ ס, הוּ א ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
זוֹ ממיו: א ולא את בּ פנינוּ ׁש ּת וֹ .ׁש גּ ר ׁש  ְ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

ואיני גר ׁש ּת י לא אוֹ מר  וזה ּפ ל וֹ ני , ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְבּ יוֹ ם
כּ תבּ ה: לּה  ה חיּ ב  בּ ין  למחר.והא  וּ בין  יּ וֹ ם ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌

כּ ל  ּת אמר  אם לוֹ , יּ ׁש לּ מ וּ  מה ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר 
ׁש ּמ א  אוֹ  ימ וּ ת ׁש ּמ א והלא ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ַהכּ תבּ ה,
ל ּה , לּת ן וסוֹ פוֹ  למחר  אוֹ  היּ וֹ ם ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְיגר ׁש נּ ה
כּ ל וּ ם: אוֹ תוֹ  מפסידין הי וּ  ׁש א ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִנמצא

בשוגג.ג. הורג אצל  בסמוך וכן ברע "ב , הטעם  חלוצהד.עיין בן על  המעיד  גם  הנימוק "י לפי 
שבא משום והטעם  דאורייתא , מלקות  לקי  מקום  מכל  מדרבנן אלא  לפוסלו בא שלא  אע"פ 
פי על  אף  ייחוס  פסול להפסידו בא  או  ממון להפסידו  בא  אם  לי ומה  ולהפסידו, לפוסלו
משום גרושה אגב  חלוצה  נקט  שהתנא  כתב  הריטב "א אבל  דרבנן. פסול  אלא  הפסול שאין 

הלשון, לקישיגרת  לא  חלוצה  בן שהוא המעיד  לנר )ולדידיה שאלוה..(ערוך  הטעם רע"ב  עיין
הנדון. לחייב שבאו במה  נענשים ואינם  מלקות זוממיןמקבלים  בעדים  מלקות  דילפינן  (ומש "כ

כתיב ה "פ. וכו ', הצדיק  את  והצדיקו  ב )מפסוק  כה אם(דברים והיה  הרשע את  והרשיעו  הצדיק את  והצדיקו 

אי אבל הרשע. והרשיעו הצדיק  הצדיקו  שהדיינים  משמע  הפסוק פשטות  גו '. השופט והפילו  הרשע  הכות  בן

כרחיך על אלא  הצדיק , בצדקת  תלוי  הרשע  מלקות  שאין מיותר, הצדיק  את  והצדיקו כן שאם  כן, לפרש אפשר

והצדיקו להזימם  שנים  באו כך  ואחר צדיק , והרשיעו רשעים עדים  שבאו  העדים , על קאי  והרשיעו  הצדיקו הך

הרשע הכות  בן אם  והיה  נאמר  ועליהם הרשעים , הזוממין  עדים והרשיעו  האמיתי  הצדיק  תוי"ט )את  .)(תוכ"ד

 י י ח ר ו ק מ

העדי מכות כיצד א ג פרק

כּ ּמ ה  א וֹ מדין  כּ ת בּ ת ּה , לּה  לּת ן  סוֹ פוֹ 
זוֹ , ׁש ל בּ כת בּ ת ּה  לּת ן  רוֹ צה אדם
ואם  נת גּ רׁש ה, א וֹ  נתאלמנה ׁש אם
אנוּ  מעידין בעלּה . יירׁש נּ ה מתה
לחברוֹ  חיּ ב ׁש הוּ א ּפ לוֹ ני באיׁש 
מכּ אן לוֹ  לּת נן מנת על זוּ ז אלף
אוֹ מר והוּ א יוֹ ם, ׁש לׁש ים ועד
אוֹ מדין ׁש נים, עשׂ ר ועד מכּ אן
בידוֹ  ויהיוּ  לּת ן רוֹ צה אדם כּ ּמ ה
ועד מכּ אן נוֹ תנן בּ ין זוּ ז, אלף
ועד  מכּ אן  נ וֹ תנן  בּ ין  י וֹ ם, ׁש לׁש ים

ׁש נים: עשׂ ר
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

זוֹ . ׁש ל בּ כת בּ תּה  לּת ן רוֹ צה אדם כּ ּמ ה אוֹ מדין
יּט לנּ ה  נת גּ רׁש ה אוֹ  נתאלמנה ׁש אם ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִמּס פק.

ויפסיד  ב לּה  ייר ׁש נּ ה מתה ואם ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵל וֹ קח ,
לבּ ל : הדים יּת נוּ   וכ ׁש נּ תן, ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְמע וֹ תיו

הרמב "ם ו . דעת  וכן  הרע "ב פירש ה"א)כן  פכ"א רש"י.(עדות  שמין)(אמנם כיצד ד"ה ג . הקשה(דף

בכתובתה, לאשה שיש הזכות להפסיד באו  לא הם כי להפסידו . שבאו  הסכום זה  אין  כי זה , פירוש על

קודם ימות הוא ואם  שלו , היא הכתובה  תמות  שאם הוא  שלו  וזכות  בכתובתה. לבעל שיש הזכות  אלא 

לשלם) חייב  יגרשנה  .או 

 י י ח ר ו ק מ

סס



העדי מכות כיצד א פרק ד

לחברוֹ  ׁש חיּ ב ּפ לוֹ ני  באיׁש  אנ וּ  מעידין 
לוֹ קין זוֹ ממין, ונמצאוּ  זוּ ז, מאתים
לידי המביא וֹ  ה ּׁשם ׁש א  וּ מׁש לּ מין ,
דּ ברי ת ׁש לוּ מין , לידי  מביא וֹ  מכּ וֹ ת ,

אוֹ מ וחכמים מאיר. כּ לרבּ י רים, 
לוֹ קה: אינ וֹ  המׁש לּ ם

חיּ ב  ׁש ה וּ א  ּפ לוֹ ני באי ׁש  אנ וּ  מעידין 
זוֹ ממין, ונמצאוּ  ארבּ עים, מלקוּ ת

ב

ג 

ב משנה 
יג ) כ קר:(שמות עד  ברע תענה כא)לא  יט, יט  דברי)יתוע 

רגל: רגל יד יד גו' לאחיו לעת  זמ א ר ל דברי) 
ב ) לפניוכה  הוה ה פט יל וה הרע הת    א והיה

מסר: עתר די
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מלקוֹ ת.ב המחיּ בוֹ  הּׁשם הּמ קרא ׁש א  לא ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌
תׁש ל וּ מין. מחיּ ב וֹ  מלקוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַהמח יּ ב וֹ 
ּת ׁש ל וּ מין, תנה. מ א ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַמלקוֹ ת,

זמם: כּ אׁש ר  לוֹ  המ ׁש לּ ם מוּ שׂ יתם כּ ל ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
ל וֹ קה. ל אינוֹ  ר ׁש תוֹ , כּ די דּ כתיב  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌

אּת ה  ואי  מח יּ ב וֹ  אּת ה אחת ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִר ׁש ה

וּ מדּ קאמרי ר ׁש י וֹ ת. ׁש ּת י ל  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְמח יּ ב וֹ 
אמרי ולא לוֹ קה ואינוֹ  מׁש לּ ם ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַר בּ נן
דּ כל  מנּ ּה  ׁש מע  מׁש לּ ם, ואינוֹ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶל וֹ קה
ותׁש לוּ מין  מלקוֹ ת תר ּת י דאיכּ א ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵהיכא
אלּ א  י ׁש לּ ם ולא ילקה אמרינן ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹלא
הלכה: וכן לוֹ קה. ואינוֹ  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְמׁש לּ ם

ועשיתם ז. של  הפסוק  שבהמשך ממה משלם, ואינו לוקה  ולא לוקה , ואינו  שמשלם ודרשו
ליד  מיד  הניתן ממון  והיינו  ביד, יד כתיב זמם כאשר  לב:)לו דף .(כתובות 

 י י ח ר ו ק מ

העדי מכות כיצד א ה פרק

בר ע ת ענה לא  מּׁשוּ ם ׁש מנים, לוֹ קין 
ׁש קר  כ )עד  לוֹ (שמות ועשׂ יתם וּ מּׁשוּ ם , 

זמם יט)כּ אׁש ר רבּ י(דברים דּ ברי , 
לוֹ קין אינן  א וֹ מרים, וחכמים מאיר .
ואין בּ ממוֹ ן  מׁש לּ ׁש ין  ארבּ עים. א לּ א 
העידוּ הוּ  כּ יצד, בּ מכּ וֹ ת. מׁש לּ ׁש ין
ונמצא וּ  זוּ ז, מאתים לחברוֹ  חיּ ב ׁש ה וּ א 
אם  אבל בּ יניהם. מׁש לּ ׁש ין  זוֹ ממין ,
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

תענה.ג לא  כּ ׁש אימ ּׁשוּ ם ׁש הרי  ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌
כּ אׁש ר  ל וֹ  ושׂ יתם בּ דים לקיּ ם ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶאפׁש ר 
ּפ ל וֹ ני באיׁש  אנוּ  מידים כּ גוֹ ן ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָזמם,
הדים  לוֹ קים גּ ר וּ ׁש ה, בן ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש הוּ א
אזהרת  דּ אי כּ א הכא תנה, לא ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַֹ◌ִמוּ ם
זמם, כּ אׁש ר  נּמ י  ואי כּ א תנה ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַֹלא
כּ ר בּ י הלכה ואין ׁש מנים. ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִל וֹ קים

בּ ממ וֹ ן .מאיר : זוֹ ממין מׁש לּ ׁש ין  דים ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌
הּמ מ וֹ ן  מׁש לּ מין בּ תׁש לוּ מין ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶׁש ח יּ בין
ׁש ל ׁש ה  הי וּ  אם הדים. מסּפ ר  ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְלפי 

ׁש ליׁש  מ ׁש לּ ם אחד  כּ ל והוּ זּמ וּ , ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵדים
להפסידוֹ : ר וֹ צים ׁש הי וּ  ואין הּמ מוֹ ן ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

בּ מ כּ וֹ ת. מהדים מ ׁש לּ ׁש ין  אחד  כּ ל  ׁש אין  ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
א  כּ ל  אלּ א מלקוֹ ת, ׁש לי ׁש  חד ל וֹ קה ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

לוֹ  ושׂ יתם דּ ב ינן אר בּ ים. ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶל וֹ קה
מב ּק ׁש  מהם אחד  וכל זמם, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַכּ אׁש ר 
וּ ממ וֹ ן  ׁש לם. מלקוֹ ת הנּ דּ וֹ ן ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְלהלקוֹ ת
ׁש ליׁש  מהם אחד  כּ ל כּ ׁש יּ ּת ן ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִמצטרף,
בּ ין  להפסיד וֹ  רצוּ  מה קבּ ל ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲהרי
מצטרפין: לא מ כּ וֹ ת אבל ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌כּ לּ ם,

התורהח. ענש לא  כי  זוממין , לעדים  לאזהרה צריכים תענה דלא  שפסוק סוברים  חכמים
ורבי  נוסף. מלקות לחייבו פנוי  הפסוק  אין ולכן  הזהיר , כן אם אלא  מלקות  כגון  הגוף עונש 

אחר  מפסוק אזהרה  ליה נפקא ד:)מאיר  לאזהרה)(תוספות.(דף ד "ה הקודמת(שם במשנה  מדוע  הקשו 

עיי "ש לאזהרה, בא שהפסוק משום  לוקה שאינו  אמרו  ולא  רשעתו , כדי משום  לוקה שאינו  לומר הוצרכו 

שתירצו ) חשבון ט..מה  לפי  חלוקה  לשון  הוא  שתשלש)משלשין  ד"ה  קד. דף  כתובות  .(רש"י

 י י ח ר ו ק מ

סס



העדי מכות כיצד א פרק ד

לחברוֹ  ׁש חיּ ב ּפ לוֹ ני  באיׁש  אנ וּ  מעידין 
לוֹ קין זוֹ ממין, ונמצאוּ  זוּ ז, מאתים
לידי המביא וֹ  ה ּׁשם ׁש א  וּ מׁש לּ מין ,
דּ ברי ת ׁש לוּ מין , לידי  מביא וֹ  מכּ וֹ ת ,

אוֹ מ וחכמים מאיר. כּ לרבּ י רים, 
לוֹ קה: אינ וֹ  המׁש לּ ם

חיּ ב  ׁש ה וּ א  ּפ לוֹ ני באי ׁש  אנ וּ  מעידין 
זוֹ ממין, ונמצאוּ  ארבּ עים, מלקוּ ת

ב

ג 

ב משנה 
יג ) כ קר:(שמות עד  ברע תענה כא)לא  יט, יט  דברי)יתוע 

רגל: רגל יד יד גו' לאחיו לעת  זמ א ר ל דברי) 
ב ) לפניוכה  הוה ה פט יל וה הרע הת    א והיה

מסר: עתר די
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מלקוֹ ת.ב המחיּ בוֹ  הּׁשם הּמ קרא ׁש א  לא ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌
תׁש ל וּ מין. מחיּ ב וֹ  מלקוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַהמח יּ ב וֹ 
ּת ׁש ל וּ מין, תנה. מ א ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַמלקוֹ ת,

זמם: כּ אׁש ר  לוֹ  המ ׁש לּ ם מוּ שׂ יתם כּ ל ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
ל וֹ קה. ל אינוֹ  ר ׁש תוֹ , כּ די דּ כתיב  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌

אּת ה  ואי  מח יּ ב וֹ  אּת ה אחת ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִר ׁש ה

וּ מדּ קאמרי ר ׁש י וֹ ת. ׁש ּת י ל  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְמח יּ ב וֹ 
אמרי ולא לוֹ קה ואינוֹ  מׁש לּ ם ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַר בּ נן
דּ כל  מנּ ּה  ׁש מע  מׁש לּ ם, ואינוֹ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶל וֹ קה
ותׁש לוּ מין  מלקוֹ ת תר ּת י דאיכּ א ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵהיכא
אלּ א  י ׁש לּ ם ולא ילקה אמרינן ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹלא
הלכה: וכן לוֹ קה. ואינוֹ  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְמׁש לּ ם

ועשיתם ז. של  הפסוק  שבהמשך ממה משלם, ואינו לוקה  ולא לוקה , ואינו  שמשלם ודרשו
ליד  מיד  הניתן ממון  והיינו  ביד, יד כתיב זמם כאשר  לב:)לו דף .(כתובות 

 י י ח ר ו ק מ

העדי מכות כיצד א ה פרק

בר ע ת ענה לא  מּׁשוּ ם ׁש מנים, לוֹ קין 
ׁש קר  כ )עד  לוֹ (שמות ועשׂ יתם וּ מּׁשוּ ם , 

זמם יט)כּ אׁש ר רבּ י(דברים דּ ברי , 
לוֹ קין אינן  א וֹ מרים, וחכמים מאיר .
ואין בּ ממוֹ ן  מׁש לּ ׁש ין  ארבּ עים. א לּ א 
העידוּ הוּ  כּ יצד, בּ מכּ וֹ ת. מׁש לּ ׁש ין
ונמצא וּ  זוּ ז, מאתים לחברוֹ  חיּ ב ׁש ה וּ א 
אם  אבל בּ יניהם. מׁש לּ ׁש ין  זוֹ ממין ,
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

תענה.ג לא  כּ ׁש אימ ּׁשוּ ם ׁש הרי  ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌
כּ אׁש ר  ל וֹ  ושׂ יתם בּ דים לקיּ ם ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶאפׁש ר 
ּפ ל וֹ ני באיׁש  אנוּ  מידים כּ גוֹ ן ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָזמם,
הדים  לוֹ קים גּ ר וּ ׁש ה, בן ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש הוּ א
אזהרת  דּ אי כּ א הכא תנה, לא ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַֹ◌ִמוּ ם
זמם, כּ אׁש ר  נּמ י  ואי כּ א תנה ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַֹלא
כּ ר בּ י הלכה ואין ׁש מנים. ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִל וֹ קים

בּ ממ וֹ ן .מאיר : זוֹ ממין מׁש לּ ׁש ין  דים ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌
הּמ מ וֹ ן  מׁש לּ מין בּ תׁש לוּ מין ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶׁש ח יּ בין
ׁש ל ׁש ה  הי וּ  אם הדים. מסּפ ר  ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְלפי 

ׁש ליׁש  מ ׁש לּ ם אחד  כּ ל והוּ זּמ וּ , ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵדים
להפסידוֹ : ר וֹ צים ׁש הי וּ  ואין הּמ מוֹ ן ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

בּ מ כּ וֹ ת. מהדים מ ׁש לּ ׁש ין  אחד  כּ ל  ׁש אין  ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
א  כּ ל  אלּ א מלקוֹ ת, ׁש לי ׁש  חד ל וֹ קה ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

לוֹ  ושׂ יתם דּ ב ינן אר בּ ים. ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶל וֹ קה
מב ּק ׁש  מהם אחד  וכל זמם, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַכּ אׁש ר 
וּ ממ וֹ ן  ׁש לם. מלקוֹ ת הנּ דּ וֹ ן ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְלהלקוֹ ת
ׁש ליׁש  מהם אחד  כּ ל כּ ׁש יּ ּת ן ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִמצטרף,
בּ ין  להפסיד וֹ  רצוּ  מה קבּ ל ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲהרי
מצטרפין: לא מ כּ וֹ ת אבל ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌כּ לּ ם,

התורהח. ענש לא  כי  זוממין , לעדים  לאזהרה צריכים תענה דלא  שפסוק סוברים  חכמים
ורבי  נוסף. מלקות לחייבו פנוי  הפסוק  אין ולכן  הזהיר , כן אם אלא  מלקות  כגון  הגוף עונש 

אחר  מפסוק אזהרה  ליה נפקא ד:)מאיר  לאזהרה)(תוספות.(דף ד "ה הקודמת(שם במשנה  מדוע  הקשו 

עיי "ש לאזהרה, בא שהפסוק משום  לוקה שאינו  אמרו  ולא  רשעתו , כדי משום  לוקה שאינו  לומר הוצרכו 

שתירצו ) חשבון ט..מה  לפי  חלוקה  לשון  הוא  שתשלש)משלשין  ד"ה  קד. דף  כתובות  .(רש"י

 י י ח ר ו ק מ
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העדי מכות כיצד א פרק ו 

ארבּ עים, מלקוּ ת  חיּ ב ׁש הוּ א  העידוּ ה וּ 
ואחד אחד כּ ל זוֹ ממין, ונמצאוּ 

ארבּ עים: לוֹ קה 

ׁש יּ זוֹ מוּ  עד זוֹ ממין  נ עשׂ ים ה עדים אין 
אנ וּ  מעידין  אמר וּ  כּ יצד , עצמן . את 
אמרוּ  הנּ פ ׁש , את  ׁש הרג ּפ לוֹ ני באיׁש 
זה  נהרג  ׁש הרי מעידין, אּת ם היא להן
בּ מקוֹ ם ה יּ וֹ ם אוֹ ת וֹ  עּמ נוּ  היה  ההוֹ רג  אוֹ 
להם אמר וּ  אבל זוֹ ממין. אלּ וּ  אין  ּפ לוֹ ני,
הייתם אּת ם ׁש הרי מעידין , אּת ם היא
הרי ּפ לוֹ ני, בּ מקוֹ ם היּ וֹ ם א וֹ ת וֹ  עּמ נ וּ 

ּפ יהם: על ונהרגין  זוֹ ממין , א לּ וּ 
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עצמן.ד ׁש יּ זוֹ מוּ  ואזיל.עד כּ דמפר ׁש  [וההר וּ ג], ההוֹ רג  ב סקי  לא  גוּ פן, בּ סקי א וֹ תן ׁש יּ זוֹ מוּ  ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
דּ כתיב מּק רא לן יט)ונפקא דים :(דּ ברים  ׁש ל בּ ג וּ פן הקר ׁש יּ היה ד  ה ד, ׁש קר ד וה נּ ה ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

משני י. באחד לקיימו יש  לנדון  אותו שנותנים כיון בממון  אמנם זמם. כאשר  לקיים  בעינן
על לקיימו  יש  וגם להפסידו. שרצו  מה  יפסיד מהעדים  אחד שכל ידי על לקיימו יש  אופנים.
נפסד עד כל שאין אע"פ  הממון  משלשין אם ולכן להפסידו. שרצו מה כל יקבל  שהנדון  ידי 
הסכום  כל מקבל שהנדון ידי על זמם הכאשר  מתקיים מקום מכל להפסידו, שרצה  במה
מה ייענשו שהעדים ידי  על אלא  זמם  כאשר  לקיים  שייך לא  במלקות אבל  להפסידו . שרצו

שלם  מלקות  יקבל  אחד  כל ע"כ  ולכן להענישו , תוי"ט )שרצו והנהיא..(רע"ב, שנאמר  ממה 
שהעידו  מה  על ולא עצמו בעד הוא  שהשקר  משמע  שקר , עדות נאמר  ולא  שקר , .(רמב"ם)עד 

 י י ח ר ו ק מ

העדי מכות כיצד א ז פרק

אחרים  בּ א וּ  וה זּ ימוּ ם, אחרים בּ א וּ 
רבּ י יהרג וּ . כּ לּ ם מאה , אפ לּ וּ  והזּ ימוּ ם,
ואינ ּה  זוֹ , היא  אסטסית  א וֹ מר, יה וּ דה 

בלבד: הרא ׁש וֹ נה  כת  א לּ א  נהרגת 
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              יב 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מאה.ה  הי וּ  אחרואפלּ וּ  זוֹ  ׁש הידוּ  כּ ּת וֹ ת ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌
כּ לּ ן , את הזּמ ה אחת וכת אחת בּ דוּ ת ◌ָ◌◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְזוֹ 

יהרג וּ : זאת .כּ לּ ן  היא זאת אסטסית  כּ ל וֹ מר ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֹ
צה  נטל וּ   ּׁש כ היא, וסטיא סרה  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַהכּ ת
בּ דוּ ת  להיד הבּ א כּ ל להזּ ים ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵביניהן
וכי  זוֹ , היא אסטסית אחר ּפ רוּ ׁש  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵֹזאת.
כּ ל ׁש צּ וֹ בת היא אסטיס ׁש ל  יוֹ רה  זוֹ  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵדוּ ת 

בּ ּה : רא הנּ וֹ ג כת  אלּ א נהרגת  ׁש וֹ נה ואינּה  ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
דּ לאחרבלבד . יהוּ דה  לרבּ י ליּה  דּ סבירא  ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌

מק בּ לים  לא ּת וּ  רא ׁש וֹ נה, כת ל ּה  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְדּ אּת זּ ּמ א
לאסהיד דּ אתיא ׁש ניּ ה דכת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָסהדוּ תא
קטלינן לא ואּת זּ ּמ א אּס הדה ואי ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָבּ תרּה ,
לא  דּ הא לוֹ , ו שׂ יתם לּה  קרינן דּ לא ֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ַלּה ,
יהוּ דה: כּ רבּ י הלכה ואין אּפ ּמ ה . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָקטלינן

אלאיב . הורגין ואין שהוזמו כיתות הרבה שיש משמעה כפשטות המשנה  לפרש  אפשר  אי
דה "ק מתרץ  ורבא  נהרגת. אינה  הראשונה  כת גם שקרנים הם  המזימים אם  כי הראשונה , כת 
קשה 'בלבד' הלשון אמנם בפנים , שביארנו וכמו נהרגת , היא אחת כת  אלא  הוזמה לא שאם

כיתות . עוד שיש  משמעו כי זה , אמרלפירוש יהודה  רבי לדידיה  אחר, באופן  המשנה  ביאר (הרמב"ם 

להרוג  צריכים  הייתם  ולא זו  היא  איסטסית אומרים, המזימים שכת מה  כל מקבלים  שאתם  לשיטתכם לרבנן
הרציחה מעשה  על עדות שום מקבלים  לא  תו הראשונה  כת שהוזם שאחר סובר אני  אבל הראשונה. כת  אפילו 

יהודה, רבי  וה "ק שהוזמה. הראשונה  כת כמו  הם  שקרנים  הם שגם  חוששים כי עליו, העידו שהוזמו  שהעדים
אף כי  בלבד, הראשונה כת  אלא נהרגת  אינה  אבל הם , כשרים  עדים  ולדידי זו , היא איסטסית  לדבריכם 
שמסקנת שאע"פ  התוי"ט וכתב  נהרגים. יהיו לא  הוזמו אם  ולכן אותם, מקבלים  אין  נוספים  עדים באו  אם 

'בלבד'. לשון א "ש שבזה כיון  כן לפרש  בחר והרמב "ם זה , באופן  המשנה  לפרש יש  בהו"א  כן , אינו הש"ס 
משמע הלשון מסתימת  זו , היא  איסטסית בד"ה אבל  הרמב"ם , כפירוש פירש נהרגת , ואינה  בד"ה הרע "ב 
שהרע "ב התוי "ט כותב כן  ועל הש"ס . וכמסקנת  איסטסית  שהיא יהודה  לרבי ס"ל שאכן  כפשטיה שמפרש 

ההו "א. לפי  שהוא  הרמב"ם  פירוש הביא ובסוף המסקנא פירוש הביא  בתחילה  הפירושים , שני  להביא התכוון 
בזה) זה תלויים אינם אבל  פירושים  ב ' הרע"ב הביא זה על שגם איסטסית תיבת  בפירוש  קשורים אלו  פירושים  .)(ואין

 י י ח ר ו ק מ

סס



העדי מכות כיצד א פרק ו 

ארבּ עים, מלקוּ ת  חיּ ב ׁש הוּ א  העידוּ ה וּ 
ואחד אחד כּ ל זוֹ ממין, ונמצאוּ 

ארבּ עים: לוֹ קה 

ׁש יּ זוֹ מוּ  עד זוֹ ממין  נ עשׂ ים ה עדים אין 
אנ וּ  מעידין  אמר וּ  כּ יצד , עצמן . את 
אמרוּ  הנּ פ ׁש , את  ׁש הרג ּפ לוֹ ני באיׁש 
זה  נהרג  ׁש הרי מעידין, אּת ם היא להן
בּ מקוֹ ם ה יּ וֹ ם אוֹ ת וֹ  עּמ נוּ  היה  ההוֹ רג  אוֹ 
להם אמר וּ  אבל זוֹ ממין. אלּ וּ  אין  ּפ לוֹ ני,
הייתם אּת ם ׁש הרי מעידין , אּת ם היא
הרי ּפ לוֹ ני, בּ מקוֹ ם היּ וֹ ם א וֹ ת וֹ  עּמ נ וּ 

ּפ יהם: על ונהרגין  זוֹ ממין , א לּ וּ 
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עצמן.ד ׁש יּ זוֹ מוּ  ואזיל.עד כּ דמפר ׁש  [וההר וּ ג], ההוֹ רג  ב סקי  לא  גוּ פן, בּ סקי א וֹ תן ׁש יּ זוֹ מוּ  ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
דּ כתיב מּק רא לן יט)ונפקא דים :(דּ ברים  ׁש ל בּ ג וּ פן הקר ׁש יּ היה ד  ה ד, ׁש קר ד וה נּ ה ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

משני י. באחד לקיימו יש  לנדון  אותו שנותנים כיון בממון  אמנם זמם. כאשר  לקיים  בעינן
על לקיימו  יש  וגם להפסידו. שרצו  מה  יפסיד מהעדים  אחד שכל ידי על לקיימו יש  אופנים.
נפסד עד כל שאין אע"פ  הממון  משלשין אם ולכן להפסידו. שרצו מה כל יקבל  שהנדון  ידי 
הסכום  כל מקבל שהנדון ידי על זמם הכאשר  מתקיים מקום מכל להפסידו, שרצה  במה
מה ייענשו שהעדים ידי  על אלא  זמם  כאשר  לקיים  שייך לא  במלקות אבל  להפסידו . שרצו

שלם  מלקות  יקבל  אחד  כל ע"כ  ולכן להענישו , תוי"ט )שרצו והנהיא..(רע"ב, שנאמר  ממה 
שהעידו  מה  על ולא עצמו בעד הוא  שהשקר  משמע  שקר , עדות נאמר  ולא  שקר , .(רמב"ם)עד 

 י י ח ר ו ק מ

העדי מכות כיצד א ז פרק

אחרים  בּ א וּ  וה זּ ימוּ ם, אחרים בּ א וּ 
רבּ י יהרג וּ . כּ לּ ם מאה , אפ לּ וּ  והזּ ימוּ ם,
ואינ ּה  זוֹ , היא  אסטסית  א וֹ מר, יה וּ דה 

בלבד: הרא ׁש וֹ נה  כת  א לּ א  נהרגת 

ה       
    

     
     

    
      

            
              

            
              יב 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מאה.ה  הי וּ  אחרואפלּ וּ  זוֹ  ׁש הידוּ  כּ ּת וֹ ת ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌
כּ לּ ן , את הזּמ ה אחת וכת אחת בּ דוּ ת ◌ָ◌◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְזוֹ 

יהרג וּ : זאת .כּ לּ ן  היא זאת אסטסית  כּ ל וֹ מר ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֹ
צה  נטל וּ   ּׁש כ היא, וסטיא סרה  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַהכּ ת
בּ דוּ ת  להיד הבּ א כּ ל להזּ ים ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵביניהן
וכי  זוֹ , היא אסטסית אחר ּפ רוּ ׁש  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵֹזאת.
כּ ל ׁש צּ וֹ בת היא אסטיס ׁש ל  יוֹ רה  זוֹ  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵדוּ ת 

בּ ּה : רא הנּ וֹ ג כת  אלּ א נהרגת  ׁש וֹ נה ואינּה  ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
דּ לאחרבלבד . יהוּ דה  לרבּ י ליּה  דּ סבירא  ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌

מק בּ לים  לא ּת וּ  רא ׁש וֹ נה, כת ל ּה  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְדּ אּת זּ ּמ א
לאסהיד דּ אתיא ׁש ניּ ה דכת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָסהדוּ תא
קטלינן לא ואּת זּ ּמ א אּס הדה ואי ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָבּ תרּה ,
לא  דּ הא לוֹ , ו שׂ יתם לּה  קרינן דּ לא ֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ַלּה ,
יהוּ דה: כּ רבּ י הלכה ואין אּפ ּמ ה . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָקטלינן

אלאיב . הורגין ואין שהוזמו כיתות הרבה שיש משמעה כפשטות המשנה  לפרש  אפשר  אי
דה "ק מתרץ  ורבא  נהרגת. אינה  הראשונה  כת גם שקרנים הם  המזימים אם  כי הראשונה , כת 
קשה 'בלבד' הלשון אמנם בפנים , שביארנו וכמו נהרגת , היא אחת כת  אלא  הוזמה לא שאם

כיתות . עוד שיש  משמעו כי זה , אמרלפירוש יהודה  רבי לדידיה  אחר, באופן  המשנה  ביאר (הרמב"ם 

להרוג  צריכים  הייתם  ולא זו  היא  איסטסית אומרים, המזימים שכת מה  כל מקבלים  שאתם  לשיטתכם לרבנן
הרציחה מעשה  על עדות שום מקבלים  לא  תו הראשונה  כת שהוזם שאחר סובר אני  אבל הראשונה. כת  אפילו 

יהודה, רבי  וה "ק שהוזמה. הראשונה  כת כמו  הם  שקרנים  הם שגם  חוששים כי עליו, העידו שהוזמו  שהעדים
אף כי  בלבד, הראשונה כת  אלא נהרגת  אינה  אבל הם , כשרים  עדים  ולדידי זו , היא איסטסית  לדבריכם 
שמסקנת שאע"פ  התוי"ט וכתב  נהרגים. יהיו לא  הוזמו אם  ולכן אותם, מקבלים  אין  נוספים  עדים באו  אם 

'בלבד'. לשון א "ש שבזה כיון  כן לפרש  בחר והרמב "ם זה , באופן  המשנה  לפרש יש  בהו"א  כן , אינו הש"ס 
משמע הלשון מסתימת  זו , היא  איסטסית בד"ה אבל  הרמב"ם , כפירוש פירש נהרגת , ואינה  בד"ה הרע "ב 
שהרע "ב התוי "ט כותב כן  ועל הש"ס . וכמסקנת  איסטסית  שהיא יהודה  לרבי ס"ל שאכן  כפשטיה שמפרש 

ההו "א. לפי  שהוא  הרמב"ם  פירוש הביא ובסוף המסקנא פירוש הביא  בתחילה  הפירושים , שני  להביא התכוון 
בזה) זה תלויים אינם אבל  פירושים  ב ' הרע"ב הביא זה על שגם איסטסית תיבת  בפירוש  קשורים אלו  פירושים  .)(ואין

 י י ח ר ו ק מ

סס



העדי מכות כיצד א פרק ח

ׁש יּ גּ מר  עד נהרגין , זוֹ ממין  העדים אין 
עד  א וֹ מרים, הצּ ד וֹ קין  ׁש הרי  הדּ ין ,
נפׁש . ּת חת נפׁש  ׁש נּ אמר ׁש יּ הרג,
נאמר  כבר  והלא  חכמים, להם אמרוּ 

יט ) זמם (דברים כּ א ׁש ר  לוֹ  ועשׂ יתם
ואם  קיּ ם. אחיו והרי  לאחיו, לעשׂ וֹ ת 
יכוֹ ל  נפׁש , ּת חת  נפ ׁש  נאמר  לּמ ה כּ ן 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

משפטיםיג . בפרשת כתיב נפש תחת  כא)נפש  עדים (שמות  בפרשת  אנשים , ינצו  כי  אצל
במלא"ש אבל במשנה. כן  להגיה שצריכים וי "א  בּ נפ ׁש , נפׁש  ינ תח וֹ ס  ולא  כתיב ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָֹ◌ְזוממים
כמו  דמי  תחת  דכתיב  כמאן בנפש  נפש  שכתיב אע "ג כי  שלפנינו  הגירסא  לקיים שיש  כתב

נתינה)שפירש"י  תחת ד"ה ה . דף כאשר יד..(ב "ק ולא זמם  כאשר  משמע זמם כאשר  מדכתיב
אחוה יש  אבל אחיו , שקראו ממה  הוא  שהלימוד  משמע  קיים אחיו והרי  המשנה  לשון  עשה.

 י י ח ר ו ק מ

העדי מכות כיצד א ט פרק

עדים  ׁש לׁש ה א וֹ  עדים ׁש נים ּפ י על
הּמ ת  יז)יוּ מת  מתקיּ מת (שם אם , 

ה כּ ת וּ ב  פרט לּמ ה  בּ ׁש נים, העד וּ ת 
לׁש נים, ׁש לׁש ה להקּ יׁש  א לּ א  בּ ׁש לׁש ה ,
אף  הּׁשנים, את  מזּ ימין  ּׁשלׁש ה  מה
וּ מנּ ין הּׁשלׁש ה. את יזוֹ ּמ וֹ  הּׁשנים
עדים. לוֹ מר, ּת למוּ ד מאה, אפלּ וּ 
אינן ּׁשנים מה א וֹ מר , ׁש מע וֹ ן  רבּ י 
זוֹ ממין, ׁש ניהם ׁש יּ הוּ  עד נהרגין

ז

ז משנה
שופטי ו)בפרשת  יז דברי)עדי לה  א עדי  ני י  על 

אחד: עד י  על  י מת  לא  הת ימת
יחיט) יט  קר(ש העד קר עד וה ה היטב פטיה ודר

בער לאחיו לע ת  זמ אר ל  יתוע באחיו: ענה
:ר מ הרע
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מאה.ז אפ לּ וּ  מאה וּ מנּ ין  מ זּ ימין ׁש נים ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌
יחד: עד ׁש היד וּ  נהרגין  אינן  ּׁשנים מה ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌
ׁש ניהן . יט )דּ כתיב ׁש הוּ זּמ וּ  והנּ ה (דּ ברים  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

מקוֹ ם  כּ ל מר , ואמר  הד , ׁש קר  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵד 
ׁש יּ פרט  ד  ׁש נים כאן הרי ד  ֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש נּ אמר 

אחד : הכּ תוּ ב   ְל◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

לרווחא אלא  הלימוד. היינו לאו  וע"כ שם , לאחיו  להקים  כדכתיב מיתה  אחר  גם
חד דנקט  טובא  ודכוותיה  מלאחיו , נפקא דלא ואע"ג קיים , אחיו  ועדיין נקט דמילתא

אחרינא קרא  במקום  הריטב"א)קרא  בשם  אבלטו ..(רע "א הנוסחאות בכל הגירסא  כן
לשלשה  שנים  להקיש  למיתני  הו"ל  אתאטז..(תוי"ט )לכאורה דעדים  אימא  תימה,

הוא כתות, שתי מזמת  אחת  שכת  דכיון וי "ל מארבעה, טפי  מנין  אבל  ארבעה, לרבות 
מאה אפילו  בתוי"ט )הדין הובא השנים , אף תוד "ה  ה: העד,יז..(דף שקר  עד  והנה  דכתיב

שקר , עדי  הם העדים כששני  שרק מינה שמע  העד, שקר  אחד עד  והנה כתיב ומדלא
אחד. עד להדיא הכתוב  מפרט אא"כ שנים היינו בתורה עד שסתם ברע"ב כמבואר 

 י י ח ר ו ק מ
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העדי מכות כיצד א פרק י

ׁש יּ הי וּ  עד  נהרגין  אינן  ׁש לׁש ה  אף
מאה, אפ לּ וּ  וּ מנּ ין  זוֹ ממין . ׁש לׁש ּת ן 
אוֹ מר , עקיבא  ר בּ י  עדים. לוֹ מר , ּת למוּ ד 
עליו  להחמיר  א לּ א  ה ּׁשליׁש י בא  לא 
ענׁש  כּ ן ואם  באלּ וּ . כ יּ וֹ צא  דּ ינוֹ  ול עשׂ וֹ ת 
כע וֹ ברי עברה  לע וֹ ברי  לנּ טּפ ל הכּ ת וּ ב 
שׂ כר  יׁש לּ ם וכ ּמ ה  כּ ּמ ה  אחת  על עברה ,
מצוה: כע וֹ שׂ י מצוה  לע וֹ שׂ י  לנּ טּפ ל
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

זוֹ ממין . ׁש ל ׁש ּת ן  ׁש יּ הי וּ  ׁש היד עד והוּ א ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌
ׁש ל  סיּ וּ מוֹ  ׁש ל ד בּ וּ ר  כּ די  ֹבּ תו אחד  ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָכּ ל
זמן  וּ לאחר  ׁש נים הידוּ  אם אבל  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֲחבר וֹ .
לכל  כ ּת וֹ ת ׁש ּת י  הן הרי  האחרים, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵהידוּ 

הּׁשלי ׁש י דּ בר : בא  לא  א וֹ מר  עקיבא  ר בּ י  ָ◌ָ◌

עליו. להחמיר  הוֹ איל א לּ א  תאמר  ׁש א ֶ◌ַֹ◌ִ◌
מתקיּ מת  הד וּ ת היתה הליׁש י ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְוּ בלא
הכּ תוּ ב לּמ ד הזּמ ה, דּ ין ב וֹ  י שׂ וּ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַֹלא

נדּ וֹ ן: הוּ א וכּמ ה.ׁש אף כּ ּמ ה אחת על  ֶ◌ַ◌ִ◌
ּפ ר נוּ ת: מדּ ת ל  מר בּ ה ט וֹ בה ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶׁש ּמ דּ ה

ששנים יח. ללמוד צריך  שאין סובר  הוא אלא  הת "ק, של  דינו  על חולק אינו שמעון  רבי 
שבתורה עדיות לכל כשרים שנים  כי הקרא , מייתור  שלשה  שגםמזימין  כתב  ורמב"ם  (מאירי,

לר "ש) מודה  אלאיט..ת "ק אמור  דינו שאין מודה ר "ש גם  שהרי  קרא, צריך לא  לזה כי 
כתיב וקרא הם  אחת וכת עדים  נעשו  כאחד  כולם כן ואם  דיבור , כדי תוך העידו  כשכולם
על לא  וגם ר "ש  על חולק אינו ור "ע שקר . כת  היא  הכת כל  שמשמע העד , שקר  עד  והנה 

האידך ת"ק. שלדרשת  סובר אחד כל ולכאורה דר"ע, ליה  אית הת "ק  שגם כתב ורמב "ם רש"י, דעת  (כן

הם שנים  רק כשהוזמו  אף ולדידיה ר "ש על חולק  שר"ע  הריב "א דעת הביא  הנימוק "י קרא. צריכים  לא

בזה) דעתו  להכריע  אין לכאורה הרע"ב  מדברי הואכ..נהרגים. אחת כת  שהם שאע"פ ס "ד  כי
העדות. מתקיים היה  בלעדו  וגם האחרון  שהוא כיון ייענש  הר"ילא שדעת  הביא (והנימוק"י

כמותם) דינו  עבירה לעוברי שנטפל כיון כי הוזם , לא  אם אף נהרג  השלישי שלר"ע  במדהכא..גיאות
רבעים  ועל שלשים  על כתיב  פורענות  ובמדת  לאלפים , חסד נוצר  כתיב .(תוי"ט )טובה 

 י י ח ר ו ק מ

העדי מכות כיצד א יאפרק

א וֹ  קרוֹ ב  מהן  אחד נמצא  ּׁשנים מה
נמצא ׁש לׁש ה אף בּ טלה, עד וּ תן  פסוּ ל
עד וּ תן פסוּ ל, א וֹ  קרוֹ ב  מהן  אחד
לוֹ מר, ּת למוּ ד  מאה, אפלּ וּ  מנּ ין  בּ טלה .
דברים  בּ ּמ ה  י וֹ סי, רבּ י  אמר  עדים.
בּ דיני אבל נפ ׁש וֹ ת . בּ דיני  אמוּ רים,
רבּ י בּ ּׁשאר . ה עדוּ ת  ּת תקיּ ם ממוֹ נ וֹ ת ,
דּ יני ואחד ממוֹ נ וֹ ת  דּ יני  אחד א וֹ מר,
בּ זמן אבל בהן , ׁש התרוּ  בּ זמן  נפׁש וֹ ת .
אחין ׁש ני יּ עשׂ וּ  מה  בהן , התרוּ  ׁש א 

הנּ פ ׁש : את  ׁש הרג באחד  ׁש רא וּ 

ח 

ח משנה 
ואומר  מוסי עקיבא ורבי הקודמת, משנה  המש היא זו משנה 

לשני שלשה הוקשו זה  לעני  (תוי"ט)שג.

      
      

   
     

     
    
     

   
     

    
    

   
    

     
      

              
    כב          
               

          

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

נפׁש וֹ ת .ח בּ דיני אמוּ רים דברים בּ ּמ ה
לה )דּ כתיב ה דה,(בּ מד בּ ר והצּ יל וּ  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌

אזּ כוּ תא : ממ וֹ נ וֹ ת .וּ מהדּ רינן דּ יני  נּמ י אחד  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
בּ טלה : בהן.דוּ תן  ׁש התרוּ  בּ דיני בּ זמן  ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

דּ בטלה, אמרינן  כּ י כּ ל וֹ מר, אירי. ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְנפׁש וֹ ת

נׁש ּת ּת ף  הּפ סוּ ל אוֹ  ׁש ה ּק רוֹ ב  בּ זמן ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶזהוּ 
ברה, בּ עוֹ ברי הּמ תרין  מן  להיוֹ ת  ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִמּת חלּ ה 
להיוֹ ת  כוּ ן  ולא בהן התרוּ  לא אם ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ָ◌ֲאבל
האחרים  ד וּ ת בטלה לא  בּ דּ בר, ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵד

זה . ׁש ל ראיּ ת וֹ  כּ ר בּ י:והלכהבּ ׁש ביל  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌

בהןכב. התרו  שלא  בזמן אפילו  וס "ל פליג  יוסי רבי  אבל  זה, הוא  רבי דברי  .(תוי"ט )המשך

 י י ח ר ו ק מ

סס



העדי מכות כיצד א פרק י

ׁש יּ הי וּ  עד  נהרגין  אינן  ׁש לׁש ה  אף
מאה, אפ לּ וּ  וּ מנּ ין  זוֹ ממין . ׁש לׁש ּת ן 
אוֹ מר , עקיבא  ר בּ י  עדים. לוֹ מר , ּת למוּ ד 
עליו  להחמיר  א לּ א  ה ּׁשליׁש י בא  לא 
ענׁש  כּ ן ואם  באלּ וּ . כ יּ וֹ צא  דּ ינוֹ  ול עשׂ וֹ ת 
כע וֹ ברי עברה  לע וֹ ברי  לנּ טּפ ל הכּ ת וּ ב 
שׂ כר  יׁש לּ ם וכ ּמ ה  כּ ּמ ה  אחת  על עברה ,
מצוה: כע וֹ שׂ י מצוה  לע וֹ שׂ י  לנּ טּפ ל

     
    

  יח   
      

    
      

 יט  
      

    
    

    כ 
           

          כא 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

זוֹ ממין . ׁש ל ׁש ּת ן  ׁש יּ הי וּ  ׁש היד עד והוּ א ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌
ׁש ל  סיּ וּ מוֹ  ׁש ל ד בּ וּ ר  כּ די  ֹבּ תו אחד  ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָכּ ל
זמן  וּ לאחר  ׁש נים הידוּ  אם אבל  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֲחבר וֹ .
לכל  כ ּת וֹ ת ׁש ּת י  הן הרי  האחרים, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵהידוּ 

הּׁשלי ׁש י דּ בר : בא  לא  א וֹ מר  עקיבא  ר בּ י  ָ◌ָ◌

עליו. להחמיר  הוֹ איל א לּ א  תאמר  ׁש א ֶ◌ַֹ◌ִ◌
מתקיּ מת  הד וּ ת היתה הליׁש י ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְוּ בלא
הכּ תוּ ב לּמ ד הזּמ ה, דּ ין ב וֹ  י שׂ וּ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַֹלא

נדּ וֹ ן: הוּ א וכּמ ה.ׁש אף כּ ּמ ה אחת על  ֶ◌ַ◌ִ◌
ּפ ר נוּ ת: מדּ ת ל  מר בּ ה ט וֹ בה ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶׁש ּמ דּ ה

ששנים יח. ללמוד צריך  שאין סובר  הוא אלא  הת "ק, של  דינו  על חולק אינו שמעון  רבי 
שבתורה עדיות לכל כשרים שנים  כי הקרא , מייתור  שלשה  שגםמזימין  כתב  ורמב"ם  (מאירי,

לר "ש) מודה  אלאיט..ת "ק אמור  דינו שאין מודה ר "ש גם  שהרי  קרא, צריך לא  לזה כי 
כתיב וקרא הם  אחת וכת עדים  נעשו  כאחד  כולם כן ואם  דיבור , כדי תוך העידו  כשכולם
על לא  וגם ר "ש  על חולק אינו ור "ע שקר . כת  היא  הכת כל  שמשמע העד , שקר  עד  והנה 

האידך ת"ק. שלדרשת  סובר אחד כל ולכאורה דר"ע, ליה  אית הת "ק  שגם כתב ורמב "ם רש"י, דעת  (כן

הם שנים  רק כשהוזמו  אף ולדידיה ר "ש על חולק  שר"ע  הריב "א דעת הביא  הנימוק "י קרא. צריכים  לא

בזה) דעתו  להכריע  אין לכאורה הרע"ב  מדברי הואכ..נהרגים. אחת כת  שהם שאע"פ ס "ד  כי
העדות. מתקיים היה  בלעדו  וגם האחרון  שהוא כיון ייענש  הר"ילא שדעת  הביא (והנימוק"י

כמותם) דינו  עבירה לעוברי שנטפל כיון כי הוזם , לא  אם אף נהרג  השלישי שלר"ע  במדהכא..גיאות
רבעים  ועל שלשים  על כתיב  פורענות  ובמדת  לאלפים , חסד נוצר  כתיב .(תוי"ט )טובה 

 י י ח ר ו ק מ

העדי מכות כיצד א יאפרק

א וֹ  קרוֹ ב  מהן  אחד נמצא  ּׁשנים מה
נמצא ׁש לׁש ה אף בּ טלה, עד וּ תן  פסוּ ל
עד וּ תן פסוּ ל, א וֹ  קרוֹ ב  מהן  אחד
לוֹ מר, ּת למוּ ד  מאה, אפלּ וּ  מנּ ין  בּ טלה .
דברים  בּ ּמ ה  י וֹ סי, רבּ י  אמר  עדים.
בּ דיני אבל נפ ׁש וֹ ת . בּ דיני  אמוּ רים,
רבּ י בּ ּׁשאר . ה עדוּ ת  ּת תקיּ ם ממוֹ נ וֹ ת ,
דּ יני ואחד ממוֹ נ וֹ ת  דּ יני  אחד א וֹ מר,
בּ זמן אבל בהן , ׁש התרוּ  בּ זמן  נפׁש וֹ ת .
אחין ׁש ני יּ עשׂ וּ  מה  בהן , התרוּ  ׁש א 

הנּ פ ׁש : את  ׁש הרג באחד  ׁש רא וּ 

ח 

ח משנה 
ואומר  מוסי עקיבא ורבי הקודמת, משנה  המש היא זו משנה 

לשני שלשה הוקשו זה  לעני  (תוי"ט)שג.
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

נפׁש וֹ ת .ח בּ דיני אמוּ רים דברים בּ ּמ ה
לה )דּ כתיב ה דה,(בּ מד בּ ר והצּ יל וּ  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌

אזּ כוּ תא : ממ וֹ נ וֹ ת .וּ מהדּ רינן דּ יני  נּמ י אחד  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
בּ טלה : בהן.דוּ תן  ׁש התרוּ  בּ דיני בּ זמן  ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

דּ בטלה, אמרינן  כּ י כּ ל וֹ מר, אירי. ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְנפׁש וֹ ת

נׁש ּת ּת ף  הּפ סוּ ל אוֹ  ׁש ה ּק רוֹ ב  בּ זמן ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶזהוּ 
ברה, בּ עוֹ ברי הּמ תרין  מן  להיוֹ ת  ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִמּת חלּ ה 
להיוֹ ת  כוּ ן  ולא בהן התרוּ  לא אם ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ָ◌ֲאבל
האחרים  ד וּ ת בטלה לא  בּ דּ בר, ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵד

זה . ׁש ל ראיּ ת וֹ  כּ ר בּ י:והלכהבּ ׁש ביל  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌

בהןכב. התרו  שלא  בזמן אפילו  וס "ל פליג  יוסי רבי  אבל  זה, הוא  רבי דברי  .(תוי"ט )המשך

 י י ח ר ו ק מ

סנ



העדי מכות כיצד א פרק יב

וּ ׁש נים  זה  מחלּ וֹ ן  א וֹ ת וֹ  ר וֹ אין  ׁש נים היוּ 
בוֹ  מתרה ואחד  זה מחלּ וֹ ן  א וֹ ת וֹ  רוֹ אין 
את  א לּ וּ  ר וֹ אין  ׁש ּמ קצתן  בּ זמן  בּ אמצע ,
לאו, ואם אחת . עד וּ ת  א לּ וּ  הרי א לּ וּ ,
נמצאת  אם לפיכ עד יּ וֹ ת. ׁש ּת י אלּ וּ  הרי 
נהרגין והן  הוּ א  זוֹ ממת , מהן  אחת 

א וֹ מר  י וֹ סי  רבּ י  ּפ ט וּ רה . לעוֹ לם וה ּׁשניּ ה  , 

ט      
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      כד    

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ אמצע.ט בוֹ  מתרה הּמ תרה ואחד  ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
ר וֹ אה  ׁש הוּ א דים, ׁש ל הכּ ת ם ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִמצטרף
ההתראה. בּ ׁש ת אוֹ תוֹ  ר וֹ אים והם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָאוֹ תם
ׁש בּ ׁש ני הכּ ּת וֹ ת ׁש ּת י  היוּ  אם  ְלפיכ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

ם  אלּ וּ  מצטרפים אוֹ תוֹ , ר וֹ אים ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהחלּ וֹ נוֹ ת
אחת : דוּ ת כּ לּ ם והם  נהרגין.אלּ וּ  והן הוּ א  ֵ◌ְ◌ֵ◌◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌

ׁש א  אחת כת איכּ א דּ אכּ ּת י נהרג ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶהוּ א
הוּ זּמ וּ : ׁש הרי נהרגין הנּ זּ מין והם ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַהוּ זּמ ה,

ראהכג . זו  כת  שמקצת  כתבו תוספות  אמנם  בפירושו. הרמב "ם כתב וכן  הרע"ב פירש  כן 
מקצתם  שלשון  כתב  ובתוי "ט  לא. או המתרה את ראו  אי  כלל  איירי ולא  זו כת  של מקצת 

בחיבורו הרמב"ם שמלשון כתב עוד כפירושם. יותר  משמע אלו  את אלו ה"א)רואין פ"ד (עדות

ששניהם  דעתו  אלא בו  חזר  שלא  כתב  לנר  הערוך אבל כתוספות . ומפרש בו שחזר  משמע
בין  ובפירושו מהני  אותם, ראה והמתרה  המתרה  ראו  אם  ובין  אלו את אלו רואים  מקצתם אם

להרחבה. ועיי "ש שניהם, פירש  ובחיבורו  אחד , פירוש רק היא,כד.פירש  פשיטא  לכאורה 
הם  פטורים הנדון  שנהרג  אחר  הוזמו אם שאף שר "ל הנימוק"י ומפרש  הוזמו. לא שהרי
ובשיח מ"ו . לעיל  שמענו כבר  זה  דין כי  צ "ב ועדיין  עשה , כאשר  ולא זמם כאשר  משום 
הנידון  דין  שנגמר  אחר  הוזמה הראשונה כת  שאם התנא  משמיענו שכאן שר "ל מבאר  יצחק
שכיון  וס "ד  השניה, כת  הוזמה  ועכשו נהרגו, לא עדיין  והם הנידון  נהרג ואח"כ למיתה,
השניים , גם  נהרוג  הראשונים  נהרוג  ואם  שוים  יהיו  שדיניהם  הוא דין הוזמו הכיתות  ששתי 
פטורים . והשניים  נהרגים  שהראשונים  קמ "ל הראשונים , גם נפטור  השניים  נפטור  ואם 

 י י ח ר ו ק מ

העדי מכות כיצד א יג פרק

עדיו  ׁש ני  ּפ י  ׁש יּ ה וּ  עד נהרגין  אין 
ׁש נּ אמר בּ וֹ , יז)מתרין  ּפ י(דברים  על 

ׁש נים  ּפ י על אחר , דּ בר עדים. ׁש נים
ׁש וֹ מעת  סנהדרין  תהא  ׁש א  עדים,

הּת רגּ מן : מּפ י

לפני וּ בא וּ ברח דּ ינוֹ  ׁש נּ גמר מי
דּ ינ וֹ . את  סוֹ תרים אין  דּ ין , בית  א וֹ ת וֹ 
ויאמרוּ , ׁש נים ׁש יּ עמדוּ  מקוֹ ם כּ ל
דּ ינ וֹ  ׁש נּ גמר ּפ לוֹ ני  באיׁש  אנ וּ  מעידין 

י

      
 כה   

     
    

      כו
     
    

       כז 
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הּת רגּ מן . מּפ י  ׁש וֹ מעת סנהדרין  תהא  בּ ל ׁש וֹ ן ׁש א  מכּ ירים הדּ יּ נים ׁש יּ היוּ  ׁש צּ ריכין ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌
הלכה: וכן בּ ינוֹ תם. מליץ להמיד  יצטרכ וּ  ולא ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָהדים

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בב "דכה. עליו המעידין שאותן בעינן דלא דמשמע  באמצע  בו  מתרה  ואחד דאמר  את "ק  פליג
חייב  בו התרה  אם  אחר  אדם  אלא  בו, יוסייתרו רבי  כוונת  אי  לעיין  יש במלא"ש. הובא  (נימוק "י ,

שמע ) והשני  בו  התרה  מהם אחד אם  שמספיק  או  הת "ק, על  פליג ובתרתי  בו  להתרות  צריכים העדים  .ששני 
כתיב נימוק "י.כו. שופטים  פרשת  בתחילת  ו)(והנה  יז המת .(דברים יומת  עדים שלשה  או  עדים שנים  פי  על 

הפרשה טו)ובהמשך יט  הנימוק "י(דברים שפירש ממה  דבר. יקום  עדים  שלשה  או  עדים  שני  פי  על כתיב 

במשנה לגרוס  יש לכאורה  כן  ואם  השני מפסוק  הוא  שהלימוד  משמע  דבר, יקום מדכתיב  הוא  שהלימוד

היא  הגירסא  הספרים  בכל  אבל עדים , שנים  ולא  עדים , בלשוןכז..שנים )שני  המתורגמן יחליף שמא 
יותר  אותם  לחקור להם  יתכן העדים  מפי הם כשישמעו ועוד  האכח..(נימוק "י )העדות , משמע 

ויאמרו שנים  שיעמדו מקום שכל שנינו ובסיפא  דין, פסק  אותו על  סומכין  אין אחר ב "ד לפני 
לאפוקי בא  שכאן  אלא  אחר . דין בית של  דין פסק על  גם  שסומכין הרי יהרג, זה הרי כו '
למצוא תועיל  א "י זכות  אולי כי ודנים  חוזרין שאז  שבא"י, לב "ד שבחו "ל  מב "ד  ברח  אם

לא"י מא "י או לחו "ל  מא "י בברח  איירי וסיפא  זכות . של  פתח  ז .)לו דף  הסוגיא  ע "פ  .(תוי"ט

 י י ח ר ו ק מ

ע



העדי מכות כיצד א פרק יב

וּ ׁש נים  זה  מחלּ וֹ ן  א וֹ ת וֹ  ר וֹ אין  ׁש נים היוּ 
בוֹ  מתרה ואחד  זה מחלּ וֹ ן  א וֹ ת וֹ  רוֹ אין 
את  א לּ וּ  ר וֹ אין  ׁש ּמ קצתן  בּ זמן  בּ אמצע ,
לאו, ואם אחת . עד וּ ת  א לּ וּ  הרי א לּ וּ ,
נמצאת  אם לפיכ עד יּ וֹ ת. ׁש ּת י אלּ וּ  הרי 
נהרגין והן  הוּ א  זוֹ ממת , מהן  אחת 

א וֹ מר  י וֹ סי  רבּ י  ּפ ט וּ רה . לעוֹ לם וה ּׁשניּ ה  , 

ט      
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      כד    

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ אמצע.ט בוֹ  מתרה הּמ תרה ואחד  ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
ר וֹ אה  ׁש הוּ א דים, ׁש ל הכּ ת ם ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִמצטרף
ההתראה. בּ ׁש ת אוֹ תוֹ  ר וֹ אים והם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָאוֹ תם
ׁש בּ ׁש ני הכּ ּת וֹ ת ׁש ּת י  היוּ  אם  ְלפיכ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

ם  אלּ וּ  מצטרפים אוֹ תוֹ , ר וֹ אים ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהחלּ וֹ נוֹ ת
אחת : דוּ ת כּ לּ ם והם  נהרגין.אלּ וּ  והן הוּ א  ֵ◌ְ◌ֵ◌◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌

ׁש א  אחת כת איכּ א דּ אכּ ּת י נהרג ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶהוּ א
הוּ זּמ וּ : ׁש הרי נהרגין הנּ זּ מין והם ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַהוּ זּמ ה,

ראהכג . זו  כת  שמקצת  כתבו תוספות  אמנם  בפירושו. הרמב "ם כתב וכן  הרע"ב פירש  כן 
מקצתם  שלשון  כתב  ובתוי "ט  לא. או המתרה את ראו  אי  כלל  איירי ולא  זו כת  של מקצת 

בחיבורו הרמב"ם שמלשון כתב עוד כפירושם. יותר  משמע אלו  את אלו ה"א)רואין פ"ד (עדות

ששניהם  דעתו  אלא בו  חזר  שלא  כתב  לנר  הערוך אבל כתוספות . ומפרש בו שחזר  משמע
בין  ובפירושו מהני  אותם, ראה והמתרה  המתרה  ראו  אם  ובין  אלו את אלו רואים  מקצתם אם

להרחבה. ועיי "ש שניהם, פירש  ובחיבורו  אחד , פירוש רק היא,כד.פירש  פשיטא  לכאורה 
הם  פטורים הנדון  שנהרג  אחר  הוזמו אם שאף שר "ל הנימוק"י ומפרש  הוזמו. לא שהרי
ובשיח מ"ו . לעיל  שמענו כבר  זה  דין כי  צ "ב ועדיין  עשה , כאשר  ולא זמם כאשר  משום 
הנידון  דין  שנגמר  אחר  הוזמה הראשונה כת  שאם התנא  משמיענו שכאן שר "ל מבאר  יצחק
שכיון  וס "ד  השניה, כת  הוזמה  ועכשו נהרגו, לא עדיין  והם הנידון  נהרג ואח"כ למיתה,
השניים , גם  נהרוג  הראשונים  נהרוג  ואם  שוים  יהיו  שדיניהם  הוא דין הוזמו הכיתות  ששתי 
פטורים . והשניים  נהרגים  שהראשונים  קמ "ל הראשונים , גם נפטור  השניים  נפטור  ואם 

 י י ח ר ו ק מ

העדי מכות כיצד א יג פרק

עדיו  ׁש ני  ּפ י  ׁש יּ ה וּ  עד נהרגין  אין 
ׁש נּ אמר בּ וֹ , יז)מתרין  ּפ י(דברים  על 

ׁש נים  ּפ י על אחר , דּ בר עדים. ׁש נים
ׁש וֹ מעת  סנהדרין  תהא  ׁש א  עדים,

הּת רגּ מן : מּפ י

לפני וּ בא וּ ברח דּ ינוֹ  ׁש נּ גמר מי
דּ ינ וֹ . את  סוֹ תרים אין  דּ ין , בית  א וֹ ת וֹ 
ויאמרוּ , ׁש נים ׁש יּ עמדוּ  מקוֹ ם כּ ל
דּ ינ וֹ  ׁש נּ גמר ּפ לוֹ ני  באיׁש  אנ וּ  מעידין 

י

      
 כה   

     
    

      כו
     
    

       כז 

     
  כח    

     
     
     

    
         

הּת רגּ מן . מּפ י  ׁש וֹ מעת סנהדרין  תהא  בּ ל ׁש וֹ ן ׁש א  מכּ ירים הדּ יּ נים ׁש יּ היוּ  ׁש צּ ריכין ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌
הלכה: וכן בּ ינוֹ תם. מליץ להמיד  יצטרכ וּ  ולא ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָהדים

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בב "דכה. עליו המעידין שאותן בעינן דלא דמשמע  באמצע  בו  מתרה  ואחד דאמר  את "ק  פליג
חייב  בו התרה  אם  אחר  אדם  אלא  בו, יוסייתרו רבי  כוונת  אי  לעיין  יש במלא"ש. הובא  (נימוק "י ,

שמע ) והשני  בו  התרה  מהם אחד אם  שמספיק  או  הת "ק, על  פליג ובתרתי  בו  להתרות  צריכים העדים  .ששני 
כתיב נימוק "י.כו. שופטים  פרשת  בתחילת  ו)(והנה  יז המת .(דברים יומת  עדים שלשה  או  עדים שנים  פי  על 

הפרשה טו)ובהמשך יט  הנימוק "י(דברים שפירש ממה  דבר. יקום  עדים  שלשה  או  עדים  שני  פי  על כתיב 

במשנה לגרוס  יש לכאורה  כן  ואם  השני מפסוק  הוא  שהלימוד  משמע  דבר, יקום מדכתיב  הוא  שהלימוד

היא  הגירסא  הספרים  בכל  אבל עדים , שנים  ולא  עדים , בלשוןכז..שנים )שני  המתורגמן יחליף שמא 
יותר  אותם  לחקור להם  יתכן העדים  מפי הם כשישמעו ועוד  האכח..(נימוק "י )העדות , משמע 

ויאמרו שנים  שיעמדו מקום שכל שנינו ובסיפא  דין, פסק  אותו על  סומכין  אין אחר ב "ד לפני 
לאפוקי בא  שכאן  אלא  אחר . דין בית של  דין פסק על  גם  שסומכין הרי יהרג, זה הרי כו '
למצוא תועיל  א "י זכות  אולי כי ודנים  חוזרין שאז  שבא"י, לב "ד שבחו "ל  מב "ד  ברח  אם

לא"י מא "י או לחו "ל  מא "י בברח  איירי וסיפא  זכות . של  פתח  ז .)לו דף  הסוגיא  ע "פ  .(תוי"ט

 י י ח ר ו ק מ
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העדי מכות כיצד א פרק יד

וּ פלוֹ ני וּ פלוֹ ני  ּפ לוֹ ני, ׁש ל דּ ינ וֹ  בּ בית 
נ וֹ הגת  סנהדרין  יהרג. זה  הרי עדיו,
סנהדרין לארץ. וּ בחוּ צה בּ ארץ
נקראת בּ ׁש בוּ ע אחד ההוֹ רגת
א וֹ מר, עזריה בּ ן  אלעזר  רבּ י  חבלנית .
ורבּ י טרפוֹ ן  ר בּ י ׁש נה . לׁש ב עים אחד
בּס נהדרין היינ וּ  א לּ וּ  א וֹ מרים, עקיבא 
בּ ן ׁש מע וֹ ן  רבּ ן  מע וֹ לם. אדם נהרג  לא 
ׁש וֹ פכי מר בּ ין  הן  אף א וֹ מר, גּ מליאל

בּ י שׂ ראל: דמים
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       לא     
      

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ר ׁש וּ ת סנהדרין.י להן יׁש  בּ ארץ, ה ּס מוּ כים  ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌
בּ ארץ  בּ ין נפׁש וֹ ת, ודיני קנסוֹ ת דּ יני ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָלדוּ ן
דּ ין  בּ ית ׁש יּ ׁש  זמן כּ ל  לארץ, בּ חוּ צה ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵבּ ין

ׁש נּ אמר  הגּ זית. בּ לׁש כּ ת יז )הגּ ד וֹ ל (דּ ברים ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

הפט , אל אוֹ  הכּ הן אל  ׁש מ ◌ֵֹ◌ַ◌ֶ◌ֵֹ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְלבלּת י
יׁש  מזבּ ח גּ בּ י ל  מקריב  כּ הן ׁש יּ ׁש  ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִבּ זמן
כּ הן  ׁש אין בּ זמן נפׁש וֹ ת, דּ יני ׁש דּ ן ◌ֵֹ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵׁש וֹ פט

ׁש וֹ פט : בּ ׁש בוּ ע.אין אחת ההוֹ רגת סנהדרין  ֵ◌ֵ◌
ׁש נים: ל ׁש בע  חוֹ בלנית.אחת נקראת ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌

בדיני ויחזירוּ  בּ דּ ין, מת וּ נים ׁש יּ היוּ  ֶׁש צּ רי◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
לזכ וּ ת: מעוֹ לם.נפׁש וֹ ת אדם נהרג  לא  ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌

ה די להׁש יב.ׁש יּ בדּ קוּ  ידעוּ  ׁש א  בּ דבר  ם ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌
אוֹ  הרג  טרפה ראיתם, מה הוּ א, ר וֹ צח  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִאם
הרג , ׁש לם ל וֹ מר  ּת מצא ואם הרג , ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָׁש לם
מג לּ ה  ואם היה. נקב  סיף במקוֹ ם ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש ּמ א
בּ פוֹ פרת: כּ מכח וֹ ל  ראיתם הוּ א, ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲריוֹ ת

דמים. ׁש וֹ פכי  מרבּ ים  הן  אין אף  ּכ  ֹמּת ו ִ◌ָ◌ֵ◌
דּ ם:  לׁש ּפ וּ מר בּ ים הר ׁש ים ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְמכ לּ ין

דכתיבכט. חבלוני  ולא  מלשון שהוא  ובערוך דניאלתפא"י . כג)אצל ו  שלא(דניאל והכוונה ,
האריות. אותו איפשטאל.השחיתו  דלא בעיא  היא בגמרא  כי צ "ע  אמנם  המאירי , כתב כן

חבלנית. נקראת שנה  לשבעים  אחת בהורגת שגם הכוונה שמא או בכך שדרכה הכוונה אי
בסוגיין לא. אשי  רב מאמר  הוא  היה  נקב סייף במקום  שמא ומש "כ רע"ב. ז.)עיין  .(דף
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הגולי ה מכות אלו ב טו פרק

בּ ׁש גגה. נפ ׁש  הה וֹ רג  ה גּ וֹ לין , הן  א לּ וּ 
עליו ונפלה בּ מעגּ ילה מעגּ ל היה
ונפלה  בּ חבית  מׁש לׁש ל היה  והרגּת וּ ,
בּ סלּ ם יוֹ רד היה והרגּת וּ , עליו
גוֹ לה. זה הרי והרגוֹ , עליו ונפל

א 

 הגולי  ה אלו  ב פרק
א  משנה

גלות
שהרג למי גלות  מצות בארוכה מופיע בתורה  מקומות בכמה

. הגולי ה ומי גלות  דיני מופיע זה בפרק בשוגג.

מסעי  כג )בפרשת לה לא(במדבר  ימ ת אר  אב בכל  א
:רעת מב ולא ל איב לא  והא  ומת עליו ול  ראת

 שופטי ה)בפרשת יט  לחטב(דברי בער  רעה את יבא וא ר
מצא הע מ הרזל  ונ ל  הע לכרת  רזב יד ונחה  עצי

וחי: האה הערי אחת  אל ינס הא ומת  רעה את
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הגּ וֹ לין.א הן אבןאלּ וּ  בּ מגּ ילה. מגּ ל היה ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
ה ּס יד  גּ בּ י ל א וֹ ת ּה  ׁש ּמ גּ לין  גלּ ה  ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲחלקה 

הּס דקים: להׁש ווֹ ת ׁש בּ ליּ ה הּט יט ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַאוֹ 
בּ חבית. מ ׁש ל ׁש ל  למ ּט ה:היה מלמ לה ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌

להשוותא. שבעלייה הטיט או  הסיד גב  על אותה שמעגלין  עגולה  חלקה אבן היא  מעגילה
השיפוע(רע "ב)הסדקים  לצד וכשדוחפה  קצת  המשופע גג שעל הטיט  במחליק  כאן  ואיירי .

מושך קורהו  אצלו  ומושכה  וכשחוזר  מעגל  וחלקה,.(רש "י)קורהו  עבה עץ  שהיא  כתב (רש"י

אבן שהיא  כתב כאן הרמב"ם )והרע "ב  כתב במו "ק(וכן מ"י )אבל שהוא(פ"א  וכתב כרש"י הרע"ב  פירש 

ניחא ידה על נהרג שחברו  שאיירי מחמת  וכאן מאבן ויש מעץ  שיש ונ' הגגות. מחליקין שבו  עגול עץ 

להמית) כדי בה  יש שסתמא אבן של שהיתה  לפרש  לרע"ב  קתני ,ב..ליה  זו  אף זו לא  דתנא י"א 
שודאי  חבית משלשל  אף  אלא להיזהר , לו שהיה גלות לחייבו יש דודאי מעגל  זו  לא 
בסולם  היורד וגם חייב. והרג נפל  אם  מקום  מכל  חביתו, שישבר  רצה לא  שהרי נזהר 

חייב והרג נפל אם  הוא אף יפול, שלא מאד בתוי"ט )שנזהר  הובא  יורד, היה  תוד"ה ז. .(דף

 י י ח ר ו ק מ

עס



העדי מכות כיצד א פרק יד

וּ פלוֹ ני וּ פלוֹ ני  ּפ לוֹ ני, ׁש ל דּ ינ וֹ  בּ בית 
נ וֹ הגת  סנהדרין  יהרג. זה  הרי עדיו,
סנהדרין לארץ. וּ בחוּ צה בּ ארץ
נקראת בּ ׁש בוּ ע אחד ההוֹ רגת
א וֹ מר, עזריה בּ ן  אלעזר  רבּ י  חבלנית .
ורבּ י טרפוֹ ן  ר בּ י ׁש נה . לׁש ב עים אחד
בּס נהדרין היינ וּ  א לּ וּ  א וֹ מרים, עקיבא 
בּ ן ׁש מע וֹ ן  רבּ ן  מע וֹ לם. אדם נהרג  לא 
ׁש וֹ פכי מר בּ ין  הן  אף א וֹ מר, גּ מליאל

בּ י שׂ ראל: דמים
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       לא     
      

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ר ׁש וּ ת סנהדרין.י להן יׁש  בּ ארץ, ה ּס מוּ כים  ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌
בּ ארץ  בּ ין נפׁש וֹ ת, ודיני קנסוֹ ת דּ יני ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָלדוּ ן
דּ ין  בּ ית ׁש יּ ׁש  זמן כּ ל  לארץ, בּ חוּ צה ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵבּ ין

ׁש נּ אמר  הגּ זית. בּ לׁש כּ ת יז )הגּ ד וֹ ל (דּ ברים ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

הפט , אל אוֹ  הכּ הן אל  ׁש מ ◌ֵֹ◌ַ◌ֶ◌ֵֹ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְלבלּת י
יׁש  מזבּ ח גּ בּ י ל  מקריב  כּ הן ׁש יּ ׁש  ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִבּ זמן
כּ הן  ׁש אין בּ זמן נפׁש וֹ ת, דּ יני ׁש דּ ן ◌ֵֹ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵׁש וֹ פט

ׁש וֹ פט : בּ ׁש בוּ ע.אין אחת ההוֹ רגת סנהדרין  ֵ◌ֵ◌
ׁש נים: ל ׁש בע  חוֹ בלנית.אחת נקראת ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌

בדיני ויחזירוּ  בּ דּ ין, מת וּ נים ׁש יּ היוּ  ֶׁש צּ רי◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
לזכ וּ ת: מעוֹ לם.נפׁש וֹ ת אדם נהרג  לא  ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌

ה די להׁש יב.ׁש יּ בדּ קוּ  ידעוּ  ׁש א  בּ דבר  ם ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌
אוֹ  הרג  טרפה ראיתם, מה הוּ א, ר וֹ צח  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִאם
הרג , ׁש לם ל וֹ מר  ּת מצא ואם הרג , ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָׁש לם
מג לּ ה  ואם היה. נקב  סיף במקוֹ ם ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש ּמ א
בּ פוֹ פרת: כּ מכח וֹ ל  ראיתם הוּ א, ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲריוֹ ת

דמים. ׁש וֹ פכי  מרבּ ים  הן  אין אף  ּכ  ֹמּת ו ִ◌ָ◌ֵ◌
דּ ם:  לׁש ּפ וּ מר בּ ים הר ׁש ים ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְמכ לּ ין

דכתיבכט. חבלוני  ולא  מלשון שהוא  ובערוך דניאלתפא"י . כג)אצל ו  שלא(דניאל והכוונה ,
האריות. אותו איפשטאל.השחיתו  דלא בעיא  היא בגמרא  כי צ "ע  אמנם  המאירי , כתב כן

חבלנית. נקראת שנה  לשבעים  אחת בהורגת שגם הכוונה שמא או בכך שדרכה הכוונה אי
בסוגיין לא. אשי  רב מאמר  הוא  היה  נקב סייף במקום  שמא ומש "כ רע"ב. ז.)עיין  .(דף

 י י ח ר ו ק מ

הגולי ה מכות אלו ב טו פרק

בּ ׁש גגה. נפ ׁש  הה וֹ רג  ה גּ וֹ לין , הן  א לּ וּ 
עליו ונפלה בּ מעגּ ילה מעגּ ל היה
ונפלה  בּ חבית  מׁש לׁש ל היה  והרגּת וּ ,
בּ סלּ ם יוֹ רד היה והרגּת וּ , עליו
גוֹ לה. זה הרי והרגוֹ , עליו ונפל

א 

 הגולי  ה אלו  ב פרק
א  משנה

גלות
שהרג למי גלות  מצות בארוכה מופיע בתורה  מקומות בכמה

. הגולי ה ומי גלות  דיני מופיע זה בפרק בשוגג.

מסעי  כג )בפרשת לה לא(במדבר  ימ ת אר  אב בכל  א
:רעת מב ולא ל איב לא  והא  ומת עליו ול  ראת

 שופטי ה)בפרשת יט  לחטב(דברי בער  רעה את יבא וא ר
מצא הע מ הרזל  ונ ל  הע לכרת  רזב יד ונחה  עצי

וחי: האה הערי אחת  אל ינס הא ומת  רעה את
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הגּ וֹ לין.א הן אבןאלּ וּ  בּ מגּ ילה. מגּ ל היה ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
ה ּס יד  גּ בּ י ל א וֹ ת ּה  ׁש ּמ גּ לין  גלּ ה  ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲחלקה 

הּס דקים: להׁש ווֹ ת ׁש בּ ליּ ה הּט יט ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַאוֹ 
בּ חבית. מ ׁש ל ׁש ל  למ ּט ה:היה מלמ לה ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌

להשוותא. שבעלייה הטיט או  הסיד גב  על אותה שמעגלין  עגולה  חלקה אבן היא  מעגילה
השיפוע(רע "ב)הסדקים  לצד וכשדוחפה  קצת  המשופע גג שעל הטיט  במחליק  כאן  ואיירי .

מושך קורהו  אצלו  ומושכה  וכשחוזר  מעגל  וחלקה,.(רש "י)קורהו  עבה עץ  שהיא  כתב (רש"י

אבן שהיא  כתב כאן הרמב"ם )והרע "ב  כתב במו "ק(וכן מ"י )אבל שהוא(פ"א  וכתב כרש"י הרע"ב  פירש 

ניחא ידה על נהרג שחברו  שאיירי מחמת  וכאן מאבן ויש מעץ  שיש ונ' הגגות. מחליקין שבו  עגול עץ 

להמית) כדי בה  יש שסתמא אבן של שהיתה  לפרש  לרע"ב  קתני ,ב..ליה  זו  אף זו לא  דתנא י"א 
שודאי  חבית משלשל  אף  אלא להיזהר , לו שהיה גלות לחייבו יש דודאי מעגל  זו  לא 
בסולם  היורד וגם חייב. והרג נפל  אם  מקום  מכל  חביתו, שישבר  רצה לא  שהרי נזהר 

חייב והרג נפל אם  הוא אף יפול, שלא מאד בתוי"ט )שנזהר  הובא  יורד, היה  תוד"ה ז. .(דף

 י י ח ר ו ק מ

עס



הגולי ה מכות אלו ב פרק טז 

ונפלה  בּ מעגּ ילה  מוֹ ׁש היה  אם אבל
ונפסק  בחבית  דוֹ לה  היה  והרגּת וּ , עליו
ע וֹ לה  היה  והרגּת וּ , עליו ונפלה  החבל
אינ וֹ  זה  הרי  והרג וֹ , עליו ונפל בסלּ ם
ירידת וֹ ,  ׁש בּ דר כּ ל ה כּ לל, זה  גוֹ לה .
ג וֹ לה. אינ וֹ  ירידת וֹ , בדר וׁש א  גּ וֹ לה.
א וֹ מר, רבּ י  והרג, מקּ ּת וֹ  הבּ רזל נ ׁש מט
גּ וֹ לה. אוֹ מרים, וחכמים גוֹ לה. אינוֹ 
גּ וֹ לה. א וֹ מר, רבּ י  ה ּמ ת בּ קּ ע, ה עץ מן 

ג וֹ לה: אינ וֹ  א וֹ מרים, וחכמים
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ מעגּ ילה.  מוֹ ׁש היה אם מ ּמ ּט ה אבל  ִ◌ַ◌ָ◌
גּ וֹ לה.למ לה: ירידתוֹ  ׁש בּ דר כּ ל  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

לה )דּ כתיב  ד (בּ מד בּ ר ליו, ויּ ּפ ל  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌
אפלּ וּ  לאתוֹ יי וכל , נפילה.  דּ ר ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש יּ הא

ליּ ה:  לצר ׁש היא הבּ רזל ירידה נ ׁש מט  ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֲ◌ִ◌ָ◌
בּ וֹ :מ ּק ּת וֹ .  ּתקו ׁש הוּ א יד מ בּ ית ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

גוֹ לה. אינ וֹ  א וֹ מר  ונׁש ל רבּ י  סבר  ר בּ י  ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
, הּמ תבּ ּק ץ זה הץ מן ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַהבּ רזל 
סברי ור בּ נן בּ וֹ .  ּתקו ׁש הוּ א צוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵֹ◌ְולא
בּ וֹ .  ּתקו ׁש הוּ א מצוֹ  הץ, ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִמן
כּ ח וֹ  כּ ח  הּמ תבּ ּק דּ ץ כּ חכמים. ֹ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַוהלכה
גוֹ לה: אינוֹ  כּ חוֹ  כח ידי ול ◌ֶ◌ֵֹ◌ַֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְהוּ א,

שהיאג . אע "פ  בעלייה ופטור  עלייה, צורך שהיא  אע"פ  בירידה שחייב לרבות  בא  הכלל זה 
לפניו  ושוחה גופו את  תחלה ומשפיל  בידו וגרזן  בכח  ידו להרים  הרוצה  כגון ירידה. צורך
עד בכח  ידו הרים  ואם עלייה. צורך שהיא  ירידה  היינו הרג, ובהשפלתו  בכח, להרים כדי
פטור , בעלייתו , והרג  לפניו, להכות והגביהן  וחזר  לכתפיו, ממעל אחוריו דרך שהשפילו

ירידה צורך שהיא כבר )אע"פ  ד "ה  רש"י ז: ויפל(דף דכתיב חייב , ירידה דרך שרק וטעם  .
עיי "ש . ברע "ב, כדאיתא  ישד.עליו, אומר  רבי העץ, מן  הברזל ונשל הכתוב בביאור  פליגי

סברי  ורבנן המבקע . העץ מן הברזל  שהשיל  ופירושו הברזל , ונ ׁש ל ודרשינן  למסורת ◌ַ◌ִ◌ְאם
בו. תקוע שהיה העץ  מן  נשל עצמו  שהברזל והיינו  הברזל , ונ ׁש ל וכתיב למקרא, אם  ◌ַ◌ָ◌ְיש 

 י י ח ר ו ק מ

הגולי ה מכות אלו ב יז פרק

והרג, הרבּ ים לרׁש וּ ת אבן הזּ וֹ רק
יעקב  בּ ן  אלי עזר  רבּ י  גּ וֹ לה. זה הרי 
מיּ דוֹ  האבן  מכּ ׁש יּ צאתה  אם א וֹ מר,
זה  הרי  וקבּ לּה , רא ׁש וֹ  את  ה לּ ז הוֹ ציא 
והרג, לחצרוֹ  האבן  את  זרק פטוּ ר .
לׁש ם, לכּ נס לנּ זּ ק רׁש וּ ת יׁש  אם

ׁש  ג וֹ לה, אינ וֹ  לאו, ואם נּ אמר גּ וֹ לה . 
יט ) ביּ ער,(דברים  ר עהוּ  את  יבא  וא ׁש ר 

לכּ נס  ולּמ זּ יק לנּ זּ ק רׁש וּ ת  היּ ער מה
ׁש אין הבּ ית  בּ על חצר יצא  לׁש ם,
א בּ א לׁש ם. לכּ נס ולּמ זּ יק לנּ זּ ק רׁש וּ ת 
רׁש וּ ת , עצים חטבת  מה א וֹ מר, ׁש א וּ ל
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הר בּ ים.ב לר ׁש וּ ת האבן  את ואף זרק ְ◌ַ◌
ׁש היה  הוּ א, למזיד דּ קר וֹ ב  גּ ב  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַל 
בּ ר ׁש וּ ת  מצוּ יים אדם ׁש בּ ני  לחׁש ב  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַל וֹ 
בּ אׁש ּפ ה  סקינן הכא ּת מיד, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָהר בּ ים
בּ ּה  להּפ נוֹ ת הר בּ ים בר ׁש וּ ת ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָהשׂ וּ יה
בּ יּ וֹ ם, בּ ּה  להּפ נוֹ ת שׂ וּ יה ואינּה  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַבּ לּ ילה,

וּ מ בּ ּה , דיתיב  דּ מ ּק רי הכיוזמנין וּ ם ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌

גּ מ וּ ר  אנוּ ס ולא הוּ א  ּפ וֹ ׁש דּ לאו ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶג וֹ לה,
רא הוּ א: את הלּ ה וקבּ לּה והוֹ ציא  ׁש וֹ  
יט )דּ כתיב ּפ ט וּ ר. את (דּ ברים וּ מצא ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

צמוֹ : את ל ּמ מציא ּפ רט אם ר הוּ , ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌
ל נּ זּ ק. ר ׁש וּ ת הבּ ית י ׁש  בּ ל ל וֹ  ׁש נּ תן ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌

ל כּ נס: רׁש וּ ת.ר ׁש וּ ת עצים חטבת מה ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
ייל : לא ב י  ואי  לחטב  ייל  ב י  ◌ֵ◌ָֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְדּ אי 

אלא ה . זה , בדין ראב"י על שחולק  מי אין וגם  הת "ק. על לחלוק בא  ולא  דלעיל בבא  על קאי  לא 
שמו על  נשנה הדין  את  חידש שהוא  הת"ק ,ו ..(ריטב"א)משום על  לחלוק  בא  לא שאול  אבא

זה מפסוק  ללמוד  שיש נוסף דין לומר בא  לצורךז..(מאירי )אלא  כגון דמצוה , עצים  חטיבת  יש 
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הגולי ה מכות אלו ב פרק טז 

ונפלה  בּ מעגּ ילה  מוֹ ׁש היה  אם אבל
ונפסק  בחבית  דוֹ לה  היה  והרגּת וּ , עליו
ע וֹ לה  היה  והרגּת וּ , עליו ונפלה  החבל
אינ וֹ  זה  הרי  והרג וֹ , עליו ונפל בסלּ ם
ירידת וֹ ,  ׁש בּ דר כּ ל ה כּ לל, זה  גוֹ לה .
ג וֹ לה. אינ וֹ  ירידת וֹ , בדר וׁש א  גּ וֹ לה.
א וֹ מר, רבּ י  והרג, מקּ ּת וֹ  הבּ רזל נ ׁש מט
גּ וֹ לה. אוֹ מרים, וחכמים גוֹ לה. אינוֹ 
גּ וֹ לה. א וֹ מר, רבּ י  ה ּמ ת בּ קּ ע, ה עץ מן 

ג וֹ לה: אינ וֹ  א וֹ מרים, וחכמים
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ מעגּ ילה.  מוֹ ׁש היה אם מ ּמ ּט ה אבל  ִ◌ַ◌ָ◌
גּ וֹ לה.למ לה: ירידתוֹ  ׁש בּ דר כּ ל  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

לה )דּ כתיב  ד (בּ מד בּ ר ליו, ויּ ּפ ל  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌
אפלּ וּ  לאתוֹ יי וכל , נפילה.  דּ ר ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש יּ הא

ליּ ה:  לצר ׁש היא הבּ רזל ירידה נ ׁש מט  ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֲ◌ִ◌ָ◌
בּ וֹ :מ ּק ּת וֹ .  ּתקו ׁש הוּ א יד מ בּ ית ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

גוֹ לה. אינ וֹ  א וֹ מר  ונׁש ל רבּ י  סבר  ר בּ י  ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
, הּמ תבּ ּק ץ זה הץ מן ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַהבּ רזל 
סברי ור בּ נן בּ וֹ .  ּתקו ׁש הוּ א צוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵֹ◌ְולא
בּ וֹ .  ּתקו ׁש הוּ א מצוֹ  הץ, ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִמן
כּ ח וֹ  כּ ח  הּמ תבּ ּק דּ ץ כּ חכמים. ֹ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַוהלכה
גוֹ לה: אינוֹ  כּ חוֹ  כח ידי ול ◌ֶ◌ֵֹ◌ַֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְהוּ א,

שהיאג . אע "פ  בעלייה ופטור  עלייה, צורך שהיא  אע"פ  בירידה שחייב לרבות  בא  הכלל זה 
לפניו  ושוחה גופו את  תחלה ומשפיל  בידו וגרזן  בכח  ידו להרים  הרוצה  כגון ירידה. צורך
עד בכח  ידו הרים  ואם עלייה. צורך שהיא  ירידה  היינו הרג, ובהשפלתו  בכח, להרים כדי
פטור , בעלייתו , והרג  לפניו, להכות והגביהן  וחזר  לכתפיו, ממעל אחוריו דרך שהשפילו

ירידה צורך שהיא כבר )אע"פ  ד "ה  רש"י ז: ויפל(דף דכתיב חייב , ירידה דרך שרק וטעם  .
עיי "ש . ברע "ב, כדאיתא  ישד.עליו, אומר  רבי העץ, מן  הברזל ונשל הכתוב בביאור  פליגי

סברי  ורבנן המבקע . העץ מן הברזל  שהשיל  ופירושו הברזל , ונ ׁש ל ודרשינן  למסורת ◌ַ◌ִ◌ְאם
בו. תקוע שהיה העץ  מן  נשל עצמו  שהברזל והיינו  הברזל , ונ ׁש ל וכתיב למקרא, אם  ◌ַ◌ָ◌ְיש 
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והרג, הרבּ ים לרׁש וּ ת אבן הזּ וֹ רק
יעקב  בּ ן  אלי עזר  רבּ י  גּ וֹ לה. זה הרי 
מיּ דוֹ  האבן  מכּ ׁש יּ צאתה  אם א וֹ מר,
זה  הרי  וקבּ לּה , רא ׁש וֹ  את  ה לּ ז הוֹ ציא 
והרג, לחצרוֹ  האבן  את  זרק פטוּ ר .
לׁש ם, לכּ נס לנּ זּ ק רׁש וּ ת יׁש  אם

ׁש  ג וֹ לה, אינ וֹ  לאו, ואם נּ אמר גּ וֹ לה . 
יט ) ביּ ער,(דברים  ר עהוּ  את  יבא  וא ׁש ר 

לכּ נס  ולּמ זּ יק לנּ זּ ק רׁש וּ ת  היּ ער מה
ׁש אין הבּ ית  בּ על חצר יצא  לׁש ם,
א בּ א לׁש ם. לכּ נס ולּמ זּ יק לנּ זּ ק רׁש וּ ת 
רׁש וּ ת , עצים חטבת  מה א וֹ מר, ׁש א וּ ל
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הר בּ ים.ב לר ׁש וּ ת האבן  את ואף זרק ְ◌ַ◌
ׁש היה  הוּ א, למזיד דּ קר וֹ ב  גּ ב  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַל 
בּ ר ׁש וּ ת  מצוּ יים אדם ׁש בּ ני  לחׁש ב  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַל וֹ 
בּ אׁש ּפ ה  סקינן הכא ּת מיד, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָהר בּ ים
בּ ּה  להּפ נוֹ ת הר בּ ים בר ׁש וּ ת ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָהשׂ וּ יה
בּ יּ וֹ ם, בּ ּה  להּפ נוֹ ת שׂ וּ יה ואינּה  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַבּ לּ ילה,

וּ מ בּ ּה , דיתיב  דּ מ ּק רי הכיוזמנין וּ ם ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌

גּ מ וּ ר  אנוּ ס ולא הוּ א  ּפ וֹ ׁש דּ לאו ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶג וֹ לה,
רא הוּ א: את הלּ ה וקבּ לּה והוֹ ציא  ׁש וֹ  
יט )דּ כתיב ּפ ט וּ ר. את (דּ ברים וּ מצא ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

צמוֹ : את ל ּמ מציא ּפ רט אם ר הוּ , ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌
ל נּ זּ ק. ר ׁש וּ ת הבּ ית י ׁש  בּ ל ל וֹ  ׁש נּ תן ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌

ל כּ נס: רׁש וּ ת.ר ׁש וּ ת עצים חטבת מה ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
ייל : לא ב י  ואי  לחטב  ייל  ב י  ◌ֵ◌ָֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְדּ אי 

אלא ה . זה , בדין ראב"י על שחולק  מי אין וגם  הת "ק. על לחלוק בא  ולא  דלעיל בבא  על קאי  לא 
שמו על  נשנה הדין  את  חידש שהוא  הת"ק ,ו ..(ריטב"א)משום על  לחלוק  בא  לא שאול  אבא

זה מפסוק  ללמוד  שיש נוסף דין לומר בא  לצורךז..(מאירי )אלא  כגון דמצוה , עצים  חטיבת  יש 
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והרב בּ נוֹ , את הּמ כּ ה האב יצא
דּ ין : בּ ית  וּ ׁש ליח ּת למידוֹ , את  הר וֹ דה 

ידי על גּ וֹ לה  וה בּ ן ה בּ ן, ידי על גּ וֹ לה האב
וי שׂ ראל  י שׂ ראל , ידי  על גּ וֹ לין ה כּ ל האב .
ּת וֹ ׁש ב. גּ ר ידי מעל  חוּ ץ ידיהן , על גּ וֹ לין 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ נ וֹ . את הרוֹ דה האב קא יצא  דּ מצוה ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
בנ וֹ .גביד: ידי  על גּ וֹ לה כּ ׁש א האב ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

אּמ נוּ ת: אוֹ  מ וּ סר  אוֹ  תוֹ רה ללּמ דוֹ  ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִהכּ הוּ 

י שׂ ראל. ידי  על גּ וֹ לים  אוֹ הכּ ל בד ואפלּ וּ  ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
ּת וֹ ׁש ב.כוּ תי: גּ ר ידי  מעל  הרג חוּ ץ ׁש אם ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌

נהרג : אלּ א ג וֹ לה אינוֹ  בּ ׁש וֹ גג, ישׂ ראל  ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶבּ ן

רעהו  את  יבא ואשר  דכתיב מצוה , של בחטיבה איירי  לא כרחיך  על  הפסוק  אבל סוכה ,
בסוגיין  רבא  מסיק כן בא. אינו רוצה  אם בא  רוצה שאם  רשות, שהוא משמע 'ואשר ' ביער ,

ח.) חוטב(דף בעי  דאי כתב ולא  לחטוב, עייל בעי דאי  וכתב  הרע "ב  דייק ולכן .(תוי"ט ),
אומנות,ח. או מוסר  או תורה  ללמדו הכהו כשלא  דאיירי כתב ביער הרע"ב שהלך כגון (אלא 

אדם בשום  גולה אינו  שבזה להרגו , כדי בו  היה  שלא  אלא סיבה ללא  במזיד שהכהו  לא אבל בשוגג. והרגו 

ה"ב ) פ"ד  רוצח לו )(רמב"ם יש  שכבר  אלא אומנות ללמדו במייסרו שאיירי איתא בגמרא אבל .
ותוספות  אחרת. אמרת)אומנות  והא  ד"ה ח: בכה "ג (דף  גם דאיירי לגמרא ליה שמשמע כתבו 

אחר  מאדם  טפי בבנו חידוש  אין בשוגג ט..(רע "א)שאל"כ  באביו חבורה  העושה אבל
במזיד  כן  עשה אם מיתה חיוב בו  שיש אע "פ גולה  גולהי..(מלא"ש)אינו אינו  נכרי  אבל 

נהרג. גולה,יא.אלא אינו  לרש "י  תושב. גר  שהרג  ישראל  בדין הראשונים נחלקו  רע "ב .
תושב גר  ידי מעל חוץ גורסים  יש  במשנתנו, גירסאות  שתי ישנם  גולה. (כספריםולרמב"ם

הרע "ב) גירסת  וכן המשנהשלנו , כוונת  פשטות  שלנו  גירסא לפי  תושב . מגר  חוץ גורסים  ויש
שהכוונה לפרש  ודחק כן לפרש  הרע"ב  שמיאן ממה  תושב , גר  שהרג  מישראל חוץ  היא

גולה תושב גר  שהרג שישראל  כרמב "ם  שס "ל ש "מ  ישראל, שהרג  תושב מגר  .(תוי"ט )חוץ
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גּ ר  ידי  על א לּ א  ג וֹ לה אינ וֹ  ּת וֹ ׁש ב  וגר 
רבּ י דּ ברי ג וֹ לה, אינ וֹ  ה ּס וּ מא  ּת וֹ ׁש ב.
ה ּׂשוֹ נא גּ וֹ לה . א וֹ מר , מאיר ר בּ י יה וּ דה .
א וֹ מר, יה וּ דה  בּ ר  י וֹ סי ר בּ י ג וֹ לה. אינ וֹ 
כמוּ עד. ׁש הוּ א  מּפ ני  נהרג, הּׂשוֹ נא 
ג וֹ לה  שׂ וֹ נא  יׁש  א וֹ מר , ׁש מע וֹ ן  רבּ י 
ה כּ לל, זה  ג וֹ לה. ׁש אינ וֹ  שׂ וֹ נא  וי ׁש 
הרג, לד עת  לוֹ מר יכ וֹ ל ׁש ה וּ א  כּ ל
הרי הרג , לד עת  וׁש א  ג וֹ לה. אינ וֹ 

ג וֹ לה: זה

     
      

      
 יב    

   יג
    

 יד     
     

    
     

 טו    
    
     

     
          

  

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

גּ וֹ לה . אינ וֹ  לה)דּ כתיב ה ּס וּ מא בּ לא (בּ מד בּ ר  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֹ
לּס וּ מא : ּפ רט גּ וֹ לה .ראוֹ ת , א וֹ מר מאיר רבּ י  ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌

הלכה  ואין  הּס וּ מא. את לרבּ וֹ ת רא וֹ ת  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ְבּ לא 
מאיר : ּמ וֹ ה ּׂשוֹ נא .כּ רבּ י  דבּ ר ׁש א כּ ל ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌

הלכה  ואין איבה . מחמת ימים  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְׁש לׁש ה
ברבּ  יוֹ סי  כרבּ י  כרבּ ילא ולא יהוּ דה  י  ְֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌

ואינוֹ  נהרג אינ וֹ  ה וֹ נא  א לּ א  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִׁש מע וֹ ן,
למזיד: קרוֹ ב ׁש הוּ א  ׁש חזקת וֹ  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִנקלט,

תהיינהיב. בתוכם ולתושב ולגר  ישראל  לבני  דכתיב  גולה, מיהא תושב גר  הרג  אם  אבל
הערים  הגמרא)שש בשם  כג)כתיביג ..(תוי"ט  לה  בּ ּה (במדבר ימ וּ ת  אׁש ר  אבן בכל ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְא וֹ 

אחר בּ לא במקום  רואה אבל ראה לא  כאן  ומשמע  גו'. ו יּ מת  ליו  ויּ ּפ ל .(רש "י)רא וֹ ת  ְ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֹ
ד )דכתיביד. יט  בּ בלי (דברים ר ה וּ  את יכּ ה  א ׁש ר  וחי ׁש ּמ ה  ינוּ ס  אׁש ר  הרצח דּ בר  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְוזה 

ובא מיעוט  אחר  מיעוט  והוה סומא  למעט בא  דעת  בבלי גם מאיר  ולרבי  גו', ◌ַ◌ַדת
הגמרא)לרבות ע "פ להבחין טו ..(תוי"ט , אלא התראה ניתנה  לא  יהודה  ברבי  יוסי לרבי 

ועומד כמותרה  הוה  וממילא  עשה, ובדעת הוא  שמזיד  סהדי ואנן למזיד , שוגג בין 
ט :) דף ור"ח , רש"י .(ע"פ
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הגולי ה מכות אלו ב פרק יח

והרב בּ נוֹ , את הּמ כּ ה האב יצא
דּ ין : בּ ית  וּ ׁש ליח ּת למידוֹ , את  הר וֹ דה 

ידי על גּ וֹ לה  וה בּ ן ה בּ ן, ידי על גּ וֹ לה האב
וי שׂ ראל  י שׂ ראל , ידי  על גּ וֹ לין ה כּ ל האב .
ּת וֹ ׁש ב. גּ ר ידי מעל  חוּ ץ ידיהן , על גּ וֹ לין 
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בּ נ וֹ . את הרוֹ דה האב קא יצא  דּ מצוה ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
בנ וֹ .גביד: ידי  על גּ וֹ לה כּ ׁש א האב ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

אּמ נוּ ת: אוֹ  מ וּ סר  אוֹ  תוֹ רה ללּמ דוֹ  ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִהכּ הוּ 

י שׂ ראל. ידי  על גּ וֹ לים  אוֹ הכּ ל בד ואפלּ וּ  ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
ּת וֹ ׁש ב.כוּ תי: גּ ר ידי  מעל  הרג חוּ ץ ׁש אם ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌

נהרג : אלּ א ג וֹ לה אינוֹ  בּ ׁש וֹ גג, ישׂ ראל  ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶבּ ן

רעהו  את  יבא ואשר  דכתיב מצוה , של בחטיבה איירי  לא כרחיך  על  הפסוק  אבל סוכה ,
בסוגיין  רבא  מסיק כן בא. אינו רוצה  אם בא  רוצה שאם  רשות, שהוא משמע 'ואשר ' ביער ,

ח.) חוטב(דף בעי  דאי כתב ולא  לחטוב, עייל בעי דאי  וכתב  הרע "ב  דייק ולכן .(תוי"ט ),
אומנות,ח. או מוסר  או תורה  ללמדו הכהו כשלא  דאיירי כתב ביער הרע"ב שהלך כגון (אלא 

אדם בשום  גולה אינו  שבזה להרגו , כדי בו  היה  שלא  אלא סיבה ללא  במזיד שהכהו  לא אבל בשוגג. והרגו 

ה"ב ) פ"ד  רוצח לו )(רמב"ם יש  שכבר  אלא אומנות ללמדו במייסרו שאיירי איתא בגמרא אבל .
ותוספות  אחרת. אמרת)אומנות  והא  ד"ה ח: בכה "ג (דף  גם דאיירי לגמרא ליה שמשמע כתבו 

אחר  מאדם  טפי בבנו חידוש  אין בשוגג ט..(רע "א)שאל"כ  באביו חבורה  העושה אבל
במזיד  כן  עשה אם מיתה חיוב בו  שיש אע "פ גולה  גולהי..(מלא"ש)אינו אינו  נכרי  אבל 

נהרג. גולה,יא.אלא אינו  לרש "י  תושב. גר  שהרג  ישראל  בדין הראשונים נחלקו  רע "ב .
תושב גר  ידי מעל חוץ גורסים  יש  במשנתנו, גירסאות  שתי ישנם  גולה. (כספריםולרמב"ם

הרע "ב) גירסת  וכן המשנהשלנו , כוונת  פשטות  שלנו  גירסא לפי  תושב . מגר  חוץ גורסים  ויש
שהכוונה לפרש  ודחק כן לפרש  הרע"ב  שמיאן ממה  תושב , גר  שהרג  מישראל חוץ  היא

גולה תושב גר  שהרג שישראל  כרמב "ם  שס "ל ש "מ  ישראל, שהרג  תושב מגר  .(תוי"ט )חוץ

 י י ח ר ו ק מ

הגולי ה מכות אלו ב יט פרק

גּ ר  ידי  על א לּ א  ג וֹ לה אינ וֹ  ּת וֹ ׁש ב  וגר 
רבּ י דּ ברי ג וֹ לה, אינ וֹ  ה ּס וּ מא  ּת וֹ ׁש ב.
ה ּׂשוֹ נא גּ וֹ לה . א וֹ מר , מאיר ר בּ י יה וּ דה .
א וֹ מר, יה וּ דה  בּ ר  י וֹ סי ר בּ י ג וֹ לה. אינ וֹ 
כמוּ עד. ׁש הוּ א  מּפ ני  נהרג, הּׂשוֹ נא 
ג וֹ לה  שׂ וֹ נא  יׁש  א וֹ מר , ׁש מע וֹ ן  רבּ י 
ה כּ לל, זה  ג וֹ לה. ׁש אינ וֹ  שׂ וֹ נא  וי ׁש 
הרג, לד עת  לוֹ מר יכ וֹ ל ׁש ה וּ א  כּ ל
הרי הרג , לד עת  וׁש א  ג וֹ לה. אינ וֹ 

ג וֹ לה: זה
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

גּ וֹ לה . אינ וֹ  לה)דּ כתיב ה ּס וּ מא בּ לא (בּ מד בּ ר  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֹ
לּס וּ מא : ּפ רט גּ וֹ לה .ראוֹ ת , א וֹ מר מאיר רבּ י  ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌

הלכה  ואין  הּס וּ מא. את לרבּ וֹ ת רא וֹ ת  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ְבּ לא 
מאיר : ּמ וֹ ה ּׂשוֹ נא .כּ רבּ י  דבּ ר ׁש א כּ ל ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌

הלכה  ואין איבה . מחמת ימים  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְׁש לׁש ה
ברבּ  יוֹ סי  כרבּ י  כרבּ ילא ולא יהוּ דה  י  ְֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌

ואינוֹ  נהרג אינ וֹ  ה וֹ נא  א לּ א  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִׁש מע וֹ ן,
למזיד: קרוֹ ב ׁש הוּ א  ׁש חזקת וֹ  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִנקלט,

תהיינהיב. בתוכם ולתושב ולגר  ישראל  לבני  דכתיב  גולה, מיהא תושב גר  הרג  אם  אבל
הערים  הגמרא)שש בשם  כג)כתיביג ..(תוי"ט  לה  בּ ּה (במדבר ימ וּ ת  אׁש ר  אבן בכל ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְא וֹ 

אחר בּ לא במקום  רואה אבל ראה לא  כאן  ומשמע  גו'. ו יּ מת  ליו  ויּ ּפ ל .(רש "י)רא וֹ ת  ְ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֹ
ד )דכתיביד. יט  בּ בלי (דברים ר ה וּ  את יכּ ה  א ׁש ר  וחי ׁש ּמ ה  ינוּ ס  אׁש ר  הרצח דּ בר  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְוזה 

ובא מיעוט  אחר  מיעוט  והוה סומא  למעט בא  דעת  בבלי גם מאיר  ולרבי  גו', ◌ַ◌ַדת
הגמרא)לרבות ע "פ להבחין טו ..(תוי"ט , אלא התראה ניתנה  לא  יהודה  ברבי  יוסי לרבי 

ועומד כמותרה  הוה  וממילא  עשה, ובדעת הוא  שמזיד  סהדי ואנן למזיד , שוגג בין 
ט :) דף ור"ח , רש"י .(ע"פ
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הגולי ה מכות אלו ב פרק כ

לּׁשלׁש  מקלט. לערי גּ וֹ לין, להיכן
כּ נ ען , ׁש בּ ארץ ולּׁשלׁש  היּ רדּ ן  ׁש בּ עבר 

לה)ׁש נּ אמר  הערים (במדבר  ׁש לׁש  את  
הערים  ׁש לׁש  ואת  ליּ רדּ ן  מעבר  ּת ּת נ וּ 
ׁש א עד וגוֹ '. כּ נען בּ ארץ ּת ּת נוּ 
לא ישׂ ראל, ׁש בּ ארץ ׁש לׁש  נבחרוּ 
קוֹ לטוֹ ת , היּ רדּ ן  ׁש בּ עבר  ׁש לׁש  היוּ 

ּת היינה,(שם )ׁש נּ אמר מקלט ערי  ׁש ׁש  

ד

ד משנה 

 דברי מא)בפרשת הר (ד עבר ערי  ל מ ה יביל  אז
: מ בלי (מב )מזרחה רעה את  ירצח אר רצח ה לנס  

הערי  מ אחת  אל  ונס ל מ מל  ל נא לא  וה א דעת 
וחי : ואת צראת(מג )האל לרא בני היר  אר דר 

ואת ראמת ל די למני:ללעד  

מסעי  ו)בפרשת לה  את (במדבר  ללו  נ אר הערי ואת
נ ועליה הרצח ה לנס  נ א ר הקלט ערי  

עיר:  י עי(יד )אר רל מעבר נ הערי ל את 
היינה: מקלט ערי נע אר נ  הערי ל (טו)ואת  

הא ה  הערי  היינה כ ת ול ב ולר י ראל  לבני 
גגה: נפ מ ה ל ה  לנס  למקלט 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מקלט .ד ל ערי  גּ וֹ לין  ואר בּ ים להיכן  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
כּ לּ ן  נּמ י  לויּ ים ׁש ל יר  ◌ָ◌◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְוּ ׁש ּת ים
רי ׁש ׁש  ׁש אלּ וּ  אלּ א ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְקוֹ לטוֹ ת.
לדת  ר וֹ צח ׁש ם נכנס בּ ין ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִמקלט 

לד ת, ׁש א נכנס וּ בין ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּת קלט נּ וּ 
לדת  יר , ואר בּ ים וּ ׁש ּת ים ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְקוֹ לטוֹ ת.
קוֹ לט וֹ ת, אינן לד ת ׁש א ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְקוֹ לטוֹ ת,
ּפ ט וּ ר : ל ׁש ם, הדּ ם גוֹ אל  הרג וֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְואם

הוא טז. הפסוק טו )לשון  למקלט.(פסוק האלה הערים שש  תהיינה 

 י י ח ר ו ק מ

הגולי ה מכות אלו ב כאפרק

כּ אחד: קוֹ לטוֹ ת ׁש ׁש ּת ן ׁש יּ היוּ  עד

לזוֹ , מזּ וֹ  דּ רכים להן וּ מכוּ נוֹ ת
יט )ׁש נּ אמר  ה דּ ר (דברים  ל ּת כין  

וגוֹ '. ׁש ניוׁש לּ ׁש ּת  להן וּ מוֹ סרין 
, ב דּ ר יהרגנּ וּ  ׁש ּמ א  חכמים, תלמידי
אוֹ מר, מאיר רבּ י אליו. וידבּ רוּ 
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הדּ רכים.ה להן  הי וּ  ׁש הי וּ וּ מכוּ נ וֹ ת ֶ◌ָ◌
ל רי מכ וּ נוֹ ת ׁש יּ הוּ  הדּ רכים ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִע וֹ שׂ ים
. ב דּ ר ּת וֹ ה הר וֹ צח  יהא ׁש א ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִמקלט 
ּפ ר ׁש ת  ל  כתוּ ב  היה מקלט ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִוּ מקלט 

ויפנה  הר וֹ צח  ׁש יּ כּ יר  כּ די ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְדּ רכים,
אליו.לׁש ם: לג וֹ אל וידבּ ר וּ  מדבּ רים ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

ׁש וֹ פכי ׁש ל  מנהג ּת נהג אל ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַהדּ ם
ליד וֹ : זה מ שׂ ה בא בּ ׁש גגה ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָדמים,

ו )כתיביז. לה  לנס (במדבר  ּת ּת נ וּ  א ׁש ר  הּמ קלט רי ׁש ׁש  את  ללויּ ם ּת ּת נוּ  א ׁש ר  ה רים  ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְואת
שאר  שכל חז"ל  דרשו תתנו ועליהם מדכתיב יר : וּ ׁש ּת ים  אר בּ ים ּת ּת נוּ  וליהם  הרצח ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵֹ◌ָ◌ָ◌ָׁש ּמ ה
קולטות אלו ששש האחרים, לכל אלו  שש  בין שההבדל רע"ב  ועיין  קולטות , נמי הלוים  ערי
סוף ועיין  קליטה. לשם  נכנס  אא"כ קולטות  אינן והאחרות  קליטה, לשם  שלא  נכנס  אם  אף 

ביניהם . הבדל עוד בגמרא יח.הפרק מבואר  י:)כן שה(דף  היינו לדרך כותבין שהכנה יו
הדרכים . פרשת על  ה "ה)(הרמב"ם מקלט ח"ח פ"ה מקלט (רוצח לערי הדרכים  לכוין ב"ד וחייבין כתב 

אלא נהר ולא  גיא ולא תל לא  בדרך  מניחין ואין תקלה וכל מכשול כל מהן ומסירין ולהרחיבן  אותם  ולתקן

שמקורו  כתב שם  משנה ובכסף הדרך. לך תכין שנאמר  לשם , הבורח את  לעכב  שלא  כדי גשר עליו  עושין

אמנם בהמשך . כתב  שבגמרא  הלכה  גם  כי הגמרא דרשת סותרת  זו  דרשה שאין הרמב "ם  דעת וע "כ בספרי,

הגמרא) דרשת אלא  הביא לא  גירסתיט..הרע "ב נראה  וכן  אלו, תיבות גורסין  שאין נוסחאות יש 
משולשים , שיהיו בגמרא  דאיתא  מה לפרש  הי "ל  ליה  גרס  ואם  כלום . פירש  שלא  הרע"ב 
לקדש ומשכם  לקדש , משכם  כמו לשכם ומחברון  לשכם  כמחברון לחברון מדרום שיהא 

לצפון. עד  מקדש  ורוצח.כ.כמו רוצח  כל על קאי 'להן' גורסין ואם 'לו', גורסין  יש 

 י י ח ר ו ק מ

עס



הגולי ה מכות אלו ב פרק כ

לּׁשלׁש  מקלט. לערי גּ וֹ לין, להיכן
כּ נ ען , ׁש בּ ארץ ולּׁשלׁש  היּ רדּ ן  ׁש בּ עבר 

לה)ׁש נּ אמר  הערים (במדבר  ׁש לׁש  את  
הערים  ׁש לׁש  ואת  ליּ רדּ ן  מעבר  ּת ּת נ וּ 
ׁש א עד וגוֹ '. כּ נען בּ ארץ ּת ּת נוּ 
לא ישׂ ראל, ׁש בּ ארץ ׁש לׁש  נבחרוּ 
קוֹ לטוֹ ת , היּ רדּ ן  ׁש בּ עבר  ׁש לׁש  היוּ 

ּת היינה,(שם )ׁש נּ אמר מקלט ערי  ׁש ׁש  

ד

ד משנה 

 דברי מא)בפרשת הר (ד עבר ערי  ל מ ה יביל  אז
: מ בלי (מב )מזרחה רעה את  ירצח אר רצח ה לנס  

הערי  מ אחת  אל  ונס ל מ מל  ל נא לא  וה א דעת 
וחי : ואת צראת(מג )האל לרא בני היר  אר דר 

ואת ראמת ל די למני:ללעד  

מסעי  ו)בפרשת לה  את (במדבר  ללו  נ אר הערי ואת
נ ועליה הרצח ה לנס  נ א ר הקלט ערי  

עיר:  י עי(יד )אר רל מעבר נ הערי ל את 
היינה: מקלט ערי נע אר נ  הערי ל (טו)ואת  

הא ה  הערי  היינה כ ת ול ב ולר י ראל  לבני 
גגה: נפ מ ה ל ה  לנס  למקלט 

    
     

    

   
    
    

     
   

    
    
     

           טז 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מקלט .ד ל ערי  גּ וֹ לין  ואר בּ ים להיכן  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
כּ לּ ן  נּמ י  לויּ ים ׁש ל יר  ◌ָ◌◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְוּ ׁש ּת ים
רי ׁש ׁש  ׁש אלּ וּ  אלּ א ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְקוֹ לטוֹ ת.
לדת  ר וֹ צח ׁש ם נכנס בּ ין ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִמקלט 

לד ת, ׁש א נכנס וּ בין ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּת קלט נּ וּ 
לדת  יר , ואר בּ ים וּ ׁש ּת ים ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְקוֹ לטוֹ ת.
קוֹ לט וֹ ת, אינן לד ת ׁש א ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְקוֹ לטוֹ ת,
ּפ ט וּ ר : ל ׁש ם, הדּ ם גוֹ אל  הרג וֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְואם

הוא טז. הפסוק טו )לשון  למקלט.(פסוק האלה הערים שש  תהיינה 

 י י ח ר ו ק מ

הגולי ה מכות אלו ב כאפרק

כּ אחד: קוֹ לטוֹ ת ׁש ׁש ּת ן ׁש יּ היוּ  עד

לזוֹ , מזּ וֹ  דּ רכים להן וּ מכוּ נוֹ ת
יט )ׁש נּ אמר  ה דּ ר (דברים  ל ּת כין  

וגוֹ '. ׁש ניוׁש לּ ׁש ּת  להן וּ מוֹ סרין 
, ב דּ ר יהרגנּ וּ  ׁש ּמ א  חכמים, תלמידי
אוֹ מר, מאיר רבּ י אליו. וידבּ רוּ 
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    יז 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הדּ רכים.ה להן  הי וּ  ׁש הי וּ וּ מכוּ נ וֹ ת ֶ◌ָ◌
ל רי מכ וּ נוֹ ת ׁש יּ הוּ  הדּ רכים ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִע וֹ שׂ ים
. ב דּ ר ּת וֹ ה הר וֹ צח  יהא ׁש א ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִמקלט 
ּפ ר ׁש ת  ל  כתוּ ב  היה מקלט ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִוּ מקלט 

ויפנה  הר וֹ צח  ׁש יּ כּ יר  כּ די ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְדּ רכים,
אליו.לׁש ם: לג וֹ אל וידבּ ר וּ  מדבּ רים ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

ׁש וֹ פכי ׁש ל  מנהג ּת נהג אל ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַהדּ ם
ליד וֹ : זה מ שׂ ה בא בּ ׁש גגה ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָדמים,

ו )כתיביז. לה  לנס (במדבר  ּת ּת נ וּ  א ׁש ר  הּמ קלט רי ׁש ׁש  את  ללויּ ם ּת ּת נוּ  א ׁש ר  ה רים  ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְואת
שאר  שכל חז"ל  דרשו תתנו ועליהם מדכתיב יר : וּ ׁש ּת ים  אר בּ ים ּת ּת נוּ  וליהם  הרצח ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵֹ◌ָ◌ָ◌ָׁש ּמ ה
קולטות אלו ששש האחרים, לכל אלו  שש  בין שההבדל רע"ב  ועיין  קולטות , נמי הלוים  ערי
סוף ועיין  קליטה. לשם  נכנס  אא"כ קולטות  אינן והאחרות  קליטה, לשם  שלא  נכנס  אם  אף 

ביניהם . הבדל עוד בגמרא יח.הפרק מבואר  י:)כן שה(דף  היינו לדרך כותבין שהכנה יו
הדרכים . פרשת על  ה "ה)(הרמב"ם מקלט ח"ח פ"ה מקלט (רוצח לערי הדרכים  לכוין ב"ד וחייבין כתב 

אלא נהר ולא  גיא ולא תל לא  בדרך  מניחין ואין תקלה וכל מכשול כל מהן ומסירין ולהרחיבן  אותם  ולתקן

שמקורו  כתב שם  משנה ובכסף הדרך. לך תכין שנאמר  לשם , הבורח את  לעכב  שלא  כדי גשר עליו  עושין

אמנם בהמשך . כתב  שבגמרא  הלכה  גם  כי הגמרא דרשת סותרת  זו  דרשה שאין הרמב "ם  דעת וע "כ בספרי,

הגמרא) דרשת אלא  הביא לא  גירסתיט..הרע "ב נראה  וכן  אלו, תיבות גורסין  שאין נוסחאות יש 
משולשים , שיהיו בגמרא  דאיתא  מה לפרש  הי "ל  ליה  גרס  ואם  כלום . פירש  שלא  הרע"ב 
לקדש ומשכם  לקדש , משכם  כמו לשכם ומחברון  לשכם  כמחברון לחברון מדרום שיהא 

לצפון. עד  מקדש  ורוצח.כ.כמו רוצח  כל על קאי 'להן' גורסין ואם 'לו', גורסין  יש 
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הגולי ה מכות אלו ב פרק כב

ׁש נּ אמר אף עצמוֹ , ידי  על מד בּ ר  ה וּ א  
הרצח:(שם ) דּ בר וזה

כא     
     
     

   

ו משנה
המשחה   שמ

משחה שמ לעשות רבינו משה נצטווה תשא  כי בפרשת 
היו הבאי בדורות  ובניו,  אהר ואת וכליו  המשכ את  בו למשוח
דוד . בית ומלכי מלחמה ומשוח  גדולי כהני רק  בו  מושחי
. לעול קיי והוא  בו  נעשה ונס  זה,  שמ נעשה אחת   פע רק
ליחרב הול שהבית המל יאשיהו כשידע ראשו בית  בסו
המשחה , ושמ והצנצנת   אהר מטה עמו ונגנז   הארו את גנז

שני , בבית  חזרו לא אלו ה "א)וכל פ "ד  הבחירה בית "הרמב .(ע"פ 

שעבר כה  משמש   כה
 כה  מכניסי הכיפורי  ביו טומאה  בו שאירע גדול כה
 הראשו חוזר הכיפורי יו לאחר .היו לעבודת תחתיו אחר
תחתיו שנתמנה  והשני המשמש, כה הנקרא והוא לגדולתו

שעבר כה נקרא ,יו .כב לאותו

בעיר לישב  צרי שהרוצח מסעי בפרשת נזכר  פעמי שלש
הגדול. הכה מות  עד המקלט

לה) מ ת(כה)(במדבר עד  ויב  ה דל..  ה האת מ ח  א ר 
:דה מ(כח)ת מ עד יב  מקלט בעיר ה דלי  ה ואחריה 

ה דלמ ת ה ה:ת אח אר אל הרצח  כפר(לב)יב  תקח ולא  
:ה ה מ ת עד אר לבת ל ב   מקלט עיר  אל  לנס

עצמ וֹ . ידי  על  מד בּ ר אלּ א הוּ א  בּ ב וּ ר וֹ , הדּ ם לג וֹ אל לדבּ ר  נזקקין חכמים ּת למידי אין ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌
מאיר : כּ ר בּ י הלכה ואין לצמוֹ . ט נוֹ ת ט וֹ ן ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֵהוּ א

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אףכא. תיבת גורס  אינו  מגילהכב..(תוי"ט )הרע"ב מ"ט )רע"ב  בפיה "מ(פ"א וכ"ה 
בשושנים  שעבר . נקרא הוא  הפסול בו  שאירע  שהכהן הרמב"ם כתב  כאן אבל שם, לרמב"ם 
כזה ובאופן עובר , שאינו מום בו שאירע  גדול כהן גם הרמב "ם  כלל  שכאן  מפרש  לדוד

שעבר . הנקרא הוא בודאי  לעבודתו  חוזר  שאינו

 י י ח ר ו ק מ

הגולי ה מכות אלו ב כג פרק

בּ ּת חלּ ה, א וֹ מר , יהוּ דה בּ ר יוֹ סי  רבּ י 
לערי מקדּ ימין  מזיד  ואחד ׁש וֹ גג אחד
וּ מביאין ׁש וֹ לחין דּ ין וּ בית מקלט,
בּ בית  מיתה  ׁש נּ תחיּ ב מי מּׁשם. א וֹ ת וֹ 
מיתה, נתחיּ ב וׁש א הרגוּ הוּ . דּ ין,
מחזירין גּ לוּ ת , ׁש נּ תחיּ ב  מי  ּפ טר וּ הוּ .

ׁש נּ אמר  למקוֹ מוֹ , לה)א וֹ ת וֹ  (במדבר  
מקלטוֹ  עיר אל העדה את וֹ  והׁש יב וּ 
הּמ ׁש חה בּ ׁש מן מׁש וּ ח אחד וגוֹ '.
ׁש עבר  ואחד  בבגדים המרבּ ה ואחד
רבּ י הר וֹ צח. את  מחזירין  מּמ ׁש יחת וֹ ,
מלחמה מׁש וּ ח אף אוֹ מר, יהוּ דה
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ בגדים.ו  המר בּ ה ׁש נּ גנזה ואחד  ׁש אחר  ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌
 ּמתח נ היה לא הּמ ׁש חה ׁש מן ׁש ל ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְצלוֹ חית 
ׁש מנה  בלביׁש ת אלּ א גּ ד וֹ ל כּ הן ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ִלהי וֹ ת

מּמ ׁש יחתוֹ .בגדים : ׁש עבר  קריואחד ׁש ארע  ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌
ּת חּת יו. אחר  וּ מנּ וּ  ה כּ ּפ וּ רים  בּ יוֹ ם גּ ד וֹ ל  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵֹ◌ְלכהן
ל  אף חוֹ זר , הוּ א מאלּ וּ  אחד  כּ ל  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְבּ מיתת

גּ ד וֹ ל  כּ הן ּפ מים דּ ׁש לׁש  חי . ׁש האחר  ◌ָ◌ֵֹ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִּפ י
בּ ּפ ר ׁש ה: מׁש וּ ח כּ תיב  אף א וֹ מר יהוּ דה ר בּ י  ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌

כתיב מלחמה. אחרינא לה )(בּ מד בּ דּ קרא ר  ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

הכּ הן. מ וֹ ת ד  בּ ארץ ל ׁש בת ◌ֵֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָל ׁש וּ ב 
הכּ הן  קרא בּ ההוּ א כתיב  דּ לא כּ יון ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְור בּ נן,
כּ חכמים: והלכה ליּה . דר ׁש י לא ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ַהגּ דוֹ ל 

בו,כג . התרו שלא או העדים  והוכחשו  במזיד הרג אם  או  עלייה , דרך בשוגג  הרג  אם כגון
גלות. ולא מיתה לא  הרוצח מחייבים  שאין  מקרים הרבה  תני כד.וכן  מדוע ידעתי לא

שעבר  בגדים  במרובה  דגם נראה ובאמת מתחלה  נמשח  שהיה דוקא דמשמע  ממשיחתו
דדרשינן  כמו  מגדולתו פירושו  דכאן  או נקט, דהוריות  דרפ "ג לישנא  שיגרת ואולי חוזר .

לגדולה שופטים כה..(רש"ש)למשחה ב)בפרשת  כ  הּמ לחמה(דברים  אל כּ קרבכם  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְוהיה 
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ׁש נּ אמר אף עצמוֹ , ידי  על מד בּ ר  ה וּ א  
הרצח:(שם ) דּ בר וזה

כא     
     
     

   

ו משנה
המשחה   שמ

משחה שמ לעשות רבינו משה נצטווה תשא  כי בפרשת 
היו הבאי בדורות  ובניו,  אהר ואת וכליו  המשכ את  בו למשוח
דוד . בית ומלכי מלחמה ומשוח  גדולי כהני רק  בו  מושחי
. לעול קיי והוא  בו  נעשה ונס  זה,  שמ נעשה אחת   פע רק
ליחרב הול שהבית המל יאשיהו כשידע ראשו בית  בסו
המשחה , ושמ והצנצנת   אהר מטה עמו ונגנז   הארו את גנז

שני , בבית  חזרו לא אלו ה "א)וכל פ "ד  הבחירה בית "הרמב .(ע"פ 

שעבר כה  משמש   כה
 כה  מכניסי הכיפורי  ביו טומאה  בו שאירע גדול כה
 הראשו חוזר הכיפורי יו לאחר .היו לעבודת תחתיו אחר
תחתיו שנתמנה  והשני המשמש, כה הנקרא והוא לגדולתו

שעבר כה נקרא ,יו .כב לאותו

בעיר לישב  צרי שהרוצח מסעי בפרשת נזכר  פעמי שלש
הגדול. הכה מות  עד המקלט

לה) מ ת(כה)(במדבר עד  ויב  ה דל..  ה האת מ ח  א ר 
:דה מ(כח)ת מ עד יב  מקלט בעיר ה דלי  ה ואחריה 

ה דלמ ת ה ה:ת אח אר אל הרצח  כפר(לב)יב  תקח ולא  
:ה ה מ ת עד אר לבת ל ב   מקלט עיר  אל  לנס

עצמ וֹ . ידי  על  מד בּ ר אלּ א הוּ א  בּ ב וּ ר וֹ , הדּ ם לג וֹ אל לדבּ ר  נזקקין חכמים ּת למידי אין ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌
מאיר : כּ ר בּ י הלכה ואין לצמוֹ . ט נוֹ ת ט וֹ ן ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֵהוּ א

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אףכא. תיבת גורס  אינו  מגילהכב..(תוי"ט )הרע"ב מ"ט )רע"ב  בפיה "מ(פ"א וכ"ה 
בשושנים  שעבר . נקרא הוא  הפסול בו  שאירע  שהכהן הרמב"ם כתב  כאן אבל שם, לרמב"ם 
כזה ובאופן עובר , שאינו מום בו שאירע  גדול כהן גם הרמב "ם  כלל  שכאן  מפרש  לדוד

שעבר . הנקרא הוא בודאי  לעבודתו  חוזר  שאינו
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בּ ּת חלּ ה, א וֹ מר , יהוּ דה בּ ר יוֹ סי  רבּ י 
לערי מקדּ ימין  מזיד  ואחד ׁש וֹ גג אחד
וּ מביאין ׁש וֹ לחין דּ ין וּ בית מקלט,
בּ בית  מיתה  ׁש נּ תחיּ ב מי מּׁשם. א וֹ ת וֹ 
מיתה, נתחיּ ב וׁש א הרגוּ הוּ . דּ ין,
מחזירין גּ לוּ ת , ׁש נּ תחיּ ב  מי  ּפ טר וּ הוּ .

ׁש נּ אמר  למקוֹ מוֹ , לה)א וֹ ת וֹ  (במדבר  
מקלטוֹ  עיר אל העדה את וֹ  והׁש יב וּ 
הּמ ׁש חה בּ ׁש מן מׁש וּ ח אחד וגוֹ '.
ׁש עבר  ואחד  בבגדים המרבּ ה ואחד
רבּ י הר וֹ צח. את  מחזירין  מּמ ׁש יחת וֹ ,
מלחמה מׁש וּ ח אף אוֹ מר, יהוּ דה
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ בגדים.ו  המר בּ ה ׁש נּ גנזה ואחד  ׁש אחר  ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌
 ּמתח נ היה לא הּמ ׁש חה ׁש מן ׁש ל ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְצלוֹ חית 
ׁש מנה  בלביׁש ת אלּ א גּ ד וֹ ל כּ הן ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ִלהי וֹ ת

מּמ ׁש יחתוֹ .בגדים : ׁש עבר  קריואחד ׁש ארע  ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌
ּת חּת יו. אחר  וּ מנּ וּ  ה כּ ּפ וּ רים  בּ יוֹ ם גּ ד וֹ ל  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵֹ◌ְלכהן
ל  אף חוֹ זר , הוּ א מאלּ וּ  אחד  כּ ל  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְבּ מיתת

גּ ד וֹ ל  כּ הן ּפ מים דּ ׁש לׁש  חי . ׁש האחר  ◌ָ◌ֵֹ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִּפ י
בּ ּפ ר ׁש ה: מׁש וּ ח כּ תיב  אף א וֹ מר יהוּ דה ר בּ י  ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌

כתיב מלחמה. אחרינא לה )(בּ מד בּ דּ קרא ר  ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

הכּ הן. מ וֹ ת ד  בּ ארץ ל ׁש בת ◌ֵֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָל ׁש וּ ב 
הכּ הן  קרא בּ ההוּ א כתיב  דּ לא כּ יון ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְור בּ נן,
כּ חכמים: והלכה ליּה . דר ׁש י לא ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ַהגּ דוֹ ל 

בו,כג . התרו שלא או העדים  והוכחשו  במזיד הרג אם  או  עלייה , דרך בשוגג  הרג  אם כגון
גלות. ולא מיתה לא  הרוצח מחייבים  שאין  מקרים הרבה  תני כד.וכן  מדוע ידעתי לא

שעבר  בגדים  במרובה  דגם נראה ובאמת מתחלה  נמשח  שהיה דוקא דמשמע  ממשיחתו
דדרשינן  כמו  מגדולתו פירושו  דכאן  או נקט, דהוריות  דרפ "ג לישנא  שיגרת ואולי חוזר .

לגדולה שופטים כה..(רש"ש)למשחה ב)בפרשת  כ  הּמ לחמה(דברים  אל כּ קרבכם  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְוהיה 
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א ּמ וֹ תיהן לפיכ הר וֹ צח. את  מחזיר 
מחיה להן מסּפ קוֹ ת כּ הנים ׁש ל
בּ ניהם  על ית ּפ לּ לוּ  ׁש א  כּ די וּ כסוּ ת ,
כּ הן מת דּ ינוֹ  מּׁשנּ גמר ׁש יּ מוּ תוּ .
עד  אם גוֹ לה . אינ וֹ  זה הרי גּ דוֹ ל,
וּ מנּ וּ  גּ דוֹ ל כּ הן  מת  דּ ינ וֹ  נגמר  ׁש א 
דּ ינ וֹ , נגמר מכּ ן  וּ לאחר ּת חּת יו, אחר

ׁש ני : ׁש ל בּ מיתת וֹ  חוֹ זר

גּ דוֹ ל, כהן בלא דּ ינוֹ  נגמר ז

   
   

     
     

    
 כו     

    
   כז   

      
    

   כח 

ז משנה
הקודמת  משנה המש היא  זו משנה

      
     

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש יּ מ וּ תוּ . בּ ניהם  על ית ּפ לּ לוּ  והם ׁש א  ְ◌ֵ◌
ל רחמים  לבּק ׁש  להם ׁש היה  ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָּפ ׁש ע וּ ,
בקׁש וּ : ולא ּת ּק לה  בּ הן יארע  ׁש א  ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָדּ וֹ רם

דּ ינוֹ . דּ ינוֹ מ ּׁשנּ גמר דּ מנּ גמר  לגלוּ ת. ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌
גלה: כּ א לּ וּ  לגלוּ ת  בּ לאזוע וֹ מד דּ ינוֹ  נגמר  ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

גּ דוֹ ל . גּ דוֹ לכהן  כּ הן היה בּ ע וֹ לם:ׁש א ֶ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌

הרמב"ם  וכתב הם : אל ודבּ ר  הכּ הן ה"א)ונ גּ ׁש  פ "ז ואחד(מלכים מצוה מלחמת  אחד  ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
המשחה, בשמן אותו  ומושחין המלחמה , בשעת  העם  אל לדבר  כהן  ממנין  הרשות מלחמת

מלחמה. משוח  הנקרא קי"לכו .והוא  והא  מתים, היו כך על מתפללים  היו  שאם משמע 
שלא דורם  על  רחמים  לבקש  להם  שהיה פשעו שהם הכא שאני  כלום, אינו  חנם  שקללת

תקלה  בהם יא .)יארע  דף הגמרא  ע "פ כאלו כז..(רע"ב , הוה לגלות , ועומד דינו  שמשנגמר 
גלותו  בדמיונו שנחקק שמה וביאר  הרע"ב, כעין  כתב  המאירי  הרע "ב. כתב  כן  גלה,
על מכפרת שהגלות  שס "ל משמע  כה "ג. במיתת  לו נתכפר  שבכניעתו עד להכנע לו גרם 

הגלות  על  מכפרת כה "ג ומיתת מידי)הרציחה ד"ה יא : דף תוספות  אם (כמש"כ  רק  אבל 
מן  לפוטרו כה "ג מיתת  מהני  גלות טעם טועם דינו  שבגמר  וכיון  גלות , טעם  טעם כבר 

לפיהגלות  אבל הרע"ב, דברי על שתמה  מה תוי"ט  יפה)(ועיין דבריו  עולים הנ"ל אע "פכח..המאירי
בדין שיזכה  התפלל  שלא במה פשע מ"מ כה "ג, כשהיה  הרציחה  אירע יא:)שלא .(דף
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ׁש הרג , גּ דוֹ ל וכהן גּ דוֹ ל , כּ הן  ההוֹ רג 
לא י וֹ צא ואינוֹ  לע וֹ לם . מּׁשם  יוֹ צא  אינוֹ 
ולא ממוֹ ן ל עדוּ ת ולא מצוה ל עדוּ ת
צריכים ישׂ ראל ואפלּ וּ  נפׁש וֹ ת. ל עדוּ ת
בּ ן  כּ י וֹ אב ישׂ ראל  צבא שׂ ר ואפ לּ וּ  ל וֹ ,
לעוֹ לם, מּׁשם יוֹ צא אינוֹ  צרוּ יה,

לה)ׁש נּ אמר ׁש ּמ ה,(במדבר  נס אׁש ר 
מיתתוֹ , ּת הא  ׁש ם דירתוֹ , ּת הא  ׁש ם 
ׁש העיר כּ ׁש ם קבוּ רתוֹ . ּת הא ׁש ם
רוֹ צח קוֹ לט. ּת חוּ מּה   ּכ קוֹ לטת,

ג וֹ אל  וּ מצא וֹ  ל ּת ח וּ ם  ח וּ ץ  ה דּ ם,ׁש יּ צא  

      
      

 כט    
      

    
      

ל      
    

    
    
     
     

      
 לא  

     
      לב        

           
          לג 

    לד        

מצוה. ל עדוּ ת החדׁש :לא  ל דוּ ת כּ גוֹ ן ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ברש "יכט. איתא  וכן  הרמב "ם, בשם  ההורג)תוי "ט ד "ה  יח: דף שם)ל..(סנהדרין .(רש"י
בדורו, כן יארע  שלא  להתפלל לו  שהיה במיתתו , שחוזר  גדול לכהן  הוא שעונש 
היה שמה דינו, נגמר  שכבר  אחר  שנמשח גדול כהן  במיתת  להחזירו אפשר  אי ולכן

לעשות  יא:)לו  דף הגמרא ע "פ  ז' משנה סוף  כמו לא..(תוי"ט  פירושו  אין  לעולם  הך
גם  קאי כי ממש , לעולם  ולא  גדול, כהן מיתת  עד הכוונה  שכאן דרישא , לעולם

לעולם  יוצאים  שאינם אלו על  רק ולא רוצח סתם  דירתו,לב..(מאירי)על ביארנו 
בפרשת 'ׁש ּמ ה ' תיבת  כתיב  פעמים ששלש  וכתב לנר . הערוך  לפי  וקבורתו  ◌ָ◌ָמיתתו ,

אלו. דינים  שלשה  ללמד עצמותיו לג .מסעי , מעלין  גדול  כהן  אבותיו.ובמיתת לקברי
בתחומהלד. ולא  בה  בה, וישב קרא דאמר  בתחומה, לדור  לו אסור  יב.)אבל .(דף
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א ּמ וֹ תיהן לפיכ הר וֹ צח. את  מחזיר 
מחיה להן מסּפ קוֹ ת כּ הנים ׁש ל
בּ ניהם  על ית ּפ לּ לוּ  ׁש א  כּ די וּ כסוּ ת ,
כּ הן מת דּ ינוֹ  מּׁשנּ גמר ׁש יּ מוּ תוּ .
עד  אם גוֹ לה . אינ וֹ  זה הרי גּ דוֹ ל,
וּ מנּ וּ  גּ דוֹ ל כּ הן  מת  דּ ינ וֹ  נגמר  ׁש א 
דּ ינ וֹ , נגמר מכּ ן  וּ לאחר ּת חּת יו, אחר

ׁש ני : ׁש ל בּ מיתת וֹ  חוֹ זר

גּ דוֹ ל, כהן בלא דּ ינוֹ  נגמר ז

   
   

     
     

    
 כו     

    
   כז   

      
    

   כח 

ז משנה
הקודמת  משנה המש היא  זו משנה
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ׁש יּ מ וּ תוּ . בּ ניהם  על ית ּפ לּ לוּ  והם ׁש א  ְ◌ֵ◌
ל רחמים  לבּק ׁש  להם ׁש היה  ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָּפ ׁש ע וּ ,
בקׁש וּ : ולא ּת ּק לה  בּ הן יארע  ׁש א  ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָדּ וֹ רם

דּ ינוֹ . דּ ינוֹ מ ּׁשנּ גמר דּ מנּ גמר  לגלוּ ת. ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌
גלה: כּ א לּ וּ  לגלוּ ת  בּ לאזוע וֹ מד דּ ינוֹ  נגמר  ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

גּ דוֹ ל . גּ דוֹ לכהן  כּ הן היה בּ ע וֹ לם:ׁש א ֶ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌

הרמב"ם  וכתב הם : אל ודבּ ר  הכּ הן ה"א)ונ גּ ׁש  פ "ז ואחד(מלכים מצוה מלחמת  אחד  ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
המשחה, בשמן אותו  ומושחין המלחמה , בשעת  העם  אל לדבר  כהן  ממנין  הרשות מלחמת

מלחמה. משוח  הנקרא קי"לכו .והוא  והא  מתים, היו כך על מתפללים  היו  שאם משמע 
שלא דורם  על  רחמים  לבקש  להם  שהיה פשעו שהם הכא שאני  כלום, אינו  חנם  שקללת

תקלה  בהם יא .)יארע  דף הגמרא  ע "פ כאלו כז..(רע"ב , הוה לגלות , ועומד דינו  שמשנגמר 
גלותו  בדמיונו שנחקק שמה וביאר  הרע"ב, כעין  כתב  המאירי  הרע "ב. כתב  כן  גלה,
על מכפרת שהגלות  שס "ל משמע  כה "ג. במיתת  לו נתכפר  שבכניעתו עד להכנע לו גרם 

הגלות  על  מכפרת כה "ג ומיתת מידי)הרציחה ד"ה יא : דף תוספות  אם (כמש"כ  רק  אבל 
מן  לפוטרו כה "ג מיתת  מהני  גלות טעם טועם דינו  שבגמר  וכיון  גלות , טעם  טעם כבר 

לפיהגלות  אבל הרע"ב, דברי על שתמה  מה תוי"ט  יפה)(ועיין דבריו  עולים הנ"ל אע "פכח..המאירי
בדין שיזכה  התפלל  שלא במה פשע מ"מ כה "ג, כשהיה  הרציחה  אירע יא:)שלא .(דף
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ׁש הרג , גּ דוֹ ל וכהן גּ דוֹ ל , כּ הן  ההוֹ רג 
לא י וֹ צא ואינוֹ  לע וֹ לם . מּׁשם  יוֹ צא  אינוֹ 
ולא ממוֹ ן ל עדוּ ת ולא מצוה ל עדוּ ת
צריכים ישׂ ראל ואפלּ וּ  נפׁש וֹ ת. ל עדוּ ת
בּ ן  כּ י וֹ אב ישׂ ראל  צבא שׂ ר ואפ לּ וּ  ל וֹ ,
לעוֹ לם, מּׁשם יוֹ צא אינוֹ  צרוּ יה,

לה)ׁש נּ אמר ׁש ּמ ה,(במדבר  נס אׁש ר 
מיתתוֹ , ּת הא  ׁש ם דירתוֹ , ּת הא  ׁש ם 
ׁש העיר כּ ׁש ם קבוּ רתוֹ . ּת הא ׁש ם
רוֹ צח קוֹ לט. ּת חוּ מּה   ּכ קוֹ לטת,

ג וֹ אל  וּ מצא וֹ  ל ּת ח וּ ם  ח וּ ץ  ה דּ ם,ׁש יּ צא  

      
      

 כט    
      

    
      

ל      
    

    
    
     
     

      
 לא  

     
      לב        

           
          לג 

    לד        

מצוה. ל עדוּ ת החדׁש :לא  ל דוּ ת כּ גוֹ ן ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ברש "יכט. איתא  וכן  הרמב "ם, בשם  ההורג)תוי "ט ד "ה  יח: דף שם)ל..(סנהדרין .(רש"י
בדורו, כן יארע  שלא  להתפלל לו  שהיה במיתתו , שחוזר  גדול לכהן  הוא שעונש 
היה שמה דינו, נגמר  שכבר  אחר  שנמשח גדול כהן  במיתת  להחזירו אפשר  אי ולכן

לעשות  יא:)לו  דף הגמרא ע "פ  ז' משנה סוף  כמו לא..(תוי"ט  פירושו  אין  לעולם  הך
גם  קאי כי ממש , לעולם  ולא  גדול, כהן מיתת  עד הכוונה  שכאן דרישא , לעולם

לעולם  יוצאים  שאינם אלו על  רק ולא רוצח סתם  דירתו,לב..(מאירי)על ביארנו 
בפרשת 'ׁש ּמ ה ' תיבת  כתיב  פעמים ששלש  וכתב לנר . הערוך  לפי  וקבורתו  ◌ָ◌ָמיתתו ,

אלו. דינים  שלשה  ללמד עצמותיו לג .מסעי , מעלין  גדול  כהן  אבותיו.ובמיתת לקברי
בתחומהלד. ולא  בה  בה, וישב קרא דאמר  בתחומה, לדור  לו אסור  יב.)אבל .(דף
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גּ וֹ אל  ביד  מצוה א וֹ מר , הגּ לילי  יוֹ סי  רבּ י 
עקיבא רבּ י  אדם. כּ ל בּ יד וּ רׁש וּ ת  הדּ ם,
אדם  וכל ה דּ ם, גּ וֹ אל בּ יד  רׁש וּ ת  א וֹ מר,
עוֹ מד ׁש הוּ א אילן עליו. חיּ בין אין
לּת חוּ ם, חוּ ץ נ וֹ טה ונ וֹ פוֹ  הּת חוּ ם  ֹבּ ת ו
 ֹלת ו נ וֹ טה  ונ וֹ פוֹ  לּת חוּ ם חוּ ץ ע וֹ מד א וֹ 

ה  הרג הּת חוּ ם, ה נּ וֹ ף. אחר  הוֹ ל כּ ל 
לׁש כ וּ נה. מּׁשכוּ נה  גּ וֹ לה  ה עיר , בּ א וֹ ת ּה 

לעיר: מעיר גוֹ לה  לוי , וּ בן 
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אדם. ח וּ ץ וכל ׁש הרג וֹ  הדּ ם מגּ וֹ אל  ח וּ ץ ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌
דּ כתיב ליו, חיּ ב  אינוֹ  מקלטוֹ , ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְל יר 

בּ ידוֹ (ׁש ם ) ר ׁש וּ ת הדּ ם וגוֹ אל  דּ ם, לוֹ  אין ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌
מלּ י, והני  קיבא. כּ ר בּ י והלכה ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְלהרגוֹ .
אדם  כּ ל ׁש וֹ גג , יצא אבל מזיד. ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶׁש יּ צא

ליו: נהרג הנּ וֹ ף.ׁש הרגוֹ  אחר הוֹ ל הכּ ל  ֶ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ָ◌
קאמר , הנּ וֹ ף אחר  דּ אף מפר ׁש  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַבּ גּ מרא

רי ׁש ל הּת ח וּ ם  ֹבּ תו ּק ר וֹ  היה ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶׁש אם
כּ יון  לּת חוּ ם, ח וּ ץ נוֹ טה ונוֹ פוֹ  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמקלט 
וּק ר וֹ  הוֹ איל נקלט, נוֹ פוֹ , ּת חת ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ כנס
ּק ר וֹ  ואי ּק ר וֹ . בּ תר  נוֹ פוֹ  ׁש דינן ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִלפנים
לא  דבנוֹ פוֹ  היכי  כּ י  בּ פנים, ונוֹ פוֹ  ֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַבחוּ ץ
קטיל  מצי  לא נּמ י  בּ ּק ר וֹ  לי ּה , קטיל ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָמצי 
לחמרא: נוֹ פוֹ  בתר  ּק ר וֹ  דּ ׁש דינא ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵלי ּה ,

ומלא"שלה. חדשים, הבדל תוספות ואין רשות , ר"ל עליו  חייבין שאין שכתב התוי"ט  על (ונחלקו 

אדם) לכל הדם  גואל ודלא.בין הרע "ב, גירסת  וכן שלנו  הספרים  כגירסת עליו  חייבין אין (וגרסינן

אין) תיבת  שמחק  ואם לו ..כרש"ל עיקרו בתר  נופו  שדי לחוץ , ונופו בפנים  עיקרו ולכן 
ונופו  בחוץ  ובעיקרו התחום. כתוך ודינו  עיקרו אצל כעומד  הוא הרי הנוף תחת עומד 
הנוף. תחת עומד כאלו להרגו  אסור  העיקר  אצל עומד ואם נופו  בתר  עיקרו שדינן בפנים ,
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מקלטוֹ  לעיר  ׁש גּ לה  רוֹ צח ב וֹ , כּ יּ וֹ צא 
להם  יאמר לכ בּ ד וֹ , ה עיר  אנ ׁש י ורצוּ 
כן , ּפ י  על אף לוֹ  אמרוּ  אני. רוֹ צח

ׁש נּ אמר  מהן , יט )יקבּ ל וזה (דברים 
ללויּ ם, שׂ כר היוּ  מעלים הרצח. דּ בר
לא א וֹ מר, מאיר ר בּ י יה וּ דה . ר בּ י דּ ברי
לּׂשררה  וחוֹ זר שׂ כר. להן  מעלים היוּ 
רבּ י מאיר. רבּ י דּ ברי בּה , ׁש היה
לּׂשררה  חוֹ זר היה לא  א וֹ מר, יה וּ דה 

ב ּה : ׁש היה

ח  לז    
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ללו יּ ים.ח שׂ כר הי וּ  בּ אר בּ ים מעלים ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
מלה  קוֹ לט וֹ ת, הם ׁש גּ ם יר  ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְוּ ׁש ּת ים
בּ וֹ : דּ ר  ׁש הוּ א הבּ ית לב ל  שׂ כר  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָהר וֹ צח

וכוּ '. א וֹ מר מאיר כּ ר בּ יר בּ י  הלכה ואין ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌
יר , וּ ׁש ּת ים בּ אר בּ ים ודוקא ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵמאיר .
מוֹ דוּ  למא כּ לּ י  מקלט  רי בּ ׁש ׁש  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲאבל 

הבּ ית: לב ל שׂ כר  מ לה היה ׁש אין לא  ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌
בּה . ׁש היה ל ּׂשררה כה )דּ כתיב חוֹ זר  (ויּ קרא  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

אב וֹ תיו  אחזּ ת ואל מׁש ּפ חּת וֹ  אל ◌ָ◌ֲ◌ַ◌◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְוׁש ב 
ח וֹ זר  ואינוֹ  ח וֹ זר , הוּ א למ ׁש ּפ ח ּת וֹ  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָיׁש וּ ב ,

אב וֹ תיו  החזקוּ  הלכה (מה ).למה ואין ְ◌ַ◌ֶ◌◌ְ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
יהוּ דה: ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְכּ ר בּ י

שביעית לז. במסכת אבל  אלו , תיבות כאן  שייך  מ"ח)לא  שייך(פ "י ושם זה  דין גם  איתא
בשביעית חוב שהמחזיר  המשנה  בתחילת  שם  שנשנה מה  על  קאי  כי  בו  כיוצא  לומר 
שגלה רוצח  בו , כיוצא קאמר  זה  ועל השמיטה, דבר  וזה שנאמר  כו ' אני  משמט לו יאמר 
לשון  התנא נקט  משנה אותה  ואגב  הרוצח , דבר  וזה שנאמר  כו ' אני  רוצח  להם יאמר  כו'

כאן גם  לעיל לח..(תוי"ט )זה במקו "ח)נתבאר  עוד(מ"ד ניתנו  המקלט  ערי לשש שבנוסף 
בלא קולטות  אם  הוא שביניהם  שההבדל ועיי"ש  קולטות . היו וכולם ללויים , ערים  מ"ב

ל המקלט  ערי  שבשש נוסף, הבדל  יש  יהודה לרבי  ללויים ידיעה. שכר  מעלים היו א
שכר . מעלים היו הערים  ובשאר 
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גּ וֹ אל  ביד  מצוה א וֹ מר , הגּ לילי  יוֹ סי  רבּ י 
עקיבא רבּ י  אדם. כּ ל בּ יד וּ רׁש וּ ת  הדּ ם,
אדם  וכל ה דּ ם, גּ וֹ אל בּ יד  רׁש וּ ת  א וֹ מר,
עוֹ מד ׁש הוּ א אילן עליו. חיּ בין אין
לּת חוּ ם, חוּ ץ נ וֹ טה ונ וֹ פוֹ  הּת חוּ ם  ֹבּ ת ו
 ֹלת ו נ וֹ טה  ונ וֹ פוֹ  לּת חוּ ם חוּ ץ ע וֹ מד א וֹ 

ה  הרג הּת חוּ ם, ה נּ וֹ ף. אחר  הוֹ ל כּ ל 
לׁש כ וּ נה. מּׁשכוּ נה  גּ וֹ לה  ה עיר , בּ א וֹ ת ּה 

לעיר: מעיר גוֹ לה  לוי , וּ בן 
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אדם. ח וּ ץ וכל ׁש הרג וֹ  הדּ ם מגּ וֹ אל  ח וּ ץ ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌
דּ כתיב ליו, חיּ ב  אינוֹ  מקלטוֹ , ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְל יר 

בּ ידוֹ (ׁש ם ) ר ׁש וּ ת הדּ ם וגוֹ אל  דּ ם, לוֹ  אין ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌
מלּ י, והני  קיבא. כּ ר בּ י והלכה ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְלהרגוֹ .
אדם  כּ ל ׁש וֹ גג , יצא אבל מזיד. ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶׁש יּ צא

ליו: נהרג הנּ וֹ ף.ׁש הרגוֹ  אחר הוֹ ל הכּ ל  ֶ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ָ◌
קאמר , הנּ וֹ ף אחר  דּ אף מפר ׁש  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַבּ גּ מרא

רי ׁש ל הּת ח וּ ם  ֹבּ תו ּק ר וֹ  היה ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶׁש אם
כּ יון  לּת חוּ ם, ח וּ ץ נוֹ טה ונוֹ פוֹ  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמקלט 
וּק ר וֹ  הוֹ איל נקלט, נוֹ פוֹ , ּת חת ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ כנס
ּק ר וֹ  ואי ּק ר וֹ . בּ תר  נוֹ פוֹ  ׁש דינן ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִלפנים
לא  דבנוֹ פוֹ  היכי  כּ י  בּ פנים, ונוֹ פוֹ  ֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַבחוּ ץ
קטיל  מצי  לא נּמ י  בּ ּק ר וֹ  לי ּה , קטיל ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָמצי 
לחמרא: נוֹ פוֹ  בתר  ּק ר וֹ  דּ ׁש דינא ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵלי ּה ,

ומלא"שלה. חדשים, הבדל תוספות ואין רשות , ר"ל עליו  חייבין שאין שכתב התוי"ט  על (ונחלקו 

אדם) לכל הדם  גואל ודלא.בין הרע "ב, גירסת  וכן שלנו  הספרים  כגירסת עליו  חייבין אין (וגרסינן

אין) תיבת  שמחק  ואם לו ..כרש"ל עיקרו בתר  נופו  שדי לחוץ , ונופו בפנים  עיקרו ולכן 
ונופו  בחוץ  ובעיקרו התחום. כתוך ודינו  עיקרו אצל כעומד  הוא הרי הנוף תחת עומד 
הנוף. תחת עומד כאלו להרגו  אסור  העיקר  אצל עומד ואם נופו  בתר  עיקרו שדינן בפנים ,
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הגולי ה מכות אלו ב כז פרק

מקלטוֹ  לעיר  ׁש גּ לה  רוֹ צח ב וֹ , כּ יּ וֹ צא 
להם  יאמר לכ בּ ד וֹ , ה עיר  אנ ׁש י ורצוּ 
כן , ּפ י  על אף לוֹ  אמרוּ  אני. רוֹ צח

ׁש נּ אמר  מהן , יט )יקבּ ל וזה (דברים 
ללויּ ם, שׂ כר היוּ  מעלים הרצח. דּ בר
לא א וֹ מר, מאיר ר בּ י יה וּ דה . ר בּ י דּ ברי
לּׂשררה  וחוֹ זר שׂ כר. להן  מעלים היוּ 
רבּ י מאיר. רבּ י דּ ברי בּה , ׁש היה
לּׂשררה  חוֹ זר היה לא  א וֹ מר, יה וּ דה 

ב ּה : ׁש היה

ח  לז    
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ללו יּ ים.ח שׂ כר הי וּ  בּ אר בּ ים מעלים ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
מלה  קוֹ לט וֹ ת, הם ׁש גּ ם יר  ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְוּ ׁש ּת ים
בּ וֹ : דּ ר  ׁש הוּ א הבּ ית לב ל  שׂ כר  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָהר וֹ צח

וכוּ '. א וֹ מר מאיר כּ ר בּ יר בּ י  הלכה ואין ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌
יר , וּ ׁש ּת ים בּ אר בּ ים ודוקא ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵמאיר .
מוֹ דוּ  למא כּ לּ י  מקלט  רי בּ ׁש ׁש  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲאבל 

הבּ ית: לב ל שׂ כר  מ לה היה ׁש אין לא  ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌
בּה . ׁש היה ל ּׂשררה כה )דּ כתיב חוֹ זר  (ויּ קרא  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

אב וֹ תיו  אחזּ ת ואל מׁש ּפ חּת וֹ  אל ◌ָ◌ֲ◌ַ◌◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְוׁש ב 
ח וֹ זר  ואינוֹ  ח וֹ זר , הוּ א למ ׁש ּפ ח ּת וֹ  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָיׁש וּ ב ,

אב וֹ תיו  החזקוּ  הלכה (מה ).למה ואין ְ◌ַ◌ֶ◌◌ְ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
יהוּ דה: ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְכּ ר בּ י

שביעית לז. במסכת אבל  אלו , תיבות כאן  שייך  מ"ח)לא  שייך(פ "י ושם זה  דין גם  איתא
בשביעית חוב שהמחזיר  המשנה  בתחילת  שם  שנשנה מה  על  קאי  כי  בו  כיוצא  לומר 
שגלה רוצח  בו , כיוצא קאמר  זה  ועל השמיטה, דבר  וזה שנאמר  כו ' אני  משמט לו יאמר 
לשון  התנא נקט  משנה אותה  ואגב  הרוצח , דבר  וזה שנאמר  כו ' אני  רוצח  להם יאמר  כו'

כאן גם  לעיל לח..(תוי"ט )זה במקו "ח)נתבאר  עוד(מ"ד ניתנו  המקלט  ערי לשש שבנוסף 
בלא קולטות  אם  הוא שביניהם  שההבדל ועיי"ש  קולטות . היו וכולם ללויים , ערים  מ"ב

ל המקלט  ערי  שבשש נוסף, הבדל  יש  יהודה לרבי  ללויים ידיעה. שכר  מעלים היו א
שכר . מעלים היו הערים  ובשאר 
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הלוקי ה מכות ואלו ג פרק כח

 הלוקי  ה ואלו  ג פרק

א  משנה

"מלקות,אהרמב עליה חייבי שאי  לאוי סוגי ששה מונה 
:ה ואלו

דיא) בית  מיתת לאזהרת  שנית לאו
אזהרה זה על כתב  כ א אלא הגו עונש מענישה התורה אי
תעשה לא  כגו ,די בית  מיתת  עונש בו שיש ללאו ולכ מיוחדת .
שהתרו כגו מיתה, חייב שאי במקו א השבת ,  ביו מלאכה 
 נית הלאו כי המלקות , מ פטור למיתה, ולא  למלקות  בו

מלקות. לאזהרת ולא  די בית מיתת  לאזהרת

לתשלומי שנית לאו  ב)
חייב זה לאו על שעבר מי  כי  תגנוב, ולא תגזול , לא  כגו

. ומשל לוקה ואי ,בתשלומי

מעשה  בו  שאי לאו ג)
לאו וכל כמעשה, נחשב לא  הדיבור כי  ,בעמ רכיל תל לא   כגו
את  ומקלל  ומימר, מנשבע, חו עליו ,  לוקי  אי מעשה בו  שאי

בש .ב חבירו

לעשה  שניתק לאו ד)
וקצר עבר שא לעשה נתקו שהכתוב , שד פאת  תכלה לא  כגו
 לוקי ואי .' אות תעזוב ולגר 'לעני ידי  על  לתק יוכל  עדיי

העשה .  קיי לא   א אלא עליו

עשה  מכלל הבא לאו ה )
מלמד יקח', בבתוליה אשה 'והוא  גדול   בכה שנאמר מה  כגו
 כיו לוקה  אינו  ולקח  עבר א אבל בעולה, ליקח לו שאסור 

עשה . מכלל בא  שהאיסור

פי"ח א. ריש  סנהדרין  ובהלכותיו  בפירושו , כאן ברמב "ם לאו כמבואר  שגם  כאן (מש "כ

בארוכה) עיי"ש למלך, ומשנה משנה הלחם בדבריו  נתקשו  כבר עליו , חייבין אין כרת  לאזהרת .שניתן
נחשבים ב. שהם  אע"פ לוקין רע שם ומוציא  זוממין עדים גם  אמנם  כא ., דף שבועות

בהדיא מלקות בהו דכתיב כיון  למיתנינהו חש דלא אלא  מעשה, בו שאין כלאו
מנשבע ) חוץ תוד"ה  .(שם
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הלוקי ה מכות ואלו ג כט פרק

אחוֹ ת וֹ , על הבּ א  ה לּ וֹ קין , הן  וא לּ וּ  א 

שבכללות לאו  ו )
 כגו , איסורי הרבה כולל אחד שבלאו 'הד על תאכלו 'לא   כגו
זבח  מבשר תאכלו ולא  נפשה , שתצא  קוד מבהמה תאכלו  לא

 איסורי ועוד , הד זריקת  סג.)לפני  ד  כל .(סנהדרי ועל 
שבכללות  לאו ובכלל .עליה לוקי אי זה בפסוק הנלמדי
אל   כגו ,דברי כמה  על אחד לאו כותבת כשהתורה  ג נכלל

אש צלי א כי  במי מבושל ובשל  נא ממנו .גתאכלו

 עליה שלוקי  לאוי ר"ז
מנה לא אמנ מלקות, בה שיש הלאוי התנא מונה  זה בפרק

חידוש צד בה שיש אלו אלא  הלאוי כל  מחוייבי ד התנא כל  .
לא  בלשו בתורה  מפורש החיוב א ,שמי בידי מיתה או כרת

מלקות התעשה חייב ,ועדי בהתראה עליו עבר .ו והוא

חיובי  וי"ח  עליה שלוקי כריתות איסורי כ"א יש המאירי , כתב
עליה  שלוקי גרידא ולאוי ,עליה  שלוקי שמי בידי מיתה
. עליה  שלוקי לאוי ושבעה מאתיי ביחד  נמצא קס"ח , ה
ומתחיל  , עליה שלוקי שבכריתות  הלואי תחילה מסדר התנא 
ב' במשנה כריתות .  בה שאי עריות ג עמה וכולל בעריות ,

שבתורה . כריתות  שאר למני חוזר
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הלּ וֹ קין .א הן  דּ וקא,א לּ וּ  לאו אלּ וּ  ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
אלּ א  טוּ בא. ל וֹ קין וׁש יּ ר  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְדּ תנא
דּ יׁש  לאׁש מ וֹ ינן כרתוֹ ת, חיּ בי ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָתנא
אלמנה  ותנא כרתוֹ ת. בּ ח יּ בי  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַמלקוֹ ת
והיא  אלמנה לאׁש מ וֹ ינן ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְוּ גר וּ ׁש ה,
ׁש מוֹ ת. ׁש ני מוּ ם ליה ח יּ בין ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְגר וּ ׁש ה

ׁש א  ראׁש וֹ ן וּ מ שׂ ר  טבל  ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְותנא
אזהרה  מּפ ר ׁש א דּ לא תר וּ מתוֹ , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנּט לה
נפדּ ה. ׁש א הקדּ ׁש  וכן בהדיא. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִדידהוּ 
ׁש ני, מ שׂ ר  ּת ני  הקדּ ׁש , דתנא ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְואידי
מחּס רי מוּ ם דּ ידהוּ  מלקוֹ ת ◌ֵ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְדּ תרויהוּ 
חדּ וּ ׁש : צד  אי כּ א בּ ר בּ ן וכן ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְפד יּ ה.

בפסחים ג . ורבא  אביי נחלקו בזה מא:)אמנם המחלוקת(דף  בביאור  הראשונים  ונחלקו
לן  קיימא  הל "ג)וכמאן  פי"ח סנהדרין  ונו "כ רמב"ם  עיי"ש .ד..(עיין ברע "ב , (לשוןכדאיתא

שכוונתו  נראה חידוש, בהם  שאין אע"ג שנפרטו  מקצתן שיש משמע חידוש, צד  איכא  ברובן וכן הרע "ב 

הקדש) אגב  רק שנשנית שני מעשר  כגון תעשה,ה..לאפוקי לא לשון שהם יש לשונות  ארבעה 
ואל לא, פן, אחתו ..(רמב"ם)השמר , רשעה משום בזה אמרינן ולא למלקות . בו התרו אם
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 הלוקי  ה ואלו  ג פרק

א  משנה

"מלקות,אהרמב עליה חייבי שאי  לאוי סוגי ששה מונה 
:ה ואלו

דיא) בית  מיתת לאזהרת  שנית לאו
אזהרה זה על כתב  כ א אלא הגו עונש מענישה התורה אי
תעשה לא  כגו ,די בית  מיתת  עונש בו שיש ללאו ולכ מיוחדת .
שהתרו כגו מיתה, חייב שאי במקו א השבת ,  ביו מלאכה 
 נית הלאו כי המלקות , מ פטור למיתה, ולא  למלקות  בו

מלקות. לאזהרת ולא  די בית מיתת  לאזהרת

לתשלומי שנית לאו  ב)
חייב זה לאו על שעבר מי  כי  תגנוב, ולא תגזול , לא  כגו

. ומשל לוקה ואי ,בתשלומי

מעשה  בו  שאי לאו ג)
לאו וכל כמעשה, נחשב לא  הדיבור כי  ,בעמ רכיל תל לא   כגו
את  ומקלל  ומימר, מנשבע, חו עליו ,  לוקי  אי מעשה בו  שאי

בש .ב חבירו

לעשה  שניתק לאו ד)
וקצר עבר שא לעשה נתקו שהכתוב , שד פאת  תכלה לא  כגו
 לוקי ואי .' אות תעזוב ולגר 'לעני ידי  על  לתק יוכל  עדיי

העשה .  קיי לא   א אלא עליו

עשה  מכלל הבא לאו ה )
מלמד יקח', בבתוליה אשה 'והוא  גדול   בכה שנאמר מה  כגו
 כיו לוקה  אינו  ולקח  עבר א אבל בעולה, ליקח לו שאסור 

עשה . מכלל בא  שהאיסור

פי"ח א. ריש  סנהדרין  ובהלכותיו  בפירושו , כאן ברמב "ם לאו כמבואר  שגם  כאן (מש "כ

בארוכה) עיי"ש למלך, ומשנה משנה הלחם בדבריו  נתקשו  כבר עליו , חייבין אין כרת  לאזהרת .שניתן
נחשבים ב. שהם  אע"פ לוקין רע שם ומוציא  זוממין עדים גם  אמנם  כא ., דף שבועות

בהדיא מלקות בהו דכתיב כיון  למיתנינהו חש דלא אלא  מעשה, בו שאין כלאו
מנשבע ) חוץ תוד"ה  .(שם
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הלוקי ה מכות ואלו ג כט פרק

אחוֹ ת וֹ , על הבּ א  ה לּ וֹ קין , הן  וא לּ וּ  א 

שבכללות לאו  ו )
 כגו , איסורי הרבה כולל אחד שבלאו 'הד על תאכלו 'לא   כגו
זבח  מבשר תאכלו ולא  נפשה , שתצא  קוד מבהמה תאכלו  לא

 איסורי ועוד , הד זריקת  סג.)לפני  ד  כל .(סנהדרי ועל 
שבכללות  לאו ובכלל .עליה לוקי אי זה בפסוק הנלמדי
אל   כגו ,דברי כמה  על אחד לאו כותבת כשהתורה  ג נכלל

אש צלי א כי  במי מבושל ובשל  נא ממנו .גתאכלו

 עליה שלוקי  לאוי ר"ז
מנה לא אמנ מלקות, בה שיש הלאוי התנא מונה  זה בפרק

חידוש צד בה שיש אלו אלא  הלאוי כל  מחוייבי ד התנא כל  .
לא  בלשו בתורה  מפורש החיוב א ,שמי בידי מיתה או כרת

מלקות התעשה חייב ,ועדי בהתראה עליו עבר .ו והוא

חיובי  וי"ח  עליה שלוקי כריתות איסורי כ"א יש המאירי , כתב
עליה  שלוקי גרידא ולאוי ,עליה  שלוקי שמי בידי מיתה
. עליה  שלוקי לאוי ושבעה מאתיי ביחד  נמצא קס"ח , ה
ומתחיל  , עליה שלוקי שבכריתות  הלואי תחילה מסדר התנא 
ב' במשנה כריתות .  בה שאי עריות ג עמה וכולל בעריות ,

שבתורה . כריתות  שאר למני חוזר

     

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הלּ וֹ קין .א הן  דּ וקא,א לּ וּ  לאו אלּ וּ  ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
אלּ א  טוּ בא. ל וֹ קין וׁש יּ ר  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְדּ תנא
דּ יׁש  לאׁש מ וֹ ינן כרתוֹ ת, חיּ בי ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָתנא
אלמנה  ותנא כרתוֹ ת. בּ ח יּ בי  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַמלקוֹ ת
והיא  אלמנה לאׁש מ וֹ ינן ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְוּ גר וּ ׁש ה,
ׁש מוֹ ת. ׁש ני מוּ ם ליה ח יּ בין ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְגר וּ ׁש ה

ׁש א  ראׁש וֹ ן וּ מ שׂ ר  טבל  ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְותנא
אזהרה  מּפ ר ׁש א דּ לא תר וּ מתוֹ , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנּט לה
נפדּ ה. ׁש א הקדּ ׁש  וכן בהדיא. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִדידהוּ 
ׁש ני, מ שׂ ר  ּת ני  הקדּ ׁש , דתנא ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְואידי
מחּס רי מוּ ם דּ ידהוּ  מלקוֹ ת ◌ֵ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְדּ תרויהוּ 
חדּ וּ ׁש : צד  אי כּ א בּ ר בּ ן וכן ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְפד יּ ה.

בפסחים ג . ורבא  אביי נחלקו בזה מא:)אמנם המחלוקת(דף  בביאור  הראשונים  ונחלקו
לן  קיימא  הל "ג)וכמאן  פי"ח סנהדרין  ונו "כ רמב"ם  עיי"ש .ד..(עיין ברע "ב , (לשוןכדאיתא

שכוונתו  נראה חידוש, בהם  שאין אע"ג שנפרטו  מקצתן שיש משמע חידוש, צד  איכא  ברובן וכן הרע "ב 

הקדש) אגב  רק שנשנית שני מעשר  כגון תעשה,ה..לאפוקי לא לשון שהם יש לשונות  ארבעה 
ואל לא, פן, אחתו ..(רמב"ם)השמר , רשעה משום בזה אמרינן ולא למלקות . בו התרו אם
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הלוקי ה מכות ואלו ג פרק ל 

א ּמ וֹ , אחוֹ ת  ועל אביו, אחוֹ ת  ועל
אחיו, א ׁש ת  ועל א ׁש ּת וֹ , אחוֹ ת  ועל
הנּ דּ ה, ועל אביו, אחי א ׁש ת  ועל
וחלוּ צה  גּ ר וּ ׁש ה  גּ דוֹ ל, לכהן  אלמנה
לי שׂ ראל, וּ נתינה  ממזרת  הדי וֹ ט, לכהן 
אלמנה  וּ לממזר. לנתין  ישׂ ראל בּ ת 
ׁש ני מּׁשוּ ם עליה חיּ בין וּ גרוּ ׁש ה,
חיּ ב אינוֹ  וחלוּ צה, גּ רוּ ׁש ה ׁש מוֹ ת.

בּ לבד: אחד  מּׁשם א לּ א 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

דּ יד ּה נתינה. וּ מלקוֹ ת היא. הגּ בעוֹ נים מן ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
בּ ם: תתחּת ן ׁש נּ תאלמנה אלמנה.מא ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌

ׁש ּת י  ליה ח יּ ב גרוּ ׁש ה, והיא אחר, ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵמאיׁש 
ׁש מוֹ ת .מלקיּ וֹ ת : ׁש ני ׁש ּת י מּׁשוּ ם  מוּ ם ַ◌ְ◌◌ִ◌ְ◌ֵ◌

בּ ּמ קרא, מפרׁש וֹ ת ׁש ּת יהן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַאזהרוֹ ת.

קאמר: אּת רויה וּ  והיא גּ רוּ ׁש ה.ואזהרה ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ׁש מוֹ ת. ׁש ני מוּ ם  ליה ח יּ ב אינוֹ  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲחל וּ צה,
מרבּ וּ יא  אלּ א כּ ת וּ בה , אינּה  ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש החלוּ צה 
אלּ א  לי אין  גּ רוּ ׁש ה , דּ תניא, לּה , ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַמיתינן
ואה: לוֹ מר ּת למוּ ד מנּ ין, חלוּ צה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְגרוּ ׁש ה,

לו. מוחלין  מעלה של ב"ד תשובה עשה  שאם  כיון רשעיות , שתי משום  ולא מחייבו אתה
מטה של  בי"ד אין תשובה  עשו  אם  שאף כיון  מלקות , בהם  אין  דין בית מיתת מחויבי  אבל

המיתה את להם  יד.)מוחלין  דף  הסוגיא ע"פ ידי ז..(תוי"ט , על  הכרת  מידי נפטרין ואין 
גליא שמיא  וקמי  נפטרו , תשובה  עשו אם אבל מן ח..(תוי"ט )המלקות, שהוא כתב  רע"ב 

זו. משנה סוף מקו "ח  עיין אבל היאט.התורה , בנתינה חיתון  שאיסור  כאן  ברע"ב מבואר 
תוספות . כשיטת והיא  בם, תתחתן דלא מלאו ובמקו "חדאורייתא מ"ג פ "ח יבמות  רע "ב (ועיין

להרחבה) גרידא.י..שם לאוין  שהם  אף כאן אלו גם שנה כרת  בהם  שיש  עריות  ששנה  ואגב 
בתוספותיא. רש"י , של לשונו הוא כאן  הרע"ב  גרושה)לשון ד"ה יג. שמשמע(דף  כתבו 

בקידושין  דאמרינן ממה עליו והקשו  דאורייתא, מלקות  איכא  לחודה  שבחלוצה  מפירושו 
עח.) דרבנן(דף בתוי"ט )חלוצה  להרחבה).(הובא שם ובמקו "ח מ"ג, פ"ט  יבמות תוי"ט  .(ועיין
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הלוקי ה מכות ואלו ג לאפרק

אל  וה בּ א  ה קּ דׁש , את  ׁש אכל הּט מא 
ודם, חלב, והא וֹ כל טמא , הּמ קדּ ׁש 
והּמ עלה  הּׁשוֹ חט וטמא, וּ פ גּ וּ ל , ונ וֹ תר,
והא וֹ כל  בּ פסח, חמץ והא וֹ כל בחוּ ץ,
הכּ ּפ וּ רים, בּ יוֹ ם מלאכה והעוֹ שׂ ה
את  והמפּט ם הּׁשמן , את  והמפ ּט ם
והאוֹ כל ה ּמ ׁש חה, בּ ׁש מן  והּס הקּ טרת,
וּ רמשׂ ים. ׁש קצים וּ טרפוֹ ת, נבלוֹ ת

ב

ב משנה 

וי"ד ,עליה שלוקי כרת החיובי שאר התנא מפרט זו במשנה 
 לאוי וכמה  כרת בה שאי לאוי כמה  מפרט כ ואחר .ה

. שמי בידי מיתה  בה שיש
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הּׁשמן .ב את הּמ ׁש חה:המפ ּט ם ׁש מן דּ גמת ׁש מן הּמ ׁש חה.הע וֹ שׂ ה בּ ׁש מן   שׂ ה והּס ׁש ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
הל וֹ ם: ליו ר בּ נוּ  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶֹמ ׁש ה

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

חוץיב. במחשבת נקרב ואם  כרת , חייב  ממנו האוכל  לזמנו  חוץ במחשבת  נקרב  אם
למקום  חוץ  מחשבת גם  שבתורה  אע "פ כרת. בו ואין  בלאו האוכל  עובר  למקומו,

פסול. נקרא למקום  חוץ  מחשבת משנה בלשון פיגול , לעיליג .נקרא  (פ"בעיין

למ"ו ) לעולם .הקדמה קיים  והוא המשחה, שמן  נעשה  אחת  פעם שקצים ,יד.שרק 
המים  ושרץ טמא , דג  צפרדע )כולל העוף(כגון ושרץ  טמא, ועוף זבוב), ושרץ(כגון ,

ונדל )הארץ ועקרבים  נחשים  בכלל (כגון טמאה  וחיה בהמה  גם  חז"ל כוללים  שלפעמים  (ויתכן

ותולעהשקצים) רמה  כגון הנבלות  ובגופי  באשפות הנבראים המינים הם ורמשים, .
בהן וכיוצא שהסריחו  הגללים מן אלא  ונקבה  מזכר  נבראים שאינן בהן .(תוי"ט )וכיוצא 
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הלוקי ה מכות ואלו ג פרק ל 

א ּמ וֹ , אחוֹ ת  ועל אביו, אחוֹ ת  ועל
אחיו, א ׁש ת  ועל א ׁש ּת וֹ , אחוֹ ת  ועל
הנּ דּ ה, ועל אביו, אחי א ׁש ת  ועל
וחלוּ צה  גּ ר וּ ׁש ה  גּ דוֹ ל, לכהן  אלמנה
לי שׂ ראל, וּ נתינה  ממזרת  הדי וֹ ט, לכהן 
אלמנה  וּ לממזר. לנתין  ישׂ ראל בּ ת 
ׁש ני מּׁשוּ ם עליה חיּ בין וּ גרוּ ׁש ה,
חיּ ב אינוֹ  וחלוּ צה, גּ רוּ ׁש ה ׁש מוֹ ת.

בּ לבד: אחד  מּׁשם א לּ א 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

דּ יד ּה נתינה. וּ מלקוֹ ת היא. הגּ בעוֹ נים מן ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
בּ ם: תתחּת ן ׁש נּ תאלמנה אלמנה.מא ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌

ׁש ּת י  ליה ח יּ ב גרוּ ׁש ה, והיא אחר, ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵמאיׁש 
ׁש מוֹ ת .מלקיּ וֹ ת : ׁש ני ׁש ּת י מּׁשוּ ם  מוּ ם ַ◌ְ◌◌ִ◌ְ◌ֵ◌

בּ ּמ קרא, מפרׁש וֹ ת ׁש ּת יהן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַאזהרוֹ ת.

קאמר: אּת רויה וּ  והיא גּ רוּ ׁש ה.ואזהרה ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ׁש מוֹ ת. ׁש ני מוּ ם  ליה ח יּ ב אינוֹ  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲחל וּ צה,
מרבּ וּ יא  אלּ א כּ ת וּ בה , אינּה  ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש החלוּ צה 
אלּ א  לי אין  גּ רוּ ׁש ה , דּ תניא, לּה , ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַמיתינן
ואה: לוֹ מר ּת למוּ ד מנּ ין, חלוּ צה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְגרוּ ׁש ה,

לו. מוחלין  מעלה של ב"ד תשובה עשה  שאם  כיון רשעיות , שתי משום  ולא מחייבו אתה
מטה של  בי"ד אין תשובה  עשו  אם  שאף כיון  מלקות , בהם  אין  דין בית מיתת מחויבי  אבל

המיתה את להם  יד.)מוחלין  דף  הסוגיא ע"פ ידי ז..(תוי"ט , על  הכרת  מידי נפטרין ואין 
גליא שמיא  וקמי  נפטרו , תשובה  עשו אם אבל מן ח..(תוי"ט )המלקות, שהוא כתב  רע"ב 

זו. משנה סוף מקו "ח  עיין אבל היאט.התורה , בנתינה חיתון  שאיסור  כאן  ברע"ב מבואר 
תוספות . כשיטת והיא  בם, תתחתן דלא מלאו ובמקו "חדאורייתא מ"ג פ "ח יבמות  רע "ב (ועיין

להרחבה) גרידא.י..שם לאוין  שהם  אף כאן אלו גם שנה כרת  בהם  שיש  עריות  ששנה  ואגב 
בתוספותיא. רש"י , של לשונו הוא כאן  הרע"ב  גרושה)לשון ד"ה יג. שמשמע(דף  כתבו 

בקידושין  דאמרינן ממה עליו והקשו  דאורייתא, מלקות  איכא  לחודה  שבחלוצה  מפירושו 
עח.) דרבנן(דף בתוי"ט )חלוצה  להרחבה).(הובא שם ובמקו "ח מ"ג, פ"ט  יבמות תוי"ט  .(ועיין

 י י ח ר ו ק מ

הלוקי ה מכות ואלו ג לאפרק

אל  וה בּ א  ה קּ דׁש , את  ׁש אכל הּט מא 
ודם, חלב, והא וֹ כל טמא , הּמ קדּ ׁש 
והּמ עלה  הּׁשוֹ חט וטמא, וּ פ גּ וּ ל , ונ וֹ תר,
והא וֹ כל  בּ פסח, חמץ והא וֹ כל בחוּ ץ,
הכּ ּפ וּ רים, בּ יוֹ ם מלאכה והעוֹ שׂ ה
את  והמפּט ם הּׁשמן , את  והמפ ּט ם
והאוֹ כל ה ּמ ׁש חה, בּ ׁש מן  והּס הקּ טרת,
וּ רמשׂ ים. ׁש קצים וּ טרפוֹ ת, נבלוֹ ת

ב

ב משנה 

וי"ד ,עליה שלוקי כרת החיובי שאר התנא מפרט זו במשנה 
 לאוי וכמה  כרת בה שאי לאוי כמה  מפרט כ ואחר .ה

. שמי בידי מיתה  בה שיש
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הּׁשמן .ב את הּמ ׁש חה:המפ ּט ם ׁש מן דּ גמת ׁש מן הּמ ׁש חה.הע וֹ שׂ ה בּ ׁש מן   שׂ ה והּס ׁש ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
הל וֹ ם: ליו ר בּ נוּ  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶֹמ ׁש ה

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

חוץיב. במחשבת נקרב ואם  כרת , חייב  ממנו האוכל  לזמנו  חוץ במחשבת  נקרב  אם
למקום  חוץ  מחשבת גם  שבתורה  אע "פ כרת. בו ואין  בלאו האוכל  עובר  למקומו,

פסול. נקרא למקום  חוץ  מחשבת משנה בלשון פיגול , לעיליג .נקרא  (פ"בעיין

למ"ו ) לעולם .הקדמה קיים  והוא המשחה, שמן  נעשה  אחת  פעם שקצים ,יד.שרק 
המים  ושרץ טמא , דג  צפרדע )כולל העוף(כגון ושרץ  טמא, ועוף זבוב), ושרץ(כגון ,

ונדל )הארץ ועקרבים  נחשים  בכלל (כגון טמאה  וחיה בהמה  גם  חז"ל כוללים  שלפעמים  (ויתכן

ותולעהשקצים) רמה  כגון הנבלות  ובגופי  באשפות הנבראים המינים הם ורמשים, .
בהן וכיוצא שהסריחו  הגללים מן אלא  ונקבה  מזכר  נבראים שאינן בהן .(תוי"ט )וכיוצא 
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נ ּט לה  ׁש א  רא ׁש וֹ ן  וּ מעשׂ ר טבל אכל
ׁש א והקדּ ׁש  ׁש ני  וּ מעשׂ ר  תר וּ מת וֹ ,
חיּ ב, ויהא  הּט בל מן  יאכל כּ ּמ ה נפדּ וּ .

  טו   
    

  טז  
    

    
יז     יח     

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

טבל. את אכל  יחלּ ל וּ  מא אזהרתי ּה  ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
ירימוּ  אׁש ר  את י שׂ ראל בּ ני (ויּ קראקדׁש י  ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

מד בּ ר :כב ) הכּ תוּ ב  לתרם בּ תידין ,ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
רא  תר וּ מתוֹ .וּ מעשׂ ר  נּט לה ׁש א  ׁש אף ׁש וֹ ן  ֶ◌ַ◌

דּ כתיב  כּ טבל, במיתה יח)הוּ א (בּ מדבּ ר  ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

הגּ רן  מן כּ דּ גן ּת ר וּ מתכם לכם ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְונחׁש ב 
נפדּ ה.וגוֹ ': ׁש א  ׁש ני  משׂ ר וּ מ עשׂ ר ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

ביר וּ ׁש לים  הוּ א ואפלּ וּ  ׁש נּ טמא ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵׁש ני 
והאוֹ כלוֹ  ׁש יּ ּפ דה, ד לאכלוֹ  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָאסוּ ר 
ל וֹ קה. נפדּ ה ׁש א ד ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִביר וּ ׁש לים
בּ טמא  מּמ נּ וּ  ב ר ּת י מ וּ לא ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְואזהרתוֹ 

כו) טהוֹ ר (דּ ברים והוּ א טמא ׁש אני  בּ ין , ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
וּ מנּ ין  טמא. והוּ א טהוֹ ר  ׁש אני  ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵבּ ין
אוֹ תוֹ  ׁש ּפ וֹ דין ׁש נּ טמא ׁש ני  ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְלמ שׂ ר 

ׁש נּ אמר  יד )ביר וּ ׁש לים, תוּ כל (ׁש ם לא כּ י ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌
כּ דכתיב לאכלוֹ , תוּ כל  לא ּפ ר וּ ׁש , ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ֵ◌ְשׂ אתוֹ ,

מג) ּפ ניו:(בּ ראׁש ית מאת מ שׂ את ויּ א ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
נפדּ ה. ׁש א  בּ י ּה והקדּ ׁש  כתיב  לא ְֹ◌ִ◌ֵ◌

דידי ּה  אזהרה אתיא אלּ א בּ הדיא, ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָלאו
ואף  מּת ר וּ מה. חטא דּ חטא ׁש וה ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְגּ זרה
ולא  ב וֹ , וּ מתוּ  רחמנא דּ מט גּ ב  ֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַל 
מאזהרה: ולא מטיּה  מ ּמ יתה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִבמילה,

נקראטו . ממנו  שיפריש קודם ומעשרות , תרומה  ממנו להפריש  חייב  שהוא  אוכל כל 
חייב מעשר  ותרומת גדולה תרומה  ממנו  שיפריש  קודם הטבל  מן כזית והאוכל טבל.
ועדיין  מעשר  ותרומת  גדולה  תרומה  ממנו  שנטלה מדבר  האוכל אבל  שמים בידי  מיתה 

זה  הרי  עני  מעשר  אלא  בו נשאר  לא  ואפילו  מעשרות  ממנו  הפריש משום לא לוקה 
מעשר  ותרומת  גדולה  בתרומה אלא מיתה  עון שאין  מיתה בו  ואין  טבל (תוכ"ד אוכל 

הי"ט -כ ) פ"י אסורות מאכלות וליתן טז..הרמב"ם להפריש  הלוי  שעל המעשר  מן מעשר 
בירושלים .יז.לכהן. אכלו  אם אלא עליו לוקה ואינו שנטמא , במע"ש  איירי זו משנה 

בחוץ. אכלו אם  ולוקה ויצא, לירושלים  שנכנס  טהור  שני במעשר  איירי הבאה במשנה
בזבחיםיח. בתוספות  תירוצים  בשני מה .)תלוי בדק (דף  של בהקדש גם כאן איירי  אי

חטא יליף  אלא  למעילה מיוחדת אזהרה אין כי שהוממו . מזבח  בקדשי  רק או הבית 
ממנה. ממון קדושת  ללמוד שאין י"א הוא  הגוף קדושת שתרומה  וכיון  מתרומה, חטא
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וחכמים ׁש הוּ א, כּ ל אוֹ מר  ׁש מע וֹ ן רבּ י
כּ זּ ית . אין אוֹ מרים ׁש מעוֹ ן, רבּ י להם אמר  

ׁש ה וּ א כּ ל נמלה בּ אוֹ כל לי מוֹ דים א ּת ם 
כבריּ תּה . ׁש היא  מ ּפ ני לוֹ , אמר וּ  ח יּ ב .

כּ בר יּ תּה : אחת ח ּט ה אף להן, אמר 

עליהן , קרא  ׁש א  עד בּ כּ וּ רים הא וֹ כל ג 

    יט 
    
     
     
     

   כ 

      
    

   כא

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

חיּ ב. ׁש הוּ א  נמלה ׁש רץ בּ א וֹ כל  מ וּ ם ִ◌ֶ◌ֶ◌
הארץ ל  יא )הוֹ רץ ל (ו יּ קרא ואף , ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌

כּ ע וּ ר : בּ ּה  דּ לית אחת גּ ב  חּט ה אף ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌
ׁש מע וֹ ן.כּ בריּ תּה . כּ ר בּ י  הלכתא ולית ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌

ׁש יּ ׁש  לבר יּ ה אלּ א בּ ר יּ ה קרינן ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָֹ◌ְדּ לא
בלבד: נׁש מה קרא גל ּה  ׁש א  עד ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

אבל עליהם. וג וֹ '. אבי  אוֹ בד  אר ּמ י  ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌
אם  ל וֹ קה אינוֹ  ליהם, ׁש ּק רא ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְלאחר 
וזוֹ  כּ הן. ׁש ל ממוֹ נוֹ  ׁש הן לפי ◌ְ◌ֵֹ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲאכלן,
אוֹ מרים, חכמים אבל  קיבא. ר בּ י  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִדּ ברי 
קריאה  בּ הן, מכּ בת הנּ חה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִבּ כּ וּ רים

הנּ חה  אחר  והאוֹ כלן בּ הן, מ כּ בת ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵאין
ליהן  קרא לא ׁש דין ּפ י ל  אף ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָב זרה
ואזהרתן  כּ חכמים. והלכה לוֹ קה. ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵאינוֹ 

יב )מדּ כתיב  לאכל (דּ ברים  תוּ כל  לא ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ֱ◌ֹ
,יד וּ תר וּ מת וג וֹ ' דּ גנ מ שׂ ר   רי ִבּ ׁש◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
הבּ כּ וּ רים, אלּ וּ  יד וּ תר וּ מת מר , ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְואמר 
מקוֹ ם. הבאת טע וּ נה אינּה  תר וּ מה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ אלּ וּ 
אלּ א  ליהן לוֹ קה אינוֹ  נּמ י ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִוּ ב כּ וּ רים
יר וּ ׁש לים  פני  ׁש ראוּ  אחר  אכלן ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִאם
בּ גּ ב וּ לין  אכלן אבל  בּ זרה, הנּ חתן ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹקדם
ל וֹ קה: אינוֹ  ליר וּ ׁש לים ׁש יּ כּ נסוּ  ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶֹקדם

בגמרא יט. אמוראי  יז.)נחלקו משהו (דף אכל ואפילו  שמעון , רבי אמר  ממש שהוא  כל  אי 
שהוא כל  כמ "ד מסיקה הגמרא בריה . דהוי  משום חייב כברייתה חיטה  אכל אם  רק או  קמח,
אבל כזית  שיעור  צריכים קרבן לחיוב  שרק  מסיני  למשה הלכה  נתקבלה  כך  ולר "ש  ממש .

הקרובה. הערה ועיין שהוא . בכל  אף  שלרבי כ.לוקין הקודמת הערה לעיל  שנתבאר  מה לפי 
ששאני  סברי  ורבנן דרבנן . לדבריהם  אלא  כן  השיב לא חייב , קמח שהוא  כל כל  אף  שמעון

עיי "ש . ברע "ב , כדאיתא נשמה, לה  שיש  ה)כדכתיבכא.בריה  כו  לפני (דברים ואמר ּת  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְו נית
ו  אבי אבד  אר ּמ י  אלוקיך  ביכוריםה ' במסכת וכמבואר  גו '. מצרימה מ"ו )יּ רד מצוה(פ "ג  גם יש . ֲ◌ַ◌ִ◌ֵֹ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

קרא. שלא אע"ג  לקי לא הנחה  שאחר  שי"א  רע "ב ועיין  המזבח , אצל  בעזרה הביכורים  להניח
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נ ּט לה  ׁש א  רא ׁש וֹ ן  וּ מעשׂ ר טבל אכל
ׁש א והקדּ ׁש  ׁש ני  וּ מעשׂ ר  תר וּ מת וֹ ,
חיּ ב, ויהא  הּט בל מן  יאכל כּ ּמ ה נפדּ וּ .

  טו   
    

  טז  
    

    
יז     יח     
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טבל. את אכל  יחלּ ל וּ  מא אזהרתי ּה  ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
ירימוּ  אׁש ר  את י שׂ ראל בּ ני (ויּ קראקדׁש י  ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

מד בּ ר :כב ) הכּ תוּ ב  לתרם בּ תידין ,ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
רא  תר וּ מתוֹ .וּ מעשׂ ר  נּט לה ׁש א  ׁש אף ׁש וֹ ן  ֶ◌ַ◌

דּ כתיב  כּ טבל, במיתה יח)הוּ א (בּ מדבּ ר  ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

הגּ רן  מן כּ דּ גן ּת ר וּ מתכם לכם ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְונחׁש ב 
נפדּ ה.וגוֹ ': ׁש א  ׁש ני  משׂ ר וּ מ עשׂ ר ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

ביר וּ ׁש לים  הוּ א ואפלּ וּ  ׁש נּ טמא ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵׁש ני 
והאוֹ כלוֹ  ׁש יּ ּפ דה, ד לאכלוֹ  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָאסוּ ר 
ל וֹ קה. נפדּ ה ׁש א ד ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִביר וּ ׁש לים
בּ טמא  מּמ נּ וּ  ב ר ּת י מ וּ לא ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְואזהרתוֹ 

כו) טהוֹ ר (דּ ברים והוּ א טמא ׁש אני  בּ ין , ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
וּ מנּ ין  טמא. והוּ א טהוֹ ר  ׁש אני  ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵבּ ין
אוֹ תוֹ  ׁש ּפ וֹ דין ׁש נּ טמא ׁש ני  ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְלמ שׂ ר 

ׁש נּ אמר  יד )ביר וּ ׁש לים, תוּ כל (ׁש ם לא כּ י ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌
כּ דכתיב לאכלוֹ , תוּ כל  לא ּפ ר וּ ׁש , ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ֵ◌ְשׂ אתוֹ ,

מג) ּפ ניו:(בּ ראׁש ית מאת מ שׂ את ויּ א ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
נפדּ ה. ׁש א  בּ י ּה והקדּ ׁש  כתיב  לא ְֹ◌ִ◌ֵ◌

דידי ּה  אזהרה אתיא אלּ א בּ הדיא, ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָלאו
ואף  מּת ר וּ מה. חטא דּ חטא ׁש וה ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְגּ זרה
ולא  ב וֹ , וּ מתוּ  רחמנא דּ מט גּ ב  ֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַל 
מאזהרה: ולא מטיּה  מ ּמ יתה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִבמילה,

נקראטו . ממנו  שיפריש קודם ומעשרות , תרומה  ממנו להפריש  חייב  שהוא  אוכל כל 
חייב מעשר  ותרומת גדולה תרומה  ממנו  שיפריש  קודם הטבל  מן כזית והאוכל טבל.
ועדיין  מעשר  ותרומת  גדולה  תרומה  ממנו  שנטלה מדבר  האוכל אבל  שמים בידי  מיתה 

זה  הרי  עני  מעשר  אלא  בו נשאר  לא  ואפילו  מעשרות  ממנו  הפריש משום לא לוקה 
מעשר  ותרומת  גדולה  בתרומה אלא מיתה  עון שאין  מיתה בו  ואין  טבל (תוכ"ד אוכל 

הי"ט -כ ) פ"י אסורות מאכלות וליתן טז..הרמב"ם להפריש  הלוי  שעל המעשר  מן מעשר 
בירושלים .יז.לכהן. אכלו  אם אלא עליו לוקה ואינו שנטמא , במע"ש  איירי זו משנה 

בחוץ. אכלו אם  ולוקה ויצא, לירושלים  שנכנס  טהור  שני במעשר  איירי הבאה במשנה
בזבחיםיח. בתוספות  תירוצים  בשני מה .)תלוי בדק (דף  של בהקדש גם כאן איירי  אי

חטא יליף  אלא  למעילה מיוחדת אזהרה אין כי שהוממו . מזבח  בקדשי  רק או הבית 
ממנה. ממון קדושת  ללמוד שאין י"א הוא  הגוף קדושת שתרומה  וכיון  מתרומה, חטא
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וחכמים ׁש הוּ א, כּ ל אוֹ מר  ׁש מע וֹ ן רבּ י
כּ זּ ית . אין אוֹ מרים ׁש מעוֹ ן, רבּ י להם אמר  

ׁש ה וּ א כּ ל נמלה בּ אוֹ כל לי מוֹ דים א ּת ם 
כבריּ תּה . ׁש היא  מ ּפ ני לוֹ , אמר וּ  ח יּ ב .

כּ בר יּ תּה : אחת ח ּט ה אף להן, אמר 

עליהן , קרא  ׁש א  עד בּ כּ וּ רים הא וֹ כל ג 
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   כ 

      
    

   כא

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

חיּ ב. ׁש הוּ א  נמלה ׁש רץ בּ א וֹ כל  מ וּ ם ִ◌ֶ◌ֶ◌
הארץ ל  יא )הוֹ רץ ל (ו יּ קרא ואף , ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌

כּ ע וּ ר : בּ ּה  דּ לית אחת גּ ב  חּט ה אף ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌
ׁש מע וֹ ן.כּ בריּ תּה . כּ ר בּ י  הלכתא ולית ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌

ׁש יּ ׁש  לבר יּ ה אלּ א בּ ר יּ ה קרינן ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָֹ◌ְדּ לא
בלבד: נׁש מה קרא גל ּה  ׁש א  עד ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

אבל עליהם. וג וֹ '. אבי  אוֹ בד  אר ּמ י  ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌
אם  ל וֹ קה אינוֹ  ליהם, ׁש ּק רא ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְלאחר 
וזוֹ  כּ הן. ׁש ל ממוֹ נוֹ  ׁש הן לפי ◌ְ◌ֵֹ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲאכלן,
אוֹ מרים, חכמים אבל  קיבא. ר בּ י  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִדּ ברי 
קריאה  בּ הן, מכּ בת הנּ חה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִבּ כּ וּ רים

הנּ חה  אחר  והאוֹ כלן בּ הן, מ כּ בת ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵאין
ליהן  קרא לא ׁש דין ּפ י ל  אף ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָב זרה
ואזהרתן  כּ חכמים. והלכה לוֹ קה. ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵאינוֹ 

יב )מדּ כתיב  לאכל (דּ ברים  תוּ כל  לא ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ֱ◌ֹ
,יד וּ תר וּ מת וג וֹ ' דּ גנ מ שׂ ר   רי ִבּ ׁש◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
הבּ כּ וּ רים, אלּ וּ  יד וּ תר וּ מת מר , ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְואמר 
מקוֹ ם. הבאת טע וּ נה אינּה  תר וּ מה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ אלּ וּ 
אלּ א  ליהן לוֹ קה אינוֹ  נּמ י ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִוּ ב כּ וּ רים
יר וּ ׁש לים  פני  ׁש ראוּ  אחר  אכלן ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִאם
בּ גּ ב וּ לין  אכלן אבל  בּ זרה, הנּ חתן ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹקדם
ל וֹ קה: אינוֹ  ליר וּ ׁש לים ׁש יּ כּ נסוּ  ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶֹקדם

בגמרא יט. אמוראי  יז.)נחלקו משהו (דף אכל ואפילו  שמעון , רבי אמר  ממש שהוא  כל  אי 
שהוא כל  כמ "ד מסיקה הגמרא בריה . דהוי  משום חייב כברייתה חיטה  אכל אם  רק או  קמח,
אבל כזית  שיעור  צריכים קרבן לחיוב  שרק  מסיני  למשה הלכה  נתקבלה  כך  ולר "ש  ממש .

הקרובה. הערה ועיין שהוא . בכל  אף  שלרבי כ.לוקין הקודמת הערה לעיל  שנתבאר  מה לפי 
ששאני  סברי  ורבנן דרבנן . לדבריהם  אלא  כן  השיב לא חייב , קמח שהוא  כל כל  אף  שמעון

עיי "ש . ברע "ב , כדאיתא נשמה, לה  שיש  ה)כדכתיבכא.בריה  כו  לפני (דברים ואמר ּת  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְו נית
ו  אבי אבד  אר ּמ י  אלוקיך  ביכוריםה ' במסכת וכמבואר  גו '. מצרימה מ"ו )יּ רד מצוה(פ "ג  גם יש . ֲ◌ַ◌ִ◌ֵֹ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

קרא. שלא אע"ג  לקי לא הנחה  שאחר  שי"א  רע "ב ועיין  המזבח , אצל  בעזרה הביכורים  להניח
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קדׁש ים  לקּ לעים, חוּ ץ קד ׁש ים קדׁש י 
ה ּׁשוֹ בר  לחוֹ מה, חוּ ץ ׁש ני וּ מעשׂ ר  קלּ ים
זה הרי הּט הוֹ ר, בּ ּפ סח העצם את
בּ ּט ה וֹ ר  הּמ וֹ תיר  אבל אר בּ עים. לוֹ קה
ארבּ עים: לוֹ קה  אינ וֹ  בּ ּט מא , והּׁשוֹ בר 
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קדׁש ים  לּק ל עים חוּ ץ קדׁש ים קד ׁש י 
לחוֹ מה. חוּ ץ אזהרתן קלּ ים  הני  כּ ל ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

וכל  וג וֹ '  רי בּ ׁש לאכל תוּ כל ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ִמא
ח וּ ץ  אכילה ׁש כּ ל  ּת דּ ר . אׁש ר   ְנדרי◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌

הּק  ׁש רי :לּמ קוֹ ם אכילת מּק רי  לּה   ּב ו ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
ׁש ני . ׁש ניוּ מ עשׂ ר משׂ ר  ּת נן ליל ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌

והכא  כּ דפר ׁש ינן, נפדּ ה, ׁש א ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָטמא
ח וּ ץ  ׁש אכל וֹ  טהוֹ ר  ׁש ני מ שׂ ר  ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְתנן
לחוֹ מה  ח וּ ץ ׁש אכל וֹ  ודוקא ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַלח וֹ מה.
ׁש לּ וֹ קה, הוּ א יר וּ ׁש לים פני ׁש ראה ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַאחר 
קדם  ב גּ ב וּ לים ׁש ני מ שׂ ר  האוֹ כל  ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲאבל 
דּ כתיב ל וֹ קה, אינוֹ  ליר וּ ׁש לים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶׁש יּ כּ נס

ואחר (ׁש ם ) ּת אכל נּ וּ , אלהי ה' לפני ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ֶֹ◌ְֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌
:רי בּ ׁש לאכל  תוּ כל  לא  ּהּמ וֹ תיר.כ ָ◌ַֹ◌ֶ◌ֱ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

דּ כתיב  לוֹ קה, יב )אינוֹ  תוֹ תיר וּ (ׁש מוֹ ת לא ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌
בּ קר  ד  מּמ נּ וּ  והנּ תר  בּ קר  ד  ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ 
שׂ ה  ל ּת ן הכּ תוּ ב  בּ א ּת שׂ רפוּ , ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָבּ אׁש 
ל  בר ּת  אם ל וֹ מר  תשׂ ה, לא ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ַאחר 
ל וֹ קה. ואינ ׁש בּ ּה  שׂ ה קיּ ם ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָלאו,
בּ וֹ  ׁש אין לאו הוי תוֹ תיר וּ  לא ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִֹ◌ְוע וֹ ד ,
אין  מ שׂ ה בּ וֹ  ׁש אין לאו וכל  ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַמשׂ ה,

ליו: טמא והּׁשוֹ בר.ל וֹ קין בּ פסח  צם ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
רחמנא דּ אמר  ל וֹ קה. וצם (ׁש ם )אינוֹ  ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

ב ּפ סוּ ל : ולא בּ כּ ׁש ר  ב וֹ , תׁש בּ ר וּ  ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִֹלא

בחצר כב. קדשים  לאכול הזהירה  והתורה מועד , אהל לחצר  הקף קלעים  היו במשכן
היתה העזרה  חומת עולמים  ובבית  הקלעים, תוך לומר  התנא רגיל לכן מועד, אהל

הקלעים  מ"ג)במקום  פ"ה  זבחים רע"ב שני כג ..(ע"פ  מעשר  על חייב שאין  רע"ב  עיין
לירושלים . נכנסו  אם  אלא לקי לא  ביכורים  וכן  כבר , לירושלים  נכנס  אם רש "י כד.אלא

פד.) דף בו כה..(פסחים שאין לאו  שהוא  מפני וגם לעשה ניתק  שהוא משום  מותיר ,
בו  ודורשין  הוא ומיעוט  בו, תשברו  לא  ועצם מדכתיב בטמא עצם  ושבירת  מעשה ,

ברע"ב. כמבואר  בטמא , ולא  בטהור 
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יהוּ דה  רבּ י  ה בּ נים, על אם הנּ וֹ טל
וחכמים  מׁש לּ ח. ואינ וֹ  לוֹ קה א וֹ מר,
זה לוֹ קה. ואינוֹ  מׁש לּ ח אוֹ מרים,
בּ ּה  ׁש יּ ׁש  ת עשׂ ה  לא  מצות  כּ ל הכּ לל,

עליה: חיּ בין  אין  עשׂ ה , קוּ ם

ד

ד משנה 
תצא כי  וז )בפרשת  כב  דברי) ר  לפני צ ר  ק י רא י 

על  רבצת  והא  ביצי א אפרחי האר על  א ע כל
ח  ח  :ניה על הא ת ח  לא   יציה על  א האפרחי

:ימי והארכ  ל ייטב למע ל ח  ני ה ואת  הא את 
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מׁש לּ ח.ד ואינוֹ  לר בּ יל וֹ קה לי ּה  דּ סבירא ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌
ואף  מׁש מע . מ ּק רא ּת ׁש לח  ׁש לּ ח ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְיהוּ דה
ת ּק ח , לא  אחר  ּת ׁש לּ ח  ׁש לּ ח דּ כתיב גּ ב  ◌ַ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַל
לא  א לּ א  ּת ׁש לח, לקח ּת  דאם למימרא  ֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָלאו 
זה  ואין לקיחה. קדם ׁש לּ חנּ ה אבל ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִתּק ח

לשׂ ה : הנּ ּת ק  מ ׁש לּ חלאו אוֹ מרים  וחכמים  ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
ל וֹ קה. לקיחה ואינ וֹ  לאחר  ׁש לּ ח  קסברי ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

והלכה  ל שׂ ה. הנּ ּת ק לאו והוי  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַמׁש מע ,
קוּ םכּ חכמים: בּ ּה  ׁש יּ ׁש  ת עשׂ ה לא מצות  כּ ל  ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

לאו עשׂ ה. ל בר ּת  אם תוֹ רה ׁש אמרה ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌
הבּ נים, ל האם תּק ח  לא כּ גוֹ ן  השׂ ה , ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַקיּ ם 
בּ יתוֹ  אל  תבא לא ּת ׁש לּ ח . ׁש לּ ח לקחּת  ◌ֵ◌ֶֹ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְואם
בטוֹ  והבט ּת  בּ את ואם בטוֹ , ֹ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ֲֹ◌ֲ◌ַל בט
קיּ ם אם אלּ וּ , כּ ל  הבוֹ ט. את לוֹ  ּת ׁש יב ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָהׁש ב
השׂ ה, קיּ ם לא אבל לוֹ קה. אינוֹ  ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִֹ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָהשׂ ה,
וּ ׁש חטּה  הבּ נים ל  האם ׁש לּ קח ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְכּ גוֹ ן
ונשׂ רף  מבּ יתוֹ  הב וֹ ט  לקח ׁש ּמ תה, ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶאוֹ 
ל וֹ קה: זה הרי  השׂ ה, לקיּ ם יכ וֹ ל ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אינוֹ 

כי כו . הבנים , מעל  האם  תקח לא  שה"פ  משמע מרש "י הבנים ' על  'האם של בפירוש 
מעל לבד  האם בלוקח  שאף  ומשמע בניה, על  בעודה האם  תקח לא כתב  התורה  על  בפירושו 

הלאו  על  עובר  תקמה)בניה מצוה חינוך הרמב"ם (מנחת אבל שו ). מל"ת  המצוות  כתב(ספר
הלאו, על  עובר  שניהם  בלוקח  שרק  משמע והבנים , האם ציפור  קן ליקח  הוא שהאיסור 

הבנים . עם  האם  תקח  לא  ה"פ  שלקחכז.ולדידיה כגון  העשה, קיים  לא  שאם רע"ב עיין 
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קדׁש ים  לקּ לעים, חוּ ץ קד ׁש ים קדׁש י 
ה ּׁשוֹ בר  לחוֹ מה, חוּ ץ ׁש ני וּ מעשׂ ר  קלּ ים
זה הרי הּט הוֹ ר, בּ ּפ סח העצם את
בּ ּט ה וֹ ר  הּמ וֹ תיר  אבל אר בּ עים. לוֹ קה
ארבּ עים: לוֹ קה  אינ וֹ  בּ ּט מא , והּׁשוֹ בר 

     
    

 כב   
      

     
 כג 

     
          כד 

   כה 
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קדׁש ים  לּק ל עים חוּ ץ קדׁש ים קד ׁש י 
לחוֹ מה. חוּ ץ אזהרתן קלּ ים  הני  כּ ל ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

וכל  וג וֹ '  רי בּ ׁש לאכל תוּ כל ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ִמא
ח וּ ץ  אכילה ׁש כּ ל  ּת דּ ר . אׁש ר   ְנדרי◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌

הּק  ׁש רי :לּמ קוֹ ם אכילת מּק רי  לּה   ּב ו ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
ׁש ני . ׁש ניוּ מ עשׂ ר משׂ ר  ּת נן ליל ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌

והכא  כּ דפר ׁש ינן, נפדּ ה, ׁש א ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָטמא
ח וּ ץ  ׁש אכל וֹ  טהוֹ ר  ׁש ני מ שׂ ר  ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְתנן
לחוֹ מה  ח וּ ץ ׁש אכל וֹ  ודוקא ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַלח וֹ מה.
ׁש לּ וֹ קה, הוּ א יר וּ ׁש לים פני ׁש ראה ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַאחר 
קדם  ב גּ ב וּ לים ׁש ני מ שׂ ר  האוֹ כל  ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲאבל 
דּ כתיב ל וֹ קה, אינוֹ  ליר וּ ׁש לים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶׁש יּ כּ נס

ואחר (ׁש ם ) ּת אכל נּ וּ , אלהי ה' לפני ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ֶֹ◌ְֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌
:רי בּ ׁש לאכל  תוּ כל  לא  ּהּמ וֹ תיר.כ ָ◌ַֹ◌ֶ◌ֱ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

דּ כתיב  לוֹ קה, יב )אינוֹ  תוֹ תיר וּ (ׁש מוֹ ת לא ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌
בּ קר  ד  מּמ נּ וּ  והנּ תר  בּ קר  ד  ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ 
שׂ ה  ל ּת ן הכּ תוּ ב  בּ א ּת שׂ רפוּ , ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָבּ אׁש 
ל  בר ּת  אם ל וֹ מר  תשׂ ה, לא ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ַאחר 
ל וֹ קה. ואינ ׁש בּ ּה  שׂ ה קיּ ם ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָלאו,
בּ וֹ  ׁש אין לאו הוי תוֹ תיר וּ  לא ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִֹ◌ְוע וֹ ד ,
אין  מ שׂ ה בּ וֹ  ׁש אין לאו וכל  ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַמשׂ ה,

ליו: טמא והּׁשוֹ בר.ל וֹ קין בּ פסח  צם ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
רחמנא דּ אמר  ל וֹ קה. וצם (ׁש ם )אינוֹ  ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

ב ּפ סוּ ל : ולא בּ כּ ׁש ר  ב וֹ , תׁש בּ ר וּ  ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִֹלא

בחצר כב. קדשים  לאכול הזהירה  והתורה מועד , אהל לחצר  הקף קלעים  היו במשכן
היתה העזרה  חומת עולמים  ובבית  הקלעים, תוך לומר  התנא רגיל לכן מועד, אהל

הקלעים  מ"ג)במקום  פ"ה  זבחים רע"ב שני כג ..(ע"פ  מעשר  על חייב שאין  רע"ב  עיין
לירושלים . נכנסו  אם  אלא לקי לא  ביכורים  וכן  כבר , לירושלים  נכנס  אם רש "י כד.אלא

פד.) דף בו כה..(פסחים שאין לאו  שהוא  מפני וגם לעשה ניתק  שהוא משום  מותיר ,
בו  ודורשין  הוא ומיעוט  בו, תשברו  לא  ועצם מדכתיב בטמא עצם  ושבירת  מעשה ,

ברע"ב. כמבואר  בטמא , ולא  בטהור 
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יהוּ דה  רבּ י  ה בּ נים, על אם הנּ וֹ טל
וחכמים  מׁש לּ ח. ואינ וֹ  לוֹ קה א וֹ מר,
זה לוֹ קה. ואינוֹ  מׁש לּ ח אוֹ מרים,
בּ ּה  ׁש יּ ׁש  ת עשׂ ה  לא  מצות  כּ ל הכּ לל,

עליה: חיּ בין  אין  עשׂ ה , קוּ ם

ד

ד משנה 
תצא כי  וז )בפרשת  כב  דברי) ר  לפני צ ר  ק י רא י 

על  רבצת  והא  ביצי א אפרחי האר על  א ע כל
ח  ח  :ניה על הא ת ח  לא   יציה על  א האפרחי

:ימי והארכ  ל ייטב למע ל ח  ני ה ואת  הא את 
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מׁש לּ ח.ד ואינוֹ  לר בּ יל וֹ קה לי ּה  דּ סבירא ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌
ואף  מׁש מע . מ ּק רא ּת ׁש לח  ׁש לּ ח ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְיהוּ דה
ת ּק ח , לא  אחר  ּת ׁש לּ ח  ׁש לּ ח דּ כתיב גּ ב  ◌ַ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַל
לא  א לּ א  ּת ׁש לח, לקח ּת  דאם למימרא  ֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָלאו 
זה  ואין לקיחה. קדם ׁש לּ חנּ ה אבל ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִתּק ח

לשׂ ה : הנּ ּת ק  מ ׁש לּ חלאו אוֹ מרים  וחכמים  ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
ל וֹ קה. לקיחה ואינ וֹ  לאחר  ׁש לּ ח  קסברי ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

והלכה  ל שׂ ה. הנּ ּת ק לאו והוי  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַמׁש מע ,
קוּ םכּ חכמים: בּ ּה  ׁש יּ ׁש  ת עשׂ ה לא מצות  כּ ל  ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

לאו עשׂ ה. ל בר ּת  אם תוֹ רה ׁש אמרה ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌
הבּ נים, ל האם תּק ח  לא כּ גוֹ ן  השׂ ה , ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַקיּ ם 
בּ יתוֹ  אל  תבא לא ּת ׁש לּ ח . ׁש לּ ח לקחּת  ◌ֵ◌ֶֹ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְואם
בטוֹ  והבט ּת  בּ את ואם בטוֹ , ֹ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ֲֹ◌ֲ◌ַל בט
קיּ ם אם אלּ וּ , כּ ל  הבוֹ ט. את לוֹ  ּת ׁש יב ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָהׁש ב
השׂ ה, קיּ ם לא אבל לוֹ קה. אינוֹ  ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִֹ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָהשׂ ה,
וּ ׁש חטּה  הבּ נים ל  האם ׁש לּ קח ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְכּ גוֹ ן
ונשׂ רף  מבּ יתוֹ  הב וֹ ט  לקח ׁש ּמ תה, ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶאוֹ 
ל וֹ קה: זה הרי  השׂ ה, לקיּ ם יכ וֹ ל ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אינוֹ 

כי כו . הבנים , מעל  האם  תקח לא  שה"פ  משמע מרש "י הבנים ' על  'האם של בפירוש 
מעל לבד  האם בלוקח  שאף  ומשמע בניה, על  בעודה האם  תקח לא כתב  התורה  על  בפירושו 

הלאו  על  עובר  תקמה)בניה מצוה חינוך הרמב"ם (מנחת אבל שו ). מל"ת  המצוות  כתב(ספר
הלאו, על  עובר  שניהם  בלוקח  שרק  משמע והבנים , האם ציפור  קן ליקח  הוא שהאיסור 

הבנים . עם  האם  תקח  לא  ה"פ  שלקחכז.ולדידיה כגון  העשה, קיים  לא  שאם רע"ב עיין 
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וה ּמ קּ י ברא ׁש וֹ , קרחה ּפ את הקּ וֹ רח ף 
והּׂשוֹ רט  זקנ וֹ , ּפ את  וה ּמ ׁש חית  רא ׁש וֹ ,
שׂ רט  חיּ ב. הּמ ת , על אחת  שׂ ריטה 
א וֹ  מתים חמּׁשה  על אחת  שׂ ריטה 
על  חיּ ב  אחד, מת  על שׂ ריטוֹ ת  חמׁש 
ׁש ּת ים, הרא ׁש , על ואחת . אחת  כּ ל

ה     
    כח

     
     

 כט  
    

   
    
           

          

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

קרחה.ה כּ ל הּק וֹ רח ל דּ מח יּ ב  מ וּ ם ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌
וּ שׂ ריטה  שׂ ריטה כּ ל ול  וקרחה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָקרחה
בּ אוֹ כל  כּ ן אין מה וּ פאה, ּפ אה כּ ל ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְול 
במתניתין. ּת נינהוּ  הכי  מ וּ ם וחלב , ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵחלב 
ח דּ וּ ׁש  בּ הן ׁש אין גרידי  לאוי  ׁש אר  ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲאבל 

תנא: כּ דכתיבקרחה.לא מת. ל  ָֹ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
יד ) יניכם (דּ ברים  בּ ין קרחה תשׂ ימ וּ  ולא ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌

כתיב לא כהנים דּ גבּ י גּ ב  ל ואף ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ֲֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָלמת.
מּק רחה  ׁש וה בגזרה למד וּ  כּ בר  מת, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַל 
בּ כהנים  אף מת, ל  בּ י שׂ ראל מה ◌ִ◌ֲֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָקרחה,

כגריס: קרחה וׁש ע וּ ר  מת. ף הּמ ּק י ל ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
רא  אזנוֹ ׁש וֹ .את לאח וֹ רי צד יו מׁש וה ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌

ׁש בּ מסּפ רים  גּ לּ וּ ח  ל  ואפלּ וּ  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַוּ פדּ ח ּת וֹ .
הראׁש , ּפ את ל ח יּ ב  הׁש חתה בּ וֹ  ֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש אין
אלּ א  ואינּה  הׁש חתה כּ תיב  בזקן ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדּ דוקא
כתיב , הּק פה הראׁש  בּ פאת אבל ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְבּ תר ,

ח יּ ב : מּק יף ׁש הוּ א נין אחת בּ כל שׂ ריטה ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌
על  שׂ ריט וֹ ת חמ ׁש  א וֹ  מתים  חמּׁשה על 

אחד. יט )דּ כתיב מת לנפׁש (ו יּ קרא ושׂ רט  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
לח תּת נוּ , וּ שׂ ריטה לא שׂ ריטה כּ ל ל יּ ב  ִֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ׁש א  גּ ב  ל  ואף ונפׁש , נפׁש  כּ ל  ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְול 
כל  והי וּ  אחת התראה אלּ א ׁש ם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָהיתה

ח יּ ב : אחת, בּ בת שׂ ריטוֹ ת הרא חמ ׁש  ׁש על  ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌
ל ׁש ּת ים. ואחת ימין ל שׂ מאל :אחת ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֹ

לוקה . העשה, לקיים יכול  אינו ששוב שמתה , או ושחטה הבנים  על צדעכט .נימוק"י.כח .האם
ונמצא הפנים. עם הראש חיבור  מקום  הראש סוף  והוא מלפניו, האוזן בצד  הפנים גובה הוא 

במצחו וכן כלום, שיער  אין אזנו אחורי מכאן. וצידעא  מכאן צידעא פאות  שתי (פדחתו )שיש

אין  זה שער ומחמת  שיער. יש  למצחו אזנו אחורי בין שהם  בצדעיו אבל כלום, שיער אין
ראשכם , פאת  תקיפו ולא להעגול . חוץ יורדים הצדעים שער כי עגול בצורת הראש  שער סוף 

עגול בצורת  ראשכם שער  יהיה כן ידי שעל  שבצדעין השער  תסורו לא  אהרן )היינו קרבן .(ע"פ 
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ה זּ קן , על מכּ אן . ואחת  מכּ אן  אחת 
ואחת מכּ אן וּ ׁש ּת ים מכּ אן ׁש ּת ים
נטלוֹ  אם א וֹ מר , אליעזר ר בּ י מלּ מּט ה.
אחת . א לּ א  חיּ ב אינ וֹ  כאחת , כלּ וֹ 
רבּ י בת ער. ׁש יּ ּט לנּ וּ  עד  חיּ ב  ואינ וֹ 
א וֹ  במלקט לקּ טוֹ  אפ לּ וּ  א וֹ מר , אלי עזר 

חיּ ב: ברהיטני ,

     
      

    
    

    
     

   ל 
     

  לא    
     

       לב       
         לג 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מכּ אן . וּ ׁש ּת ים מ כּ אן  ׁש ּת ים הזּ קן  ו על
מימין  אחת לצם, הּס נטר  חבּ וּ ר  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְמקוֹ ם
הזּ קן  וׁש בּ לת ממאלוֹ , ואחת ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַהּס נטר 
הצּ ד ים  וחבּ וּ ר  ׁש לׁש , הרי  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָבּ אמצע ,
הלי וֹ ן  לחי חמׁש . הרי וּ מ כּ אן ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִמכּ אן
ׁש בּ יּ מין, הּת ח ּת וֹ ן ולחי לצּ ד ים ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ַהמח בּ ר 
הרי ׁש בּ מאל , והּת חּת וֹ ן הלי וֹ ן ◌ֵ◌ֲֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְולחי
הזּ קן  וסוֹ ף מכּ אן, וּ ׁש ּת ים מכּ אן ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְׁש ּת ים
 לפיכ ׁש בּ לת, כּ ין מּמ נּ וּ  יוֹ צא ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶׁש הר 

חמ ׁש : זה הרי  הזּ קן, ׁש בּ לת אינ וֹ נקרא ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌
אחת. א לּ א  הוּ א,חיּ ב אחד דּ לאו דּ כיון ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

חלב ׁש ל זיתים ׁש ני  כּ אוֹ כל הוּ א ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲהרי
אחת: בתער.בּ התראה ׁש יּ ּט לנּ וּ  אּפ את עד  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌

והׁש חתה: גּ לּ וּ ח  בּ י ּה  דּ כתיב  קאי , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָזקן
ללקט מלקט . מלקחים, כּ ין השׂ וּ י  כּ לי ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֹ

הר : בּ ל ׁש וֹ ן רהיטני .את מ צד  הוּ א ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌
צים  חר ׁש  מחליק ׁש בּ וֹ  כּ לי ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמקרא.
אליזר : כּ ר בּ י הלכה ואין הלּ וּ ח. ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְּפ ני

הואל . לצדע  הלחי חיבור ומקום אחת, פאה  הוא  הלחי לעצם  הסנטר חיבור  שמקום  רע"ב, עיין
הזקן. בסוף למטה  היא החמישית  ופאה  מכאן, ושתים  מכאן שתים  הרי  השנית , כפלפאה  (הרע"ב 

נתכוונו  אחד לדבר  שניהם כי יפה , הענין להסביר כדי הרמב"ם  ודברי הר"ן דברי העתיק  כי .)(תוי "ט)דבריו ,
חדא )תוספות לא . ד"ה ג. דף  ולכן (שבועות מחלקות  פאות  לת"ק  מחלקות. פאות אי דנחלקו כתבו

חייב אינו ולכן  מחלקות פאות  אין ולר"א שתים, חייב אחת ובבת אחת  בהתראה שתים עשה אם 
אחת . תשחית לב .אלא  ולא  ומדכתיב גילוח , בדרך אלא  חייב אינו  יגלחו, לא  זקנם  ופאת  מדכתיב

השער , משחיתים  אינם מספריים  עיקרו. אצל השער  במשחית אלא חייב אינו זקנם , פאת  את 
ורהיטני . במלקט גילוח  דרך אין הת"ק בהן לג .ולפי לגלח  דרך באלו  גם  לדידיה  .(תוי"ט )כי
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וה ּמ קּ י ברא ׁש וֹ , קרחה ּפ את הקּ וֹ רח ף 
והּׂשוֹ רט  זקנ וֹ , ּפ את  וה ּמ ׁש חית  רא ׁש וֹ ,
שׂ רט  חיּ ב. הּמ ת , על אחת  שׂ ריטה 
א וֹ  מתים חמּׁשה  על אחת  שׂ ריטה 
על  חיּ ב  אחד, מת  על שׂ ריטוֹ ת  חמׁש 
ׁש ּת ים, הרא ׁש , על ואחת . אחת  כּ ל

ה     
    כח

     
     

 כט  
    

   
    
           

          

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

קרחה.ה כּ ל הּק וֹ רח ל דּ מח יּ ב  מ וּ ם ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌
וּ שׂ ריטה  שׂ ריטה כּ ל ול  וקרחה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָקרחה
בּ אוֹ כל  כּ ן אין מה וּ פאה, ּפ אה כּ ל ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְול 
במתניתין. ּת נינהוּ  הכי  מ וּ ם וחלב , ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵחלב 
ח דּ וּ ׁש  בּ הן ׁש אין גרידי  לאוי  ׁש אר  ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲאבל 

תנא: כּ דכתיבקרחה.לא מת. ל  ָֹ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
יד ) יניכם (דּ ברים  בּ ין קרחה תשׂ ימ וּ  ולא ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌

כתיב לא כהנים דּ גבּ י גּ ב  ל ואף ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ֲֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָלמת.
מּק רחה  ׁש וה בגזרה למד וּ  כּ בר  מת, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַל 
בּ כהנים  אף מת, ל  בּ י שׂ ראל מה ◌ִ◌ֲֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָקרחה,

כגריס: קרחה וׁש ע וּ ר  מת. ף הּמ ּק י ל ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
רא  אזנוֹ ׁש וֹ .את לאח וֹ רי צד יו מׁש וה ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌

ׁש בּ מסּפ רים  גּ לּ וּ ח  ל  ואפלּ וּ  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַוּ פדּ ח ּת וֹ .
הראׁש , ּפ את ל ח יּ ב  הׁש חתה בּ וֹ  ֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש אין
אלּ א  ואינּה  הׁש חתה כּ תיב  בזקן ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדּ דוקא
כתיב , הּק פה הראׁש  בּ פאת אבל ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְבּ תר ,

ח יּ ב : מּק יף ׁש הוּ א נין אחת בּ כל שׂ ריטה ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌
על  שׂ ריט וֹ ת חמ ׁש  א וֹ  מתים  חמּׁשה על 

אחד. יט )דּ כתיב מת לנפׁש (ו יּ קרא ושׂ רט  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
לח תּת נוּ , וּ שׂ ריטה לא שׂ ריטה כּ ל ל יּ ב  ִֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ׁש א  גּ ב  ל  ואף ונפׁש , נפׁש  כּ ל  ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְול 
כל  והי וּ  אחת התראה אלּ א ׁש ם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָהיתה

ח יּ ב : אחת, בּ בת שׂ ריטוֹ ת הרא חמ ׁש  ׁש על  ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌
ל ׁש ּת ים. ואחת ימין ל שׂ מאל :אחת ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֹ

לוקה . העשה, לקיים יכול  אינו ששוב שמתה , או ושחטה הבנים  על צדעכט .נימוק"י.כח .האם
ונמצא הפנים. עם הראש חיבור  מקום  הראש סוף  והוא מלפניו, האוזן בצד  הפנים גובה הוא 

במצחו וכן כלום, שיער  אין אזנו אחורי מכאן. וצידעא  מכאן צידעא פאות  שתי (פדחתו )שיש

אין  זה שער ומחמת  שיער. יש  למצחו אזנו אחורי בין שהם  בצדעיו אבל כלום, שיער אין
ראשכם , פאת  תקיפו ולא להעגול . חוץ יורדים הצדעים שער כי עגול בצורת הראש  שער סוף 

עגול בצורת  ראשכם שער  יהיה כן ידי שעל  שבצדעין השער  תסורו לא  אהרן )היינו קרבן .(ע"פ 
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ה זּ קן , על מכּ אן . ואחת  מכּ אן  אחת 
ואחת מכּ אן וּ ׁש ּת ים מכּ אן ׁש ּת ים
נטלוֹ  אם א וֹ מר , אליעזר ר בּ י מלּ מּט ה.
אחת . א לּ א  חיּ ב אינ וֹ  כאחת , כלּ וֹ 
רבּ י בת ער. ׁש יּ ּט לנּ וּ  עד  חיּ ב  ואינ וֹ 
א וֹ  במלקט לקּ טוֹ  אפ לּ וּ  א וֹ מר , אלי עזר 

חיּ ב: ברהיטני ,
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מכּ אן . וּ ׁש ּת ים מ כּ אן  ׁש ּת ים הזּ קן  ו על
מימין  אחת לצם, הּס נטר  חבּ וּ ר  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְמקוֹ ם
הזּ קן  וׁש בּ לת ממאלוֹ , ואחת ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַהּס נטר 
הצּ ד ים  וחבּ וּ ר  ׁש לׁש , הרי  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָבּ אמצע ,
הלי וֹ ן  לחי חמׁש . הרי וּ מ כּ אן ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִמכּ אן
ׁש בּ יּ מין, הּת ח ּת וֹ ן ולחי לצּ ד ים ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ַהמח בּ ר 
הרי ׁש בּ מאל , והּת חּת וֹ ן הלי וֹ ן ◌ֵ◌ֲֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְולחי
הזּ קן  וסוֹ ף מכּ אן, וּ ׁש ּת ים מכּ אן ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְׁש ּת ים
 לפיכ ׁש בּ לת, כּ ין מּמ נּ וּ  יוֹ צא ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶׁש הר 

חמ ׁש : זה הרי  הזּ קן, ׁש בּ לת אינ וֹ נקרא ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌
אחת. א לּ א  הוּ א,חיּ ב אחד דּ לאו דּ כיון ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

חלב ׁש ל זיתים ׁש ני  כּ אוֹ כל הוּ א ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲהרי
אחת: בתער.בּ התראה ׁש יּ ּט לנּ וּ  אּפ את עד  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌

והׁש חתה: גּ לּ וּ ח  בּ י ּה  דּ כתיב  קאי , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָזקן
ללקט מלקט . מלקחים, כּ ין השׂ וּ י  כּ לי ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֹ

הר : בּ ל ׁש וֹ ן רהיטני .את מ צד  הוּ א ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌
צים  חר ׁש  מחליק ׁש בּ וֹ  כּ לי ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמקרא.
אליזר : כּ ר בּ י הלכה ואין הלּ וּ ח. ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְּפ ני

הואל . לצדע  הלחי חיבור ומקום אחת, פאה  הוא  הלחי לעצם  הסנטר חיבור  שמקום  רע"ב, עיין
הזקן. בסוף למטה  היא החמישית  ופאה  מכאן, ושתים  מכאן שתים  הרי  השנית , כפלפאה  (הרע"ב 

נתכוונו  אחד לדבר  שניהם כי יפה , הענין להסביר כדי הרמב"ם  ודברי הר"ן דברי העתיק  כי .)(תוי "ט)דבריו ,
חדא )תוספות לא . ד"ה ג. דף  ולכן (שבועות מחלקות  פאות  לת"ק  מחלקות. פאות אי דנחלקו כתבו

חייב אינו ולכן  מחלקות פאות  אין ולר"א שתים, חייב אחת ובבת אחת  בהתראה שתים עשה אם 
אחת . תשחית לב .אלא  ולא  ומדכתיב גילוח , בדרך אלא  חייב אינו  יגלחו, לא  זקנם  ופאת  מדכתיב

השער , משחיתים  אינם מספריים  עיקרו. אצל השער  במשחית אלא חייב אינו זקנם , פאת  את 
ורהיטני . במלקט גילוח  דרך אין הת"ק בהן לג .ולפי לגלח  דרך באלו  גם  לדידיה  .(תוי"ט )כי
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ולא כּ תב קעקע, כּ תבת הכּ וֹ תב
עד  חיּ ב , אינ וֹ  כתב , ולא  קעקע  קעקע ,
וּ בכל  וּ בכחל בּ דיוֹ  ויקעקע ׁש יּ כּת ב
בּ ן ׁש מע וֹ ן  רבּ י  ר וֹ ׁש ם. ׁש הוּ א  דּ בר
אינ וֹ  א וֹ מר, ׁש מע וֹ ן  רבּ י  מּׁשוּ ם יה וּ דה 
ׁש נּ אמר  הּׁשם, ׁש ם ׁש יּ כ ּת וֹ ב  עד  חיּ ב 

יט ) ת ּת נ וּ (ויקרא  לא  קעקע  וּ כתבת 
ה': אני בּ כם

ו

ו משנה
כח) יט  לא(ויקרא קעקע כתבת  רכב נת לא לנפ ורט 

ה ': אני  כ  נ ת
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קעקע.ו ל כּ תבת בּ סכּ ין  מקר ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌
ממלּ א   ּכ ואחר  אוֹ תיּ וֹ ת, כּ ין ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְבּ שׂ ר וֹ 

כּ חל : אוֹ  דּ י וֹ  הּק ר ים כּ תב.את ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֹ
קרע  ולא בּ כחל אוֹ  בּ דיוֹ  בּ שׂ ר וֹ  ◌ַ◌ָֹ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַל 
מלּ א  ולא בּ סכּ ין קרע  אוֹ  ◌ֵ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְבּ סכּ ין,
ד  חיּ ב , אינוֹ  בּ כחל, אוֹ  ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִבדי וֹ 
נקט , דקרא ליׁש נא .קויק ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ כ ּת ב 
בריׁש א  כּ תיבה קקע , כּ תבת ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִדּ כתיב 

הּק קע  לע וֹ לם אבל קקע . ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַוהדר 
הכי וּ קרא הכּ תב .  ּכ ואחר  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְּת חלּ ה
לא  הּק קע   ֹבּ תו וּ כתבת ֹ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַמׁש מע ,

בּ כם: הּׁשם.תּת נוּ  ׁש ם  בּ גּ מרא ׁש כּ תוּ ב ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
הכי קאמר . זרה ב וֹ דה דּ ׁש ם ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְמפר ׁש 
ׁש ם  בכם תּת נוּ  לא ל ּק רא, ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְמפר ׁש 
תׁש ּת פוּ  ולא ה' אני  כּ י  זרה, ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲב וֹ דה
ׁש מע וֹ ן: כּ ר בּ י הלכה ואין ּמ י . ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲאחרים

לישנאלד. תחילה  כתיבה התנא  דנקט  והא תחילה  הוא הקעקוע שתמיד  רע"ב  עיין 
עיי "ש . נקט , שמשתףלה.דקרא משום  הוא האיסור  שעיקר  מינה  שמע ה' אני  מדכתיב

בכל יש שאיסור  מודה שמעון רבי  גם אבל  זרה, עבודה  שם  שכותב והיינו אחר  שם
קעקע  כא .)כתובת  דף  .(ריב"ן,
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אינ וֹ  ה יּ וֹ ם, כּ ל ב יּ ין  ׁש וֹ תה ׁש היה נזיר 
ּת ׁש ּת ה  אל לוֹ  אמר וּ  אחת . א לּ א  חיּ ב 
כּ ל  על חיּ ב  ׁש וֹ תה , וה וּ א  ּת ׁש ּת ה אל

ואחת : אחת 

אינ וֹ  ה יּ וֹ ם, כּ ל למתים מּט ּמ א  היה
ּת ּט ּמ א , אל לוֹ  אמר וּ  אחת . א לּ א  חיּ ב 

על  חיּ ב מּט ּמ א , והיה  ּת ּט ּמ א , כּ ל אל 
אינ וֹ  היּ וֹ ם, כּ ל מגלּ ח היה ואחת . אחת 
ּת גלּ ח  אל לוֹ  אמר וּ  אחת . א לּ א  חיּ ב 
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אחת.ז  א לּ א  חיּ ב תה אינוֹ  מה ל ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
היה  ואם התראה. ׁש ל  דבּ וּ ר  כּ די   ְֹּת ו◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
רבייּ וֹ ת  כּ ּמ ה בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  כּ לי  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְלפניו
זה  כלי  ּת ׁש ּת ה אל לוֹ  ואמר וּ  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַיין

ׁש ּת לקה  ׁש ע וּ רים  וכ  ּכ בּ וֹ  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש יּ ׁש 
ׁש ע וּ ר  כּ ל ל  ח יּ ב  מלקיּ וֹ ת, וכ  ָּכ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌
אלּ א  ב וֹ  התר וּ  ׁש א ּפ י ל אף ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְוׁש ע וּ ר ,

אחת: ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהתראה

הואלו . דיבור , כדי  תוך  להתראה תכף ויעשה שיעבור  צריך דין  בית  מיתת בהתראת כמו 
בלא היום  כל  ושתה מלשתות הפסיק  שלא שאע"פ  קמ "ל  הא ומשנתנו  במלקות. הדין
אלא חייב  אינו  מקום מכל התראה , של דיבור  כדי  תוך היתה השתיה שכל ונמצא הפסק ,

הבאה.לז..(תוי"ט )אחת  וכבבא הקודמת משנה כמו בנזיר  איירי  משנתנו אבל  כהן, ה "ה 
בנזיר . ולא  השוק, מן באדם  איירי כלאים  של בבא מב:)בנזיר לח.רק ורב(דף רבה נחלקו

חייב המת  באהל בביאה  שני ופעם בנגיעה נטמא אחת פעם אם רק לרבה זה. בדין  יוסף 
ועומד מחולל  כי  שוב חייב אינו בנגיעה ונטמא  חזר  אם  אבל שמות , שני  שהם  שתים,
כבר  אם  אבל  אחר , במת נגיעה על חייב אינו במת נוגע  עדיין  שאם  ס "ל יוסף רב  הוא.

שניה. נגיעה על  חייב המת  מן  פרש

 י י ח ר ו ק מ
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הלוקי ה מכות ואלו ג פרק לח

ולא כּ תב קעקע, כּ תבת הכּ וֹ תב
עד  חיּ ב , אינ וֹ  כתב , ולא  קעקע  קעקע ,
וּ בכל  וּ בכחל בּ דיוֹ  ויקעקע ׁש יּ כּת ב
בּ ן ׁש מע וֹ ן  רבּ י  ר וֹ ׁש ם. ׁש הוּ א  דּ בר
אינ וֹ  א וֹ מר, ׁש מע וֹ ן  רבּ י  מּׁשוּ ם יה וּ דה 
ׁש נּ אמר  הּׁשם, ׁש ם ׁש יּ כ ּת וֹ ב  עד  חיּ ב 

יט ) ת ּת נ וּ (ויקרא  לא  קעקע  וּ כתבת 
ה': אני בּ כם

ו

ו משנה
כח) יט  לא(ויקרא קעקע כתבת  רכב נת לא לנפ ורט 

ה ': אני  כ  נ ת
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

קעקע.ו ל כּ תבת בּ סכּ ין  מקר ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌
ממלּ א   ּכ ואחר  אוֹ תיּ וֹ ת, כּ ין ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְבּ שׂ ר וֹ 

כּ חל : אוֹ  דּ י וֹ  הּק ר ים כּ תב.את ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֹ
קרע  ולא בּ כחל אוֹ  בּ דיוֹ  בּ שׂ ר וֹ  ◌ַ◌ָֹ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַל 
מלּ א  ולא בּ סכּ ין קרע  אוֹ  ◌ֵ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְבּ סכּ ין,
ד  חיּ ב , אינוֹ  בּ כחל, אוֹ  ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִבדי וֹ 
נקט , דקרא ליׁש נא .קויק ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ כ ּת ב 
בריׁש א  כּ תיבה קקע , כּ תבת ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִדּ כתיב 

הּק קע  לע וֹ לם אבל קקע . ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַוהדר 
הכי וּ קרא הכּ תב .  ּכ ואחר  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְּת חלּ ה
לא  הּק קע   ֹבּ תו וּ כתבת ֹ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַמׁש מע ,

בּ כם: הּׁשם.תּת נוּ  ׁש ם  בּ גּ מרא ׁש כּ תוּ ב ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
הכי קאמר . זרה ב וֹ דה דּ ׁש ם ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְמפר ׁש 
ׁש ם  בכם תּת נוּ  לא ל ּק רא, ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְמפר ׁש 
תׁש ּת פוּ  ולא ה' אני  כּ י  זרה, ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲב וֹ דה
ׁש מע וֹ ן: כּ ר בּ י הלכה ואין ּמ י . ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲאחרים

לישנאלד. תחילה  כתיבה התנא  דנקט  והא תחילה  הוא הקעקוע שתמיד  רע"ב  עיין 
עיי "ש . נקט , שמשתףלה.דקרא משום  הוא האיסור  שעיקר  מינה  שמע ה' אני  מדכתיב

בכל יש שאיסור  מודה שמעון רבי  גם אבל  זרה, עבודה  שם  שכותב והיינו אחר  שם
קעקע  כא .)כתובת  דף  .(ריב"ן,

 י י ח ר ו ק מ

הלוקי ה מכות ואלו ג לט פרק

אינ וֹ  ה יּ וֹ ם, כּ ל ב יּ ין  ׁש וֹ תה ׁש היה נזיר 
ּת ׁש ּת ה  אל לוֹ  אמר וּ  אחת . א לּ א  חיּ ב 
כּ ל  על חיּ ב  ׁש וֹ תה , וה וּ א  ּת ׁש ּת ה אל

ואחת : אחת 

אינ וֹ  ה יּ וֹ ם, כּ ל למתים מּט ּמ א  היה
ּת ּט ּמ א , אל לוֹ  אמר וּ  אחת . א לּ א  חיּ ב 

על  חיּ ב מּט ּמ א , והיה  ּת ּט ּמ א , כּ ל אל 
אינ וֹ  היּ וֹ ם, כּ ל מגלּ ח היה ואחת . אחת 
ּת גלּ ח  אל לוֹ  אמר וּ  אחת . א לּ א  חיּ ב 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אחת.ז  א לּ א  חיּ ב תה אינוֹ  מה ל ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
היה  ואם התראה. ׁש ל  דבּ וּ ר  כּ די   ְֹּת ו◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
רבייּ וֹ ת  כּ ּמ ה בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  כּ לי  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְלפניו
זה  כלי  ּת ׁש ּת ה אל לוֹ  ואמר וּ  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַיין

ׁש ּת לקה  ׁש ע וּ רים  וכ  ּכ בּ וֹ  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש יּ ׁש 
ׁש ע וּ ר  כּ ל ל  ח יּ ב  מלקיּ וֹ ת, וכ  ָּכ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌
אלּ א  ב וֹ  התר וּ  ׁש א ּפ י ל אף ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְוׁש ע וּ ר ,

אחת: ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהתראה

הואלו . דיבור , כדי  תוך  להתראה תכף ויעשה שיעבור  צריך דין  בית  מיתת בהתראת כמו 
בלא היום  כל  ושתה מלשתות הפסיק  שלא שאע"פ  קמ "ל  הא ומשנתנו  במלקות. הדין
אלא חייב  אינו  מקום מכל התראה , של דיבור  כדי  תוך היתה השתיה שכל ונמצא הפסק ,

הבאה.לז..(תוי"ט )אחת  וכבבא הקודמת משנה כמו בנזיר  איירי  משנתנו אבל  כהן, ה "ה 
בנזיר . ולא  השוק, מן באדם  איירי כלאים  של בבא מב:)בנזיר לח.רק ורב(דף רבה נחלקו

חייב המת  באהל בביאה  שני ופעם בנגיעה נטמא אחת פעם אם רק לרבה זה. בדין  יוסף 
ועומד מחולל  כי  שוב חייב אינו בנגיעה ונטמא  חזר  אם  אבל שמות , שני  שהם  שתים,
כבר  אם  אבל  אחר , במת נגיעה על חייב אינו במת נוגע  עדיין  שאם  ס "ל יוסף רב  הוא.

שניה. נגיעה על  חייב המת  מן  פרש

 י י ח ר ו ק מ

צס



הלוקי ה מכות ואלו ג פרק מ

כּ ל  על חיּ ב  מג לּ ח, והוּ א  ּת ג לּ ח אל
כּ ל  בּ כלאים לבוּ ׁש  היה ואחת . אחת 
לוֹ  אמרוּ  אחת . א לּ א  חיּ ב  אינ וֹ  היּ וֹ ם,
פ וֹ ׁש ט  והוּ א  ּת לבּ ׁש  אל ּת לבּ ׁש  אל

ואחת : אחת  כּ ל על חיּ ב ולוֹ בׁש ,

עליו וחיּ ב אחד ּת לם חוֹ רׁש  יׁש 
בּ ׁש וֹ ר  החוֹ ר ׁש  לאוין , ׁש מנה  מּׁשוּ ם
בּ כּ רם, בּ כלאים מקדּ ׁש ים, והן  וחמוֹ ר,
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ולוֹ בׁש .ח פ וֹ ׁש ט לגמרי,והוּ א  פוֹ ׁש ט ולא ְ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
ח יּ ב . והחזיר וֹ  ראׁש וֹ  ׁש הוֹ ציא כּ יון ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶאלּ א
אלּ א  מ ּמ ׁש , פוֹ ׁש ט דּ אינוֹ  קאמר  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַוּ ב גּ מרא
לפׁש ט  כּ די להתראה התראה בין ֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶׁש הה
וחיּ ב ולוֹ ב ׁש  וח וֹ זר  כפוֹ ׁש ט הוי  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְוללבּ ׁש ,

והתראה: התראה כּ ל  אחד.טל ּת לם  ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
שׂ דה: ׁש ל  אחת מ ּׁשוּ ם ׁש וּ רה עליו וחיּ ב ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌

לאוין . כּ לּ ם:ׁש מנה ל ב וֹ  ׁש התר וּ  והוּ א ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌◌ָ◌
מקדּ ׁש ים. וחמ וֹ ר והן  מזבּ ח , קד ׁש י ׁש וֹ ר  ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌

לאו  בּ י ּה  אית וּ ב ׁש וֹ ר  הבּ ית. בדק ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָקד ׁש י
אזהרה  וּ בחמ וֹ ר  , ׁש וֹ ר בּ בכר  ּת בד ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַֹ◌ְדּ לא
מ ּת ר וּ מה, חטא חטא לן ונפקא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִדמ ילה,

תחר ׁש  דּ לא יח דּ ו,ולאו וּ בחמר  בּ ׁש וֹ ר  ְ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ְֹ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌
לאוין: ׁש ל ׁש ה כאן בּ כּ רם.הרי  וכלאים  ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌

וּ שׂ ערה  ח ּט ה מחּפ ה ׁש ח וֹ ר ׁש  ידי  ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַל 
תזרע  לא מ וּ ם וע וֹ בר  בּ פר , ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוחרצן
המח ּפ ה  לן דּ קימא כּ לאים.  ַכּ רמ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
זר ן, ׁש א ּפ י  ל  אף לוֹ קה, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבכלאים

הי"ג)רמב"ם לט. פ"ה  כיון מ..(נזירות  מעשה , עושה  שאינו ואע"פ  ושהייה . התראה  כל על כלומר
על  בו  שהתרו  כיון מעשה  חשיב וללבוש  לפשוט כדי שוהה  ועתה  כשלבש מעשה  עשה  שמתחלה 

ושהייה  שהייה  בתוי"ט)כל הובא  מזבחמא ..(ר "ן, קדשי לכל אזהרה  בתוי"ט)והיא  הובא  .(רמב"ם ,

 י י ח ר ו ק מ

הלוקי ה מכות ואלו ג מאפרק

בּ בית  ונזיר וכהן  טוֹ ב , וי וֹ ם וּ בּׁשביעית ,
אף  א וֹ מר , חכינאי בּ ן  חנניא  הּט מאה .
ה ּׁשם. אינ וֹ  לוֹ , אמר וּ  כּ לאים. הלּ וֹ ב ׁש 
ה ּׁשם: הוּ א  הנּ זיר  לא  אף להם, אמר 

חסר ארבּ עים אוֹ תוֹ , מלקין כּ ּמ ה
ׁש נּ אמר כה)אחת. בּ מסּפ ר(דברים 
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אר בּ ה  זה הרי  ליהן, פר  חּפ ה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א
בּ כּ רם, כּ לאים חׁש ב  והרמבּ "ם ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָלאוין.
זר ים, כּ לאי  מ וּ ם אחד  לאוין, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְׁש ני 
וּ שׂ ערה, חּט ה זר ים, מיני  ׁש ני  ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש הן
החרצן, בּ ׁש ביל הכּ רם כּ לאי  מ וּ ם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְוחד
וחמ וֹ ר  ׁש וֹ ר  ׁש ל מקדּ ׁש ים חׁש יב  ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ָֹ◌ְולא

אחד: ללאו לה'ׁש בי עית.אלּ א ׁש בּ ת ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌
תזרע : לא טוֹ ב.שׂ ד מלאכת וי וֹ ם  כּ ל ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

תשׂ וּ : לא ונזיר.ב וֹ דה והוּ א כּ הן  ֲ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ְ◌
י ּט ּמ א  לא לנפׁש  וקבר  הּק בר וֹ ת. ◌ָ◌ַ◌ִֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְבּ בית

מת  נפׁש  ול בּ כּ הנים, האמ וּ ר  ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְבּ ּמ יו
בּ נּ זיר : האמוּ ר  יבא הלּ וֹ בׁש לא אף ָֹ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌

ח וֹ ר ׁש :כּ לאים. ׁש היה אינ וֹ בּ ׁש ה ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
הּׁשם. כּ לאים מן  לבי ׁש ת ׁש ל  לאו ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌

הּת לם: ב ׁש ביל  ונזיר.אינוֹ  כּ הן  אף ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
חריׁש ה  ב ׁש ביל אינוֹ  לאו, ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְדּ ח ׁש ביתוּ 
טמאה. למקוֹ ם הליכה ב ׁש ביל ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א
לאוי בּ כלל להוּ  חׁש יב  קּמ א ּת נּ א ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִוּ מיהוּ 
בּ ׁש ורים  לחר ׁש  יכ וֹ ל ׁש אינוֹ  לפי  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַהּת לם,
וּ מנהיגם: ּמ הם הוֹ ל כּ ן אם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א

דק,מב. ולא קאמר  וכהן נזיר  אבל נזיר  נקט  קצת(ריב "ן)התנא  משמע  וברע"ב  .
מוכרח. אינו  אבל  וכהן, נזיר  במשנה  גורס  אלו מג .שהיה שלת "ק רע"ב עיין 

עמהם . הולך כן אם אלא  לחרוש יכול  אינו כי  החרישה , מחמת  כבאים  נחשבים
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הלוקי ה מכות ואלו ג פרק מ

כּ ל  על חיּ ב  מג לּ ח, והוּ א  ּת ג לּ ח אל
כּ ל  בּ כלאים לבוּ ׁש  היה ואחת . אחת 
לוֹ  אמרוּ  אחת . א לּ א  חיּ ב  אינ וֹ  היּ וֹ ם,
פ וֹ ׁש ט  והוּ א  ּת לבּ ׁש  אל ּת לבּ ׁש  אל

ואחת : אחת  כּ ל על חיּ ב ולוֹ בׁש ,

עליו וחיּ ב אחד ּת לם חוֹ רׁש  יׁש 
בּ ׁש וֹ ר  החוֹ ר ׁש  לאוין , ׁש מנה  מּׁשוּ ם
בּ כּ רם, בּ כלאים מקדּ ׁש ים, והן  וחמוֹ ר,
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 לט  

     
     

      
           מ 

      
    

   
     

            
 מא          

           

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ולוֹ בׁש .ח פ וֹ ׁש ט לגמרי,והוּ א  פוֹ ׁש ט ולא ְ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
ח יּ ב . והחזיר וֹ  ראׁש וֹ  ׁש הוֹ ציא כּ יון ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶאלּ א
אלּ א  מ ּמ ׁש , פוֹ ׁש ט דּ אינוֹ  קאמר  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַוּ ב גּ מרא
לפׁש ט  כּ די להתראה התראה בין ֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶׁש הה
וחיּ ב ולוֹ ב ׁש  וח וֹ זר  כפוֹ ׁש ט הוי  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְוללבּ ׁש ,

והתראה: התראה כּ ל  אחד.טל ּת לם  ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
שׂ דה: ׁש ל  אחת מ ּׁשוּ ם ׁש וּ רה עליו וחיּ ב ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌

לאוין . כּ לּ ם:ׁש מנה ל ב וֹ  ׁש התר וּ  והוּ א ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌◌ָ◌
מקדּ ׁש ים. וחמ וֹ ר והן  מזבּ ח , קד ׁש י ׁש וֹ ר  ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌

לאו  בּ י ּה  אית וּ ב ׁש וֹ ר  הבּ ית. בדק ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָקד ׁש י
אזהרה  וּ בחמ וֹ ר  , ׁש וֹ ר בּ בכר  ּת בד ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַֹ◌ְדּ לא
מ ּת ר וּ מה, חטא חטא לן ונפקא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִדמ ילה,

תחר ׁש  דּ לא יח דּ ו,ולאו וּ בחמר  בּ ׁש וֹ ר  ְ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ְֹ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌
לאוין: ׁש ל ׁש ה כאן בּ כּ רם.הרי  וכלאים  ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌

וּ שׂ ערה  ח ּט ה מחּפ ה ׁש ח וֹ ר ׁש  ידי  ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַל 
תזרע  לא מ וּ ם וע וֹ בר  בּ פר , ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוחרצן
המח ּפ ה  לן דּ קימא כּ לאים.  ַכּ רמ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
זר ן, ׁש א ּפ י  ל  אף לוֹ קה, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבכלאים

הי"ג)רמב"ם לט. פ"ה  כיון מ..(נזירות  מעשה , עושה  שאינו ואע"פ  ושהייה . התראה  כל על כלומר
על  בו  שהתרו  כיון מעשה  חשיב וללבוש  לפשוט כדי שוהה  ועתה  כשלבש מעשה  עשה  שמתחלה 

ושהייה  שהייה  בתוי"ט)כל הובא  מזבחמא ..(ר "ן, קדשי לכל אזהרה  בתוי"ט)והיא  הובא  .(רמב"ם ,
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הלוקי ה מכות ואלו ג מאפרק

בּ בית  ונזיר וכהן  טוֹ ב , וי וֹ ם וּ בּׁשביעית ,
אף  א וֹ מר , חכינאי בּ ן  חנניא  הּט מאה .
ה ּׁשם. אינ וֹ  לוֹ , אמר וּ  כּ לאים. הלּ וֹ ב ׁש 
ה ּׁשם: הוּ א  הנּ זיר  לא  אף להם, אמר 

חסר ארבּ עים אוֹ תוֹ , מלקין כּ ּמ ה
ׁש נּ אמר כה)אחת. בּ מסּפ ר(דברים 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אר בּ ה  זה הרי  ליהן, פר  חּפ ה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א
בּ כּ רם, כּ לאים חׁש ב  והרמבּ "ם ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָלאוין.
זר ים, כּ לאי  מ וּ ם אחד  לאוין, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְׁש ני 
וּ שׂ ערה, חּט ה זר ים, מיני  ׁש ני  ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש הן
החרצן, בּ ׁש ביל הכּ רם כּ לאי  מ וּ ם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְוחד
וחמ וֹ ר  ׁש וֹ ר  ׁש ל מקדּ ׁש ים חׁש יב  ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ָֹ◌ְולא

אחד: ללאו לה'ׁש בי עית.אלּ א ׁש בּ ת ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌
תזרע : לא טוֹ ב.שׂ ד מלאכת וי וֹ ם  כּ ל ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

תשׂ וּ : לא ונזיר.ב וֹ דה והוּ א כּ הן  ֲ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ְ◌
י ּט ּמ א  לא לנפׁש  וקבר  הּק בר וֹ ת. ◌ָ◌ַ◌ִֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְבּ בית

מת  נפׁש  ול בּ כּ הנים, האמ וּ ר  ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְבּ ּמ יו
בּ נּ זיר : האמוּ ר  יבא הלּ וֹ בׁש לא אף ָֹ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌

ח וֹ ר ׁש :כּ לאים. ׁש היה אינ וֹ בּ ׁש ה ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
הּׁשם. כּ לאים מן  לבי ׁש ת ׁש ל  לאו ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌

הּת לם: ב ׁש ביל  ונזיר.אינוֹ  כּ הן  אף ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
חריׁש ה  ב ׁש ביל אינוֹ  לאו, ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְדּ ח ׁש ביתוּ 
טמאה. למקוֹ ם הליכה ב ׁש ביל ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א
לאוי בּ כלל להוּ  חׁש יב  קּמ א ּת נּ א ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִוּ מיהוּ 
בּ ׁש ורים  לחר ׁש  יכ וֹ ל ׁש אינוֹ  לפי  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַהּת לם,
וּ מנהיגם: ּמ הם הוֹ ל כּ ן אם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א

דק,מב. ולא קאמר  וכהן נזיר  אבל נזיר  נקט  קצת(ריב "ן)התנא  משמע  וברע"ב  .
מוכרח. אינו  אבל  וכהן, נזיר  במשנה  גורס  אלו מג .שהיה שלת "ק רע"ב עיין 
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הלוקי ה מכות ואלו ג פרק מב

לארבּ עים.  ּסמו ׁש ה וּ א  מנין  ארבּ עים,
ׁש למוֹ ת  ארבּ עים א וֹ מר, יהוּ דה רבּ י 
את לוֹ קה הוּ א והיכן לוֹ קה. הוּ א

כּ תפיו: בּ ין  היתרה ,

הראוּ יוֹ ת  במכּ וֹ ת אלּ א אוֹ ת וֹ  אוֹ מדין אין
ארבּ עים, לקבּ ל אמד וּ הוּ  להׁש ּת לּ ׁש .

יא 

     
     

   מד 
    

       
   מה 

יא  משנה
לקבל יוכל מכות כמה תחילה אותו  אומדי היו מלקות, שנתחייב  מי

לסבול שיוכל מה כפי רק  מלקות  לו  קוצבי והיו  להמיתו , .בלי

    
    

    
       מו  

          

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

לאר בּ עים.י   ּסמו ׁש הוּ א  ׁש גּ וֹ רם מנין  ֶ◌ֵ◌
ּת ׁש ע  דּ הינוּ  אר בּ ים, אחריו ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַל וֹ מר 
אר בּ ים  כתיב  הוה אי  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִֹ◌ְוּ ׁש לׁש ים.
בּ מנינא, אר בּ ים אמינא הוה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ מסּפ ר ,
בּ מסּפ ר  אר בּ ים, בּ מסּפ ר  דכתיב  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהׁש ּת א
דּ הינוּ  אר בּ ים, אחריו ל וֹ מר  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַהגּ וֹ רם

וּ ׁש ל ׁש ים: את ּת ׁש ע  ל וֹ קה הוּ א  והיכן  ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌
דּ תׁש ע היתרה. להׁש ּת לּ ׁש . ראוּ יה ׁש אינּה  ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌

ׁש ליׁש  להׁש ּת לּ ׁש , ראוּ י וֹ ת ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ְוּ ׁש לׁש ים
זוֹ  כּ תף ל אחת ידוֹ ת וּ ׁש ּת י ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִמלּ פניו

אר בּ ים  ׁש ל וזוֹ  זוֹ , כּ תף ל ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְואחת
אוֹ תּה : ל וֹ קה כּ תפיו.היכן ואין בּ ין  ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
יהוּ דה: כּ ר בּ י א וֹ תוֹ יאהלכה א וֹ מדין  אין  ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

צריכין וכוּ '. היוּ  דּ ין בּ בית הלּ וֹ קין ׁש כּ ל  ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌
מחמת  ימוּ תוּ  ׁש א בּ תח לּ ה ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלאמדן
מכּ לל  יוֹ סיף, לא מ דּ כתיב  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַההכּ אוֹ ת.

גּ וֹ ר ין:  לגר  צרי במ כּ וֹ ת ׁש אם א לּ א  ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌
להׁש ּת לּ ׁש . לע וֹ לם הרא וּ י וֹ ת מוֹ סיפין ואין ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

האמד: אר בּ עים.ל לקבּ ל  אמד וּ הוּ  ַ◌ָ◌ֶֹ◌
נקט : דּ קרא ליׁש נא אלּ א אחת. ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָחסר 

משנה מד. בלחם  עיי"ש. ברע "ב , פי "ז )כמבואר  ריש  שהוא(סנהדרין  מנין  וצ "ל טעות שזה  שפשוט  כתב
הוא  וכן ארבעים, ועוד סוכם  ור"ן לציון )בריב "ן ראשון  משלשין,מה ..(הגהות ותשע השלשים כי

נותרת. זו ונמצא  האחרת, כתף על  ושליש  זו כתף  על  ושליש חזהו על  מלפניו אמדוהו מו.שליש כגון
כתף . כל  על ושליש מלפניו שליש  להכותו שיוכלו כדי עשרה שמנה של מנין לו קוצבין לעשרים ,
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לקבּ ל  יכוֹ ל ׁש אינ וֹ  ואמרוּ  מקצת  לקה
ׁש מנה  לקבּ ל אמדוּ ה וּ  ּפ טוּ ר. ארבּ עים,
הוּ א ׁש יּ כוֹ ל אמר וּ  מּׁשלּ קה עשׂ רה,
עברה  עבר ּפ טוּ ר . ארבּ עים, לקבּ ל
אמד  אמד וּ הוּ  לאוין , ׁש ני  בּ ּה  ׁש יּ ׁש 
לוֹ קה  לאו, ואם וּ פטוּ ר. לוֹ קה  אחד,

ולוֹ קה: וחוֹ זר  וּ מתרּפ א 

על  ידיו ׁש ּת י כּ וֹ פת  א וֹ ת וֹ , מלקין  כּ יצד
הכּ נסת וחזּ ן ,והיל היל העּמ וּ ד
נקרעוּ , נקרעוּ  אם בּ בגדיו, אוֹ חז
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אחד. אמד מלקיּ וֹ ת.אמדוּ הוּ  ל ׁש ּת י ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌
וּ ׁש ּת ים: אר בּ ים ללקוֹ ת אמד וּ הוּ  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְכּ גוֹ ן

לאו. למלקוּ ת ואם  אלּ א אמד וּ הוּ  ׁש א ֶ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌

העּמ וּ ד.יבאחת: נע וּ ץ על  ׁש הוּ א ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
זקוּ ף להןבּ ּק רקע  כּ די וגבוֹ ּה  ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

ׁש ליחוחזּ ן.ליו: דּ ין:ׁש ּמ ׁש  בּ ית ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌

להלקותו .מז . ימשיכו  ואז שיתרפא עד שימתינו אומרים חשבינן מח .ואין  מ"ב שיש  כיון
לאו  ידי  אלו מכות  בשלש ויצא להשתלש , יכולים  שהם  כיון  השניה, למלקות היתירם  שלשה
מלקות שתי  אין  כי  ל"ט רק  ליה מלקינן  למ "א אמדוהו  אם  אבל לקבל. שיכול מה זהו  כי  השני,

השני . לאו  עבור  ולוקה חוזר  וכשיתרפא  להשתלש , ראויים  וריב"ן .מט .היתירים  רע"ב
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הלוקי ה מכות ואלו ג פרק מב

לארבּ עים.  ּסמו ׁש ה וּ א  מנין  ארבּ עים,
ׁש למוֹ ת  ארבּ עים א וֹ מר, יהוּ דה רבּ י 
את לוֹ קה הוּ א והיכן לוֹ קה. הוּ א

כּ תפיו: בּ ין  היתרה ,

הראוּ יוֹ ת  במכּ וֹ ת אלּ א אוֹ ת וֹ  אוֹ מדין אין
ארבּ עים, לקבּ ל אמד וּ הוּ  להׁש ּת לּ ׁש .

יא 

     
     

   מד 
    

       
   מה 

יא  משנה
לקבל יוכל מכות כמה תחילה אותו  אומדי היו מלקות, שנתחייב  מי

לסבול שיוכל מה כפי רק  מלקות  לו  קוצבי והיו  להמיתו , .בלי

    
    

    
       מו  

          

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

לאר בּ עים.י   ּסמו ׁש הוּ א  ׁש גּ וֹ רם מנין  ֶ◌ֵ◌
ּת ׁש ע  דּ הינוּ  אר בּ ים, אחריו ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַל וֹ מר 
אר בּ ים  כתיב  הוה אי  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִֹ◌ְוּ ׁש לׁש ים.
בּ מנינא, אר בּ ים אמינא הוה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ מסּפ ר ,
בּ מסּפ ר  אר בּ ים, בּ מסּפ ר  דכתיב  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהׁש ּת א
דּ הינוּ  אר בּ ים, אחריו ל וֹ מר  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַהגּ וֹ רם

וּ ׁש ל ׁש ים: את ּת ׁש ע  ל וֹ קה הוּ א  והיכן  ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌
דּ תׁש ע היתרה. להׁש ּת לּ ׁש . ראוּ יה ׁש אינּה  ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌

ׁש ליׁש  להׁש ּת לּ ׁש , ראוּ י וֹ ת ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ְוּ ׁש לׁש ים
זוֹ  כּ תף ל אחת ידוֹ ת וּ ׁש ּת י ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִמלּ פניו

אר בּ ים  ׁש ל וזוֹ  זוֹ , כּ תף ל ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְואחת
אוֹ תּה : ל וֹ קה כּ תפיו.היכן ואין בּ ין  ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
יהוּ דה: כּ ר בּ י א וֹ תוֹ יאהלכה א וֹ מדין  אין  ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

צריכין וכוּ '. היוּ  דּ ין בּ בית הלּ וֹ קין ׁש כּ ל  ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌
מחמת  ימוּ תוּ  ׁש א בּ תח לּ ה ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלאמדן
מכּ לל  יוֹ סיף, לא מ דּ כתיב  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַההכּ אוֹ ת.

גּ וֹ ר ין:  לגר  צרי במ כּ וֹ ת ׁש אם א לּ א  ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌
להׁש ּת לּ ׁש . לע וֹ לם הרא וּ י וֹ ת מוֹ סיפין ואין ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

האמד: אר בּ עים.ל לקבּ ל  אמד וּ הוּ  ַ◌ָ◌ֶֹ◌
נקט : דּ קרא ליׁש נא אלּ א אחת. ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָחסר 

משנה מד. בלחם  עיי"ש. ברע "ב , פי "ז )כמבואר  ריש  שהוא(סנהדרין  מנין  וצ "ל טעות שזה  שפשוט  כתב
הוא  וכן ארבעים, ועוד סוכם  ור"ן לציון )בריב "ן ראשון  משלשין,מה ..(הגהות ותשע השלשים כי

נותרת. זו ונמצא  האחרת, כתף על  ושליש  זו כתף  על  ושליש חזהו על  מלפניו אמדוהו מו.שליש כגון
כתף . כל  על ושליש מלפניו שליש  להכותו שיוכלו כדי עשרה שמנה של מנין לו קוצבין לעשרים ,
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לקבּ ל  יכוֹ ל ׁש אינ וֹ  ואמרוּ  מקצת  לקה
ׁש מנה  לקבּ ל אמדוּ ה וּ  ּפ טוּ ר. ארבּ עים,
הוּ א ׁש יּ כוֹ ל אמר וּ  מּׁשלּ קה עשׂ רה,
עברה  עבר ּפ טוּ ר . ארבּ עים, לקבּ ל
אמד  אמד וּ הוּ  לאוין , ׁש ני  בּ ּה  ׁש יּ ׁש 
לוֹ קה  לאו, ואם וּ פטוּ ר. לוֹ קה  אחד,

ולוֹ קה: וחוֹ זר  וּ מתרּפ א 

על  ידיו ׁש ּת י כּ וֹ פת  א וֹ ת וֹ , מלקין  כּ יצד
הכּ נסת וחזּ ן ,והיל היל העּמ וּ ד
נקרעוּ , נקרעוּ  אם בּ בגדיו, אוֹ חז
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מח         
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אחד. אמד מלקיּ וֹ ת.אמדוּ הוּ  ל ׁש ּת י ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌
וּ ׁש ּת ים: אר בּ ים ללקוֹ ת אמד וּ הוּ  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְכּ גוֹ ן

לאו. למלקוּ ת ואם  אלּ א אמד וּ הוּ  ׁש א ֶ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌

העּמ וּ ד.יבאחת: נע וּ ץ על  ׁש הוּ א ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
זקוּ ף להןבּ ּק רקע  כּ די וגבוֹ ּה  ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

ׁש ליחוחזּ ן.ליו: דּ ין:ׁש ּמ ׁש  בּ ית ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌

להלקותו .מז . ימשיכו  ואז שיתרפא עד שימתינו אומרים חשבינן מח .ואין  מ"ב שיש  כיון
לאו  ידי  אלו מכות  בשלש ויצא להשתלש , יכולים  שהם  כיון  השניה, למלקות היתירם  שלשה
מלקות שתי  אין  כי  ל"ט רק  ליה מלקינן  למ "א אמדוהו  אם  אבל לקבל. שיכול מה זהו  כי  השני,

השני . לאו  עבור  ולוקה חוזר  וכשיתרפא  להשתלש , ראויים  וריב"ן .מט .היתירים  רע"ב
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הלוקי ה מכות ואלו ג פרק מד

מג לּ ה  ׁש הוּ א  עד נפרמוּ , נפרמוּ  ואם
חזּ ן מאחריו, נת וּ נה  והאבן  לבּ וֹ . את 
עגל  ׁש ל וּ רצוּ עה  עליה. ע וֹ מד הכּ נסת 
וּ ׁש נים לׁש נים אחד כּ פוּ לה בּ ידוֹ ,
עוֹ לוֹ ת רצוּ עוֹ ת וּ ׁש ּת י לארבּ עה,

בּ ּה : ויוֹ רד וֹ ת 

מגּ עת  ורא ׁש ּה  טפח, ורחבּ ּה  טפח יד ּה  יג 

  נ   
  נא  

     
   

    
    

    
   נב  

        נג 

      
     

    

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הּת פירה:נפרמ וּ . חוּ טי מאחוֹ ריו.נקרע וּ  ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
הלּ וֹ  עגל.קה:ׁש ל  ׁש ל ׁש נּ אמר וּ רצ וּ עה ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

ׁש וֹ ר  תחסם לא ליּה   וּ סמי י כּ נּ וּ , ֹ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַאר בּ ים
לארבּ עה.בּ דיׁש וֹ : וּ ׁש נים  לׁש נים  כּ פוּ לה ְ◌ִ◌

זוֹ : גּ בּ י  ל זוֹ  ּת פוּ ר וֹ ת רצוּ ע וֹ ת ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַאר בּ ע 
רצ וּ עוֹ ת. חמ וֹ ר :וּ ׁש ּת י  ׁש ל עוֹ ל וֹ ת דּ ּק וֹ ת ַ◌ֶ◌ֲ◌

בּ ּה . אכּ ף.וי וֹ רדוֹ ת ׁש ל  קלקלי כּ ין ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌◌ָ◌

דּ כתיב  מוּ ם א )וט מא, ידע (יׁש יה ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
אמר  בּ ליו, אב וּ ס וחמוֹ ר  קנהוּ  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵֹׁש וֹ ר 
אב וּ ס  ׁש ּמ כּ יר  מי  יבא הוּ א,  ּבּ ר ו ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
אב וּ ס  מכּ יר  ׁש אינוֹ  מ ּמ י  וי ּפ רע  ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְבּ ליו

טפח.יגבּ ליו: ׁש הרצוּ ה יד ּה  יד בּ ית ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌
טפח : אר כּ וֹ  ב ּה , ׁש ל ורחבּ ּה .תלוּ יה ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌

טפח: גל  ׁש ל מ גּ עת ורא רצוּ ה ׁש ּה  ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌

הבדנ. חלקי  המחברים  חוטים קריעת היינו ופרימה עצמו, הבד  קריעת היינו  פירשקריעה (כן

הצדדין) מן ופרימה  לאורך  קריעה  א"נ הרבה , קרעים היינו  שפרימה  פירש מ"ה פ"א  ובסוטה כאן, .הרע"ב
כתפו נא. על  ומאחריו מלפניו כפוחח  נעשה זו  ובקריעה  בשרו , על יהיו  שהמלקות  כדי 

כתבנב..(ריטב"א) בריטב "א  כן. משמע המשנה לשון  שאין  כתב ובתוי"ט  הרע "ב. לשון
וחותכין  אלו שתי כופלין ואח "כ  וחותכין , לשתים וכופלה  ארוכה רצועה  לוקחין  שהיו
כי  זה  כל לפרש  חש  ולא הרע"ב  סובר  שכן  ונראה רצועות. ארבע  בידו ונמצא  אותן,
הרצועות אלו  כל  תופרין שאח"כ לומר  אלא  בא ולא היא, המשנה  משמעות  פשטות

ותוחבנג .יחד. וחוזר  מטה  כנגד בנקב רצועה  ראש  תוחב רצועה , של  תפירה  דרך  כן
ומוריד  כמעלה  ונראה  מעלה , דרך אחר  בתוי"ט )בנקב  הובא בריב"ן, שני (ומש"כ .(פירש

עח.) דף ב"ב רשב "ם  יפול, שלא האוכף בה שקושרין רצועה  היינו  אוכף, של קלקלי כעין .הרע"ב
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מלּ פניו  ׁש ליׁש  א וֹ ת וֹ  וּ מכּ ה כרסוֹ . ּפ י  על
א וֹ ת וֹ  מכּ ה ואינ וֹ  מלּ אחריו. יד וֹ ת  וּ ׁש ּת י 
מּט ה, אלּ א יוֹ ׁש ב ולא עוֹ מד לא

כה)ׁש נּ אמר הּׁשפט.(דברים והּפ ילוֹ  
כּ חוֹ : בּ כל אחת  בידוֹ  מכּ ה וה ּמ כּ ה 

קוֹ רא  כח )וה קּ וֹ רא  ת ׁש מר (שם  לא  אם  יד

       
    

      נד
      

    
        
      

    נה       

יד משנה 
תבא כי שבפרשת  כח)בתוכחה דברי)

ה תבי(נח) ה את  הרה ברי ל  את  לע ת  ת מר לא א
:אלהי ה' את  הה והרא הכ ד  ה את  ליראה הה פר

ונאמנת (נט) דלת  מ ת   זרע מת ואת  ת מ את  ה ' והפלא 
:ונאמני רעי ח)וחלי כט רית (שה ברי  את מר 

:ע אר ל את יל  למע את יתוע האת

    
     נו

   

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

כרסוֹ . ּפ י  יד על בּ בית ׁש יּ הא  צרי  לכ ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
יכ וֹ ל  הּמ לקה ׁש החזּ ן נקב , רצוּ ה ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶׁש ל
ׁש אין  כרצוֹ נוֹ . הרצוּ ה וּ לקצּ ר   ְלהארי◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌
ׁש ראׁש ּה  ברצוּ ה אלּ א לאדם ◌ָֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַמלקין

טבּ וּ ר וֹ : ׁש הוּ א כרסוֹ  ּפ י  ל  ׁש לי ׁש מ גּ ת ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌
כה )דּ כתיב מלּ פניו. לפניו (דּ ברים  והכּ הוּ  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ר  כּ די  לפניו ר ׁש תוֹ , אחת,כּ די ׁש תוֹ  ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌

ל בּ וֹ . ל מ לּ פניו, ׁש ּת ים. כּ די  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְוּ לאחריו
ל  וּ ׁש לי ׁש  זוֹ  כּ תף ל  ׁש ליׁש  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵמאחריו.

זוֹ : אחת.כּ תף בידוֹ  כּ ׁש ּמ ג בּ י ּה מ כּ ה אבל ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌
ידיו: בּ ׁש ּת י  מגבּ יּה  כּ חוֹ .הרצוּ ה בּ כל ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

ר בּ ה:(ׁש ם )דּ כתיב  קוֹ רא .ידמ כּ ה והּק וֹ רא  ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌
יט )דּ כתיב  בּ קריאה (ויּ קרא  ּת היה, בּ ּק רת ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

תׁש מר  לא אם ליו ׁש ּק וֹ רין ֹ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְתהא,

כריסו.נד. פי מול  ראשה מגיע  והיה  הגוף לאורך אותו מלקין היו מאחוריו  וכן ריטב "א .

הגמראנה. ממש . נפילה  ולא  מוטה היינו  נפילה שהך להם מקובל היה שכך  צ "ל ולכאורה
כג.) דלעיל,(דף  במשנה  כמבואר  מכופלת  להיות  צריכה  שהרצועה ילפינן נמי  שמכאן  אומרת

והכפילו אלא  והפילו תקרי  אל הירושלמי)דדרשינן  בשם  והקוראנו ..(תוי"ט , התנא תנא לכן 
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הלוקי ה מכות ואלו ג פרק מד

מג לּ ה  ׁש הוּ א  עד נפרמוּ , נפרמוּ  ואם
חזּ ן מאחריו, נת וּ נה  והאבן  לבּ וֹ . את 
עגל  ׁש ל וּ רצוּ עה  עליה. ע וֹ מד הכּ נסת 
וּ ׁש נים לׁש נים אחד כּ פוּ לה בּ ידוֹ ,
עוֹ לוֹ ת רצוּ עוֹ ת וּ ׁש ּת י לארבּ עה,

בּ ּה : ויוֹ רד וֹ ת 

מגּ עת  ורא ׁש ּה  טפח, ורחבּ ּה  טפח יד ּה  יג 

  נ   
  נא  

     
   

    
    

    
   נב  

        נג 

      
     

    

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הּת פירה:נפרמ וּ . חוּ טי מאחוֹ ריו.נקרע וּ  ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
הלּ וֹ  עגל.קה:ׁש ל  ׁש ל ׁש נּ אמר וּ רצ וּ עה ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

ׁש וֹ ר  תחסם לא ליּה   וּ סמי י כּ נּ וּ , ֹ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַאר בּ ים
לארבּ עה.בּ דיׁש וֹ : וּ ׁש נים  לׁש נים  כּ פוּ לה ְ◌ִ◌

זוֹ : גּ בּ י  ל זוֹ  ּת פוּ ר וֹ ת רצוּ ע וֹ ת ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַאר בּ ע 
רצ וּ עוֹ ת. חמ וֹ ר :וּ ׁש ּת י  ׁש ל עוֹ ל וֹ ת דּ ּק וֹ ת ַ◌ֶ◌ֲ◌

בּ ּה . אכּ ף.וי וֹ רדוֹ ת ׁש ל  קלקלי כּ ין ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌◌ָ◌

דּ כתיב  מוּ ם א )וט מא, ידע (יׁש יה ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
אמר  בּ ליו, אב וּ ס וחמוֹ ר  קנהוּ  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵֹׁש וֹ ר 
אב וּ ס  ׁש ּמ כּ יר  מי  יבא הוּ א,  ּבּ ר ו ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
אב וּ ס  מכּ יר  ׁש אינוֹ  מ ּמ י  וי ּפ רע  ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְבּ ליו

טפח.יגבּ ליו: ׁש הרצוּ ה יד ּה  יד בּ ית ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌
טפח : אר כּ וֹ  ב ּה , ׁש ל ורחבּ ּה .תלוּ יה ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌

טפח: גל  ׁש ל מ גּ עת ורא רצוּ ה ׁש ּה  ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌

הבדנ. חלקי  המחברים  חוטים קריעת היינו ופרימה עצמו, הבד  קריעת היינו  פירשקריעה (כן

הצדדין) מן ופרימה  לאורך  קריעה  א"נ הרבה , קרעים היינו  שפרימה  פירש מ"ה פ"א  ובסוטה כאן, .הרע"ב
כתפו נא. על  ומאחריו מלפניו כפוחח  נעשה זו  ובקריעה  בשרו , על יהיו  שהמלקות  כדי 

כתבנב..(ריטב"א) בריטב "א  כן. משמע המשנה לשון  שאין  כתב ובתוי"ט  הרע "ב. לשון
וחותכין  אלו שתי כופלין ואח "כ  וחותכין , לשתים וכופלה  ארוכה רצועה  לוקחין  שהיו
כי  זה  כל לפרש  חש  ולא הרע"ב  סובר  שכן  ונראה רצועות. ארבע  בידו ונמצא  אותן,
הרצועות אלו  כל  תופרין שאח"כ לומר  אלא  בא ולא היא, המשנה  משמעות  פשטות

ותוחבנג .יחד. וחוזר  מטה  כנגד בנקב רצועה  ראש  תוחב רצועה , של  תפירה  דרך  כן
ומוריד  כמעלה  ונראה  מעלה , דרך אחר  בתוי"ט )בנקב  הובא בריב"ן, שני (ומש"כ .(פירש

עח.) דף ב"ב רשב "ם  יפול, שלא האוכף בה שקושרין רצועה  היינו  אוכף, של קלקלי כעין .הרע"ב
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מלּ פניו  ׁש ליׁש  א וֹ ת וֹ  וּ מכּ ה כרסוֹ . ּפ י  על
א וֹ ת וֹ  מכּ ה ואינ וֹ  מלּ אחריו. יד וֹ ת  וּ ׁש ּת י 
מּט ה, אלּ א יוֹ ׁש ב ולא עוֹ מד לא

כה)ׁש נּ אמר הּׁשפט.(דברים והּפ ילוֹ  
כּ חוֹ : בּ כל אחת  בידוֹ  מכּ ה וה ּמ כּ ה 

קוֹ רא  כח )וה קּ וֹ רא  ת ׁש מר (שם  לא  אם  יד

       
    

      נד
      

    
        
      

    נה       

יד משנה 
תבא כי שבפרשת  כח)בתוכחה דברי)

ה תבי(נח) ה את  הרה ברי ל  את  לע ת  ת מר לא א
:אלהי ה' את  הה והרא הכ ד  ה את  ליראה הה פר

ונאמנת (נט) דלת  מ ת   זרע מת ואת  ת מ את  ה ' והפלא 
:ונאמני רעי ח)וחלי כט רית (שה ברי  את מר 

:ע אר ל את יל  למע את יתוע האת

    
     נו

   

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

כרסוֹ . ּפ י  יד על בּ בית ׁש יּ הא  צרי  לכ ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
יכ וֹ ל  הּמ לקה ׁש החזּ ן נקב , רצוּ ה ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶׁש ל
ׁש אין  כרצוֹ נוֹ . הרצוּ ה וּ לקצּ ר   ְלהארי◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌
ׁש ראׁש ּה  ברצוּ ה אלּ א לאדם ◌ָֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַמלקין

טבּ וּ ר וֹ : ׁש הוּ א כרסוֹ  ּפ י  ל  ׁש לי ׁש מ גּ ת ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌
כה )דּ כתיב מלּ פניו. לפניו (דּ ברים  והכּ הוּ  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ר  כּ די  לפניו ר ׁש תוֹ , אחת,כּ די ׁש תוֹ  ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌

ל בּ וֹ . ל מ לּ פניו, ׁש ּת ים. כּ די  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְוּ לאחריו
ל  וּ ׁש לי ׁש  זוֹ  כּ תף ל  ׁש ליׁש  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵמאחריו.

זוֹ : אחת.כּ תף בידוֹ  כּ ׁש ּמ ג בּ י ּה מ כּ ה אבל ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌
ידיו: בּ ׁש ּת י  מגבּ יּה  כּ חוֹ .הרצוּ ה בּ כל ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

ר בּ ה:(ׁש ם )דּ כתיב  קוֹ רא .ידמ כּ ה והּק וֹ רא  ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌
יט )דּ כתיב  בּ קריאה (ויּ קרא  ּת היה, בּ ּק רת ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

תׁש מר  לא אם ליו ׁש ּק וֹ רין ֹ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְתהא,

כריסו.נד. פי מול  ראשה מגיע  והיה  הגוף לאורך אותו מלקין היו מאחוריו  וכן ריטב "א .

הגמראנה. ממש . נפילה  ולא  מוטה היינו  נפילה שהך להם מקובל היה שכך  צ "ל ולכאורה
כג.) דלעיל,(דף  במשנה  כמבואר  מכופלת  להיות  צריכה  שהרצועה ילפינן נמי  שמכאן  אומרת

והכפילו אלא  והפילו תקרי  אל הירושלמי)דדרשינן  בשם  והקוראנו ..(תוי"ט , התנא תנא לכן 
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הלוקי ה מכות ואלו ג פרק מו 

 מכּ ת את  ה' והפלא  וגוֹ ' לעשׂ וֹ ת 
לתחלּ ת וחוֹ זר וגוֹ ', מכּ וֹ ת ואת

כט )הּמ קרא  דּ ברי(שם  את  וּ ׁש מר ּת ם 
וחוֹ תם וגוֹ ', הזּ את  עח )ה בּ רית  (תהלים 

וחוֹ זר וגוֹ ', עוֹ ן יכּפ ר רחוּ ם והוּ א
ּת חת מת ואם הּמ קרא. לתחלּ ת

ה וֹ סי ּפ טוּ ר . רצוּ עה ידוֹ , ע וֹ ד  לוֹ  ף 
ידוֹ . על גוֹ לה  זה הרי  ומת , אחת 
ּפ טוּ ר. בּ מים, בּ ין  בּ ר עי  בּ ין  נתקלקל

     
    

     
    

 נז  
    
     

     
      

     
     

       
    נחנט 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

קוֹ רא, ׁש בּ דּ יּ נים וגד וֹ ל וג וֹ '. ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ַל שׂ וֹ ת
אוֹ מר  והלי ׁש י  מוֹ נה, לוֹ   ְּוהּס מו◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌
ל  וּ מצוה והכּ אה. הכּ אה כּ ל  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַל 
הּמ קראוֹ ת  להׁש לים לצמצם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַהּק וֹ רא
ח וֹ זר  צמצם לא ואם הּמ לקוֹ ת, ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְבּ סוֹ ף
לקרא  וּ ממהר  ׁש ניּ ה ּפ ם ֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְוקוֹ רא

להלקוֹ ת: הּמ לקה כּ ׁש יּ ׁש לים ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ להׁש לים
ּפ ט וּ ר. יד וֹ  ּת חת מת מּפ ניואם  ִ◌ְ◌ֵ◌

בר ׁש וּ ת: ל וֹ .הוֹ סי ׁש ּמ כּ הוּ  דּ טה ף כּ גוֹ ן ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌
מחמת נתקלקל.במנינא: ר י  ׁש הוֹ ציא ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌
כה )דּ כתיב ּפ ט וּ ר.ההכּ אה: ונקלה (דּ ברים ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

:ׁש נּ תלכל נקלה, והרי  ,יני ל  ָאחי◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

מדכתיב לקרות  שצריך ליה  פשיטא  היה כי לקרות , שצריכים לומר  הקדים ולא  קורא 
תהיה  לקרו נז..(ריב "ן)בקרת כדאיתאוממהר  המלקות השלמת  עם שישלים  כדי א 

והגר "א וגו'. רחום והוא  וגו ' ושמרתם  הפסוק  כאן גורסים  שלנו בספרים ברע "ב .
לתחילת וחוזר  תיבות לגרוס  אין אותם גורסים  ואם ליתא, ספרים בהרבה וכן מחקו

בספרים  שהוא כמו פעמיים  לגורסו ואין רחום, והוא פסוק  אחר  עד .(תפא "י)המקרא ,
עיי"ש) אופנים, בב ' שלנו  גירסא  מפרש בח"א שס "לנח..(במהרש"א משמע הרע "ב , לשון 

ה"ה)כהרמב "ם  פי"ז נקלה(סנהדרין אם  אבל ההכאה, אחר  נקלה אם  אלא נפטר  שאינו
נפטר . לא ההכאה לפני  שנתלכלךנט.מפחד נקלה והרי  לעיניך, אחיך ונקלה  דכתיב

לו.(רע "ב) שנתכפר  כאחיך, הוא  הרי  שנלקה כיון אחיך  ונקלה  דרשו  הקרובה  ובמשנה  .

 י י ח ר ו ק מ

הלוקי ה מכות ואלו ג מז פרק

בּ רעי האיׁש  אוֹ מר, יהוּ דה רבּ י
בּ מים: והא ּׁשה

ידי נפטרוּ  ׁש לּ קוּ , כרתוֹ ת חיּ בי כּ ל
ׁש נאמר כה )כרתתן, אחי(דברים ונקלה  

כאחילעיני ה וּ א הרי כּ ׁש לּ קה ,דּ ברי , 
חנניא רבּ י  אמר גּ מליאל. בּ ן חנניא רבּ י 
אחת , עברה העוֹ בר אם מה גּ מליאל, בּ ן
אחת , מצוה העוֹ שׂ ה עליה, נפׁש וֹ  נוֹ טל 
נפׁש וֹ . לוֹ  ׁש ּת נּ תן וכ ּמ ה כּ ּמ ה אחת  על

ׁש מעוֹ ן הוּ ארבּ י  מּמ ק וֹ מוֹ  למד,אוֹ מר, 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ מים. אף  ואיןואּׁשה מרבּ ה. דּ בׁש ּת ּה  ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌
יה וּ דה: כּ רבּ י כרתתן.טוהלכה מידי  נפטרוּ  ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
תׁש וּ בה: שׂ וּ  עלאם אחת מצוה הע וֹ שׂ ה ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌

וכּמ ה. כּ ּמ ה חיּ בי אחת  דּ ל  דּ מפרׁש י אית ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
הדּ ין ליו ׁש ּק בּ ל מי קאמר, ׁש לּ קוּ  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְכרתוֹ ת

אחת ל כּ ׁש לּ קה, מצוה וכּמ ה ושׂ ה כּ ּמ ה ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌
ׁש ּמ דּ ה  כרת , מידי ויּפ טר  נפׁש וֹ  לוֹ  ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶׁש ּת נּ תן

ּפ רנוּ ת  מדּ ת ל מרבּ ה ואית (מח).טוֹ בה ָ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
קאמר, נפׁש ּה  באנּפ י דּ מלּ תא ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִדּ מפרׁש י 
וחמר קל  מצוֹ ת, ׁש ל  שׂ כרן מ ּת ן ְלהוֹ די◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌

ברוֹ ת: ׁש ל  למד .מ נ ׁש ן הוּ א  מּמ קוֹ מוֹ  ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌

למדין אנוּ  בהוּ  דּ אירי  כרתוֹ ת ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵמחיּ בי
שׂ כר ליו מ לין ברה בר ולא ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶׁש היּ וֹ ׁש ב

בּ ריוֹ ת  דּ כתיב מצוה. יח)כּ עוֹ שׂ ה (ויּ קרא  ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ואוֹ מר הנּ פׁש וֹ ת , ישׂ ה (ׁש ם )ונכרתוּ  אׁש ר ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
לא  ליּה  וּ סמי בּ הם, וחי האדם  ֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָֹאתם 
ׁש יּ וֹ ׁש ב  ׁש ּמ י הרי רוה, לגלּ וֹ ת ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִתקרב וּ 
עוֹ שׂ ה  קוֹ ראוֹ  הכּ ת וּ ב רוה מגלּ ה ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְואינוֹ 
כּ דר בּ הם, וחי בּ יּה  וּ כתיב  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמצוה,
וזה  ברה. ׁש עוֹ שׂ ה בּ מי כּ רת  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש הניׁש 
יצרוֹ  וכבׁש  לידוֹ  ברה ׁש בּ א  בּ מי ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַדוקא 
בוֹ : וכיּ וֹ צא ה צּ דּ יק כּ יוֹ סף שׂ אּה , ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲֹ◌ְולא 

נוסף.ס. פירוש עיי "ש  שברע "ב, הראשון  פירוש

 י י ח ר ו ק מ

קס



הלוקי ה מכות ואלו ג פרק מו 

 מכּ ת את  ה' והפלא  וגוֹ ' לעשׂ וֹ ת 
לתחלּ ת וחוֹ זר וגוֹ ', מכּ וֹ ת ואת

כט )הּמ קרא  דּ ברי(שם  את  וּ ׁש מר ּת ם 
וחוֹ תם וגוֹ ', הזּ את  עח )ה בּ רית  (תהלים 

וחוֹ זר וגוֹ ', עוֹ ן יכּפ ר רחוּ ם והוּ א
ּת חת מת ואם הּמ קרא. לתחלּ ת

ה וֹ סי ּפ טוּ ר . רצוּ עה ידוֹ , ע וֹ ד  לוֹ  ף 
ידוֹ . על גוֹ לה  זה הרי  ומת , אחת 
ּפ טוּ ר. בּ מים, בּ ין  בּ ר עי  בּ ין  נתקלקל
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    נחנט 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

קוֹ רא, ׁש בּ דּ יּ נים וגד וֹ ל וג וֹ '. ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ַל שׂ וֹ ת
אוֹ מר  והלי ׁש י  מוֹ נה, לוֹ   ְּוהּס מו◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌
ל  וּ מצוה והכּ אה. הכּ אה כּ ל  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַל 
הּמ קראוֹ ת  להׁש לים לצמצם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַהּק וֹ רא
ח וֹ זר  צמצם לא ואם הּמ לקוֹ ת, ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְבּ סוֹ ף
לקרא  וּ ממהר  ׁש ניּ ה ּפ ם ֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְוקוֹ רא

להלקוֹ ת: הּמ לקה כּ ׁש יּ ׁש לים ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ להׁש לים
ּפ ט וּ ר. יד וֹ  ּת חת מת מּפ ניואם  ִ◌ְ◌ֵ◌

בר ׁש וּ ת: ל וֹ .הוֹ סי ׁש ּמ כּ הוּ  דּ טה ף כּ גוֹ ן ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌
מחמת נתקלקל.במנינא: ר י  ׁש הוֹ ציא ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌
כה )דּ כתיב ּפ ט וּ ר.ההכּ אה: ונקלה (דּ ברים ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

:ׁש נּ תלכל נקלה, והרי  ,יני ל  ָאחי◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

מדכתיב לקרות  שצריך ליה  פשיטא  היה כי לקרות , שצריכים לומר  הקדים ולא  קורא 
תהיה  לקרו נז..(ריב "ן)בקרת כדאיתאוממהר  המלקות השלמת  עם שישלים  כדי א 

והגר "א וגו'. רחום והוא  וגו ' ושמרתם  הפסוק  כאן גורסים  שלנו בספרים ברע "ב .
לתחילת וחוזר  תיבות לגרוס  אין אותם גורסים  ואם ליתא, ספרים בהרבה וכן מחקו

בספרים  שהוא כמו פעמיים  לגורסו ואין רחום, והוא פסוק  אחר  עד .(תפא "י)המקרא ,
עיי"ש) אופנים, בב ' שלנו  גירסא  מפרש בח"א שס "לנח..(במהרש"א משמע הרע "ב , לשון 

ה"ה)כהרמב "ם  פי"ז נקלה(סנהדרין אם  אבל ההכאה, אחר  נקלה אם  אלא נפטר  שאינו
נפטר . לא ההכאה לפני  שנתלכלךנט.מפחד נקלה והרי  לעיניך, אחיך ונקלה  דכתיב

לו.(רע "ב) שנתכפר  כאחיך, הוא  הרי  שנלקה כיון אחיך  ונקלה  דרשו  הקרובה  ובמשנה  .

 י י ח ר ו ק מ

הלוקי ה מכות ואלו ג מז פרק

בּ רעי האיׁש  אוֹ מר, יהוּ דה רבּ י
בּ מים: והא ּׁשה

ידי נפטרוּ  ׁש לּ קוּ , כרתוֹ ת חיּ בי כּ ל
ׁש נאמר כה )כרתתן, אחי(דברים ונקלה  

כאחילעיני ה וּ א הרי כּ ׁש לּ קה ,דּ ברי , 
חנניא רבּ י  אמר גּ מליאל. בּ ן חנניא רבּ י 
אחת , עברה העוֹ בר אם מה גּ מליאל, בּ ן
אחת , מצוה העוֹ שׂ ה עליה, נפׁש וֹ  נוֹ טל 
נפׁש וֹ . לוֹ  ׁש ּת נּ תן וכ ּמ ה כּ ּמ ה אחת  על

ׁש מעוֹ ן הוּ ארבּ י  מּמ ק וֹ מוֹ  למד,אוֹ מר, 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ מים. אף  ואיןואּׁשה מרבּ ה. דּ בׁש ּת ּה  ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌
יה וּ דה: כּ רבּ י כרתתן.טוהלכה מידי  נפטרוּ  ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
תׁש וּ בה: שׂ וּ  עלאם אחת מצוה הע וֹ שׂ ה ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌

וכּמ ה. כּ ּמ ה חיּ בי אחת  דּ ל  דּ מפרׁש י אית ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
הדּ ין ליו ׁש ּק בּ ל מי קאמר, ׁש לּ קוּ  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְכרתוֹ ת

אחת ל כּ ׁש לּ קה, מצוה וכּמ ה ושׂ ה כּ ּמ ה ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌
ׁש ּמ דּ ה  כרת , מידי ויּפ טר  נפׁש וֹ  לוֹ  ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶׁש ּת נּ תן

ּפ רנוּ ת  מדּ ת ל מרבּ ה ואית (מח).טוֹ בה ָ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
קאמר, נפׁש ּה  באנּפ י דּ מלּ תא ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִדּ מפרׁש י 
וחמר קל  מצוֹ ת, ׁש ל  שׂ כרן מ ּת ן ְלהוֹ די◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌

ברוֹ ת: ׁש ל  למד .מ נ ׁש ן הוּ א  מּמ קוֹ מוֹ  ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌

למדין אנוּ  בהוּ  דּ אירי  כרתוֹ ת ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵמחיּ בי
שׂ כר ליו מ לין ברה בר ולא ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶׁש היּ וֹ ׁש ב

בּ ריוֹ ת  דּ כתיב מצוה. יח)כּ עוֹ שׂ ה (ויּ קרא  ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ואוֹ מר הנּ פׁש וֹ ת , ישׂ ה (ׁש ם )ונכרתוּ  אׁש ר ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
לא  ליּה  וּ סמי בּ הם, וחי האדם  ֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָֹאתם 
ׁש יּ וֹ ׁש ב  ׁש ּמ י הרי רוה, לגלּ וֹ ת ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִתקרב וּ 
עוֹ שׂ ה  קוֹ ראוֹ  הכּ ת וּ ב רוה מגלּ ה ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְואינוֹ 
כּ דר בּ הם, וחי בּ יּה  וּ כתיב  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמצוה,
וזה  ברה. ׁש עוֹ שׂ ה בּ מי כּ רת  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש הניׁש 
יצרוֹ  וכבׁש  לידוֹ  ברה ׁש בּ א  בּ מי ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַדוקא 
בוֹ : וכיּ וֹ צא ה צּ דּ יק כּ יוֹ סף שׂ אּה , ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲֹ◌ְולא 

נוסף.ס. פירוש עיי "ש  שברע "ב, הראשון  פירוש

 י י ח ר ו ק מ
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הלוקי ה מכות ואלו ג פרק מח

יח)ׁש נּ אמר הנּ פׁש וֹ ת(ויקרא ונכרתוּ  
ואוֹ מר וגוֹ ', י עשׂ ה (שם)הע שׂ ת  א ׁש ר  

ה יּ וֹ ׁש ב  כּ ל הא, בּ הם . וחי  האדם  אתם 
כּ ע וֹ שׂ ה  שׂ כר  לוֹ  נוֹ תנין עברה , עבר  ולא
הרי א וֹ מר , ר בּ י  בּ ר  ׁש מעוֹ ן ר בּ י  מצוה .

אוֹ מר  יב )ה וּ א לבלּת י(דברים  חזק  רק  
וג וֹ ', הנּ פ ׁש  ה וּ א ה דּ ם  כּ י ה דּ ם אכל
קצה  אדם  ׁש ל ׁש נּ פ ׁש וֹ  ה דּ ם  אם  וּ מה 
גּ זל  שׂ כר , מק בּ ל  מּמ נּ וּ  ה ּפ וֹ רׁש  מּמ נּ וּ ,
להן מתאוּ ה  אדם  ׁש ל  ׁש נּ פ ׁש וֹ  ו עריוֹ ת 
כּ ּמ ה  אחת  על מהן הּפ וֹ ר ׁש  וּ מחּמ דּת ן,
וּ לדוֹ ר וֹ ת  וּ לד וֹ ר וֹ תיו לוֹ  ׁש יּ זכּ ה  וכ ּמ ה

ה דּ וֹ ר וֹ ת : כּ ל סוֹ ף עד  דּ וֹ ר וֹ תיו

רצה  א וֹ מר, עקׁש יא  בּ ן  חנניא  רבּ י 
י שׂ ראל, את  לזכּ וֹ ת  הוּ א   ּבּ רו הקּ ד וֹ ׁש 
וּ מצוֹ ת, ּת וֹ רה להם הרבּ ה לפיכ
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     סא         
             

    
    

    
      

     
           סב

וּ מצוֹ ת.טז  ּת וֹ רה להם הרבּ ה שׂ כר לפיכ להר בּ וֹ ת כּ די וּ רמשׂ ים, ׁש קצים ּפ ר ׁש ת כּ ג וֹ ן ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בתוי"ט )רמב"םסא. אבייסב..(הובא טז.)כמאמר  נמלה(דף  ארבעה  לוקה  פוטיתא אכל  ,
שש  לוקה  צרעה הארץ  על השורץ  שרץ  משום  חמש ריב "ן)לוקה  .(רע"ב ,

 י י ח ר ו ק מ

הלוקי ה מכות ואלו ג מט פרק

מב)ׁש נּ אמר צדקוֹ (ישעיה  למען  חפץ יי  
ויא דּ יר: ּת וֹ רה יגדּ יל

    
    

    
    

מ כּ וֹ ת מ ּס כת סליק

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש בּ לאו  ּפ י ל אף מהם, בּ דלים ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְכּ ׁש הן
ׁש ל  ׁש נּ פׁש וֹ  אוֹ תן, אוֹ כלין הי וּ  לא ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ָהכי 

בהן: קצה צדקוֹ .אדם את למען  להצדּ יק ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
אוֹ תן: וּ לזכּ וֹ ת ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל 
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בורר גזה סנהדריפרק ח

דּ וֹ ד וֹ . וּ בן דּ וֹ ד וֹ  רא ׁש וֹ נה , מ ׁש נה  אבל
ׁש עה . בּ א וֹ תּה  לוֹ  ה קּ ר וֹ ב וכל  לירׁש וֹ , הרא וּ י וכל 

כּ ׁש ר. זה  הרי ונתרחק, קרוֹ ב היה 
יהוּ דה  א וֹ מר ,רבּ י  

קרוֹ ב: זה  הרי מ ּמ נּ ה , בנים  ל וֹ  ויׁש  בּת וֹ  מתה  אפ לּ וּ 

וה ּׂשוֹ נא . הא וֹ הב
ׁש וּ ׁש בינוֹ . זה  א וֹ הב,

בּ איבה . ימים  ׁש לׁש ה  עּמ וֹ  ד בּ ר  ׁש א  כּ ל  שׂ וֹ נא ,
: ּכ על ישׂ ראל  נחׁש ד וּ  לא  לוֹ , אמר וּ 

ה עדים , את בּ וֹ דקים  כּ יצד 
עליהן  וּ מא יּ מין א וֹ תן מכניסין היוּ 

ׁש בּ הן, הגּ ד וֹ ל את  וּ מ ׁש יּ רין  לח וּ ץ, האדם כּ ל  את  וּ מ וֹ ציאין 
לזה . חיּ ב ׁש זּ ה  יוֹ ד ע א ּת ה   היא אמר  ל וֹ  וא וֹ מרים 

ׁש  לי אמר ה וּ א  אמר , לוֹ ,אם  חיּ ב אני 
לוֹ , חיּ ב ׁש ה וּ א  לי אמר ּפ ל וֹ ני איׁש 

כּ לוּ ם , אמר  לא 
זוּ ז. מאתים  לוֹ  ח יּ ב  ׁש ה וּ א  ל וֹ  הוֹ דה  בּ פנינוּ  ׁש יּ אמר, עד 

א וֹ ת וֹ . וּ בוֹ דקים  ה ּׁשני את  מכניסין  ּכ ואחר 
בּ דּ בר. ונוֹ תנין נוֹ שׂ אין מכ וּ נים , דבריהם  נמצא וּ  אם 

זכּ אי. חיּ ב, א וֹ מר  ואחד  זכּ אי, א וֹ מרים  ׁש נים 
חיּ ב. זכּ אי, א וֹ מר  ואחד  חיּ ב, א וֹ מרים  ׁש נים 

חיּ ב, א וֹ מר  ואחד  זכּ אי, א וֹ מר אחד 
מחיּ בין  ׁש נים  א וֹ  מזכּ ין ׁש נים  ואפ לּ וּ 

יוֹ ד ע, איני א וֹ מר ואחד 
ה דּ יּ נין: יוֹ סיפ וּ 

א וֹ תן. מכניסין היוּ  ה דּ בר , את גּ מר וּ 
א וֹ מר , ׁש בּ דּ יּ נים  ה גּ ד וֹ ל 

ה 

ו

ז
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והלבש. והל,

הזכ. הקו,

ארי

הזק: אמבולבמ,
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כשדעשיב. ש,

לניעכ: אל,
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המאוע

ואהש ואכהל,

ולאהאישחל.

האלשחל אא,

אפאלשחל

לאכ

בהלשחלמז. עש,

וכמאהוא.

נוב. אנדמ,

ז. ואח, שאז,

ח. ואז, שאח,

ואח אאז,

ושמאשמ

ואאי

יה:

המא. גאה,

השא

ה

ו
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בורר גזה ט סנהדריפרק

חיּ ב. א ּת ה  ּפ ל וֹ ני איׁש  זכּ אי, א ּת ה  ּפ לוֹ ני איׁש 
יאמר לא  ה דּ יּ נים  מן אחד  לכ ׁש יּ צא  וּ מ נּ ין

עלי, רבּ וּ  ׁש חברי א עשׂ ה  מה  אבל מחיּ בין וחברי מזכּ ה  אני
נאמר  זה  בּ עּמ על רכיל  תל ,לא  

ּס וֹ דוא וֹ מר  מג לּ ה רכיל  הוֹ ל: 

ה דּ ין. את סוֹ תר ראיה , ׁש ּמ ביא  זמן כּ ל
י וֹ ם . ׁש לׁש ים  עד מ כּ אן הבא  ל ׁש יּ ׁש  ראיוֹ ת  כּ ל ל וֹ , אמרוּ 

סוֹ תר. יוֹ ם , ׁש לׁש ים   ֹבת ו מצא 

סוֹ תר. אינוֹ  יוֹ ם , ׁש לׁש ים  לאחר
גּ מליאל אמר  בּ ן  ׁש מע וֹ ן ,רבּ ן  

ׁש לׁש ים . לאחר וּ מצא ׁש ל ׁש ים   ֹבתו מצא ׁש א  זה יּ עשׂ ה מה
עדים , לי אין ואמר  עדים  הבא  ל וֹ  אמר וּ 

אי  ואמר  ראיה  הבא  ראיה ,אמר וּ  לי ן 
כל וּ ם . אינוֹ  זה  הרי עדים , וּ מצא  ראיה  הביא  זמן וּ לאחר 

גּ מליאל אמר  בּ ן  ׁש מע וֹ ן ,רבּ ן  
עדים , וּ מצא  עדים  ל וֹ  ׁש יּ ׁש  יוֹ ד ע היה  ׁש א  זה  יּ עשׂ ה  מה 

ראיה . וּ מצא  ראיה  לוֹ  ׁש יּ ׁש  יוֹ ד ע היה  לא 
עדים , לי אין אמר  עדים , הבא  לוֹ  אמרוּ 

ראיה , לי אין ואמר  ראיה  הבא 
וה עיד וּ ני, וּ פל וֹ ני ּפ ל וֹ ני קרבוּ  ואמר בּ דּ ין ׁש ּמ תחיּ ב ראה 

אפנדּ תוֹ ,  ֹמ ּת ו ראיה  ׁש ה וֹ ציא  א וֹ 
כלוּ ם : אינוֹ  זה  הרי

ד פרק 

וּ בחקירה, בּ דריׁש ה נפ ׁש וֹ ת , דּ יני ואחד  ממ וֹ נ וֹ ת  דּ יני אחד 
לכםׁש נּ אמר  יהיה אחד  .מׁש ּפ ט 

נפ ׁש וֹ ת. לדיני ממ וֹ נוֹ ת  דּ יני בּ ין מה 

ח 

א 

אפאח. אפאז,

ולאמהלי

אמומאמאשרע

לתרבעזנ

:הרמסו 

סאה. כזשר,

כרשלהמעשי. אל,

ס. מבשי,

אס. לשי,

רשבגא 

מיזשמבשולש.

אלהעואלע

אהרואלר

הזאכ. וזהרוע,

רשבגא 

מיזשהישלעוע

להישלרור.

אאלע אלהע,

הרואלר

רשבוקפוו

אשרמא

הזאכ:

בו אדמודנ,

.מאילש

מבדמלנ.
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בּ דּ בר. ונוֹ תנין נוֹ שׂ אין מכ וּ נים , דבריהם  נמצא וּ  אם 

זכּ אי. חיּ ב, א וֹ מר  ואחד  זכּ אי, א וֹ מרים  ׁש נים 
חיּ ב. זכּ אי, א וֹ מר  ואחד  חיּ ב, א וֹ מרים  ׁש נים 

חיּ ב, א וֹ מר  ואחד  זכּ אי, א וֹ מר אחד 
מחיּ בין  ׁש נים  א וֹ  מזכּ ין ׁש נים  ואפ לּ וּ 

יוֹ ד ע, איני א וֹ מר ואחד 
ה דּ יּ נין: יוֹ סיפ וּ 

א וֹ תן. מכניסין היוּ  ה דּ בר , את גּ מר וּ 
א וֹ מר , ׁש בּ דּ יּ נים  ה גּ ד וֹ ל 

ה 

ו

ז

דוד. אמר,

והלבש. והל,

הזכ. הקו,

ארי

הזק: אמבולבמ,

הו.

זש. א,

כשדעשיב. ש,

לניעכ: אל,

כבאה

המאוע

ואהש ואכהל,

ולאהאישחל.

האלשחל אא,

אפאלשחל

לאכ

בהלשחלמז. עש,

וכמאהוא.

נוב. אנדמ,

ז. ואח, שאז,

ח. ואז, שאח,

ואח אאז,

ושמאשמ

ואאי

יה:

המא. גאה,

השא

ה

ו

ז 

בורר גזה ט סנהדריפרק

חיּ ב. א ּת ה  ּפ ל וֹ ני איׁש  זכּ אי, א ּת ה  ּפ לוֹ ני איׁש 
יאמר לא  ה דּ יּ נים  מן אחד  לכ ׁש יּ צא  וּ מ נּ ין

עלי, רבּ וּ  ׁש חברי א עשׂ ה  מה  אבל מחיּ בין וחברי מזכּ ה  אני
נאמר  זה  בּ עּמ על רכיל  תל ,לא  

ּס וֹ דוא וֹ מר  מג לּ ה רכיל  הוֹ ל: 

ה דּ ין. את סוֹ תר ראיה , ׁש ּמ ביא  זמן כּ ל
י וֹ ם . ׁש לׁש ים  עד מ כּ אן הבא  ל ׁש יּ ׁש  ראיוֹ ת  כּ ל ל וֹ , אמרוּ 

סוֹ תר. יוֹ ם , ׁש לׁש ים   ֹבת ו מצא 

סוֹ תר. אינוֹ  יוֹ ם , ׁש לׁש ים  לאחר
גּ מליאל אמר  בּ ן  ׁש מע וֹ ן ,רבּ ן  

ׁש לׁש ים . לאחר וּ מצא ׁש ל ׁש ים   ֹבתו מצא ׁש א  זה יּ עשׂ ה מה
עדים , לי אין ואמר  עדים  הבא  ל וֹ  אמר וּ 

אי  ואמר  ראיה  הבא  ראיה ,אמר וּ  לי ן 
כל וּ ם . אינוֹ  זה  הרי עדים , וּ מצא  ראיה  הביא  זמן וּ לאחר 

גּ מליאל אמר  בּ ן  ׁש מע וֹ ן ,רבּ ן  
עדים , וּ מצא  עדים  ל וֹ  ׁש יּ ׁש  יוֹ ד ע היה  ׁש א  זה  יּ עשׂ ה  מה 

ראיה . וּ מצא  ראיה  לוֹ  ׁש יּ ׁש  יוֹ ד ע היה  לא 
עדים , לי אין אמר  עדים , הבא  לוֹ  אמרוּ 

ראיה , לי אין ואמר  ראיה  הבא 
וה עיד וּ ני, וּ פל וֹ ני ּפ ל וֹ ני קרבוּ  ואמר בּ דּ ין ׁש ּמ תחיּ ב ראה 

אפנדּ תוֹ ,  ֹמ ּת ו ראיה  ׁש ה וֹ ציא  א וֹ 
כלוּ ם : אינוֹ  זה  הרי

ד פרק 

וּ בחקירה, בּ דריׁש ה נפ ׁש וֹ ת , דּ יני ואחד  ממ וֹ נ וֹ ת  דּ יני אחד 
לכםׁש נּ אמר  יהיה אחד  .מׁש ּפ ט 

נפ ׁש וֹ ת. לדיני ממ וֹ נוֹ ת  דּ יני בּ ין מה 

ח 

א 

אפאח. אפאז,

ולאמהלי

אמומאמאשרע

לתרבעזנ

:הרמסו 

סאה. כזשר,

כרשלהמעשי. אל,

ס. מבשי,

אס. לשי,

רשבגא 

מיזשמבשולש.

אלהעואלע

אהרואלר

הזאכ. וזהרוע,

רשבגא 

מיזשהישלעוע

להישלרור.

אאלע אלהע,

הרואלר

רשבוקפוו

אשרמא

הזאכ:

בו אדמודנ,

.מאילש

מבדמלנ.
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א
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ממונות דיני  דאחד סנהדריפרק י

וּ ׁש ל ׁש ה . בּ עשׂ רים  נפ ׁש וֹ ת ודיני בּ ׁש לׁש ה , ממ וֹ נוֹ ת  דּ יני
לחוֹ בה , בּ ין לזכ וּ ת בּ ין ּפ וֹ תחין ממ וֹ נוֹ ת  דּ יני

לחוֹ בה . ּפ וֹ תחין ואין לזכ וּ ת  ּפ וֹ תחין נפ ׁש וֹ ת  ודיני
לחוֹ בה , בּ ין לזכ וּ ת בּ ין אחד  ּפ י על מ ּט ין ממ וֹ נוֹ ת דּ יני

לח וֹ בה. ׁש נים  ּפ י ו על לזכ וּ ת  אחד  ּפ י על מ ּט ין נפ ׁש וֹ ת  ודיני
לחוֹ בה , בּ ין לזכ וּ ת בּ ין מחזירין ממ וֹ נוֹ ת דּ יני

לחוֹ בה . מחזירין ואין לזכ וּ ת מחזירין נפ ׁש וֹ ת  דּ יני
וחוֹ בה , זכ וּ ת  מלּמ דין ה כּ ל ממ וֹ נוֹ ת  דּ יני

חוֹ בה . מל ּמ דין ה כּ ל  ואין זכ וּ ת מל ּמ דין ה כּ ל  נפ ׁש וֹ ת דּ יני
זכ וּ ת מל ּמ ד  חוֹ בה  המל ּמ ד  ממ וֹ נוֹ ת דּ יני

חוֹ בה , מלּמ ד  זכ וּ ת והמל ּמ ד 
זכ וּ ת , מל ּמ ד  חוֹ בה  המל ּמ ד  נפ ׁש וֹ ת דּ יני

חוֹ בה . וּ לל ּמ ד  לחזר  יכ וֹ ל אין זכ וּ ת  המלּמ ד  אבל 
בּ לּ ילה , וג וֹ מרין בּ יּ וֹ ם  דּ נין ממ וֹ נוֹ ת  דּ יני

וגוֹ מר בּ יּ וֹ ם  דּ נין נפ ׁש וֹ ת בּ יּ וֹ ם .דּ יני ין 
לחוֹ בה , בּ ין לזכ וּ ת בּ ין ביּ וֹ ם  בּ וֹ  גּ וֹ מרין ממ וֹ נוֹ ת  דּ יני

לחוֹ בה , ׁש לּ אחריו  וּ ביוֹ ם  לזכ וּ ת  ב יּ וֹ ם בּ וֹ  גּ וֹ מרין  נפ ׁש וֹ ת  דּ יני 
ט וֹ ב: יוֹ ם  בערב ולא  ׁש בּ ת בערב לא  דּ נין אין  לפיכ

ה גּ ד וֹ ל , מן מתחילין וה ּט הרוֹ ת ה ּט מא וֹ ת  דּ יני
ה צּ ד . מן מתחילין נפ ׁש וֹ ת דּ יני
ממ וֹ נוֹ ת דּ יני לד וּ ן כּ ׁש רין ה כּ ל

נפ ׁש וֹ ת , דּ יני לד וּ ן כּ ׁש רין ה כּ ל ואין
ל כּ ה נּ ה : ה ּמ ּׂשיאין וישׂ ראלים  לו יּ ם , כהנים , א לּ א 

עגלּ ה , גרן כּ חצי היתה  סנהדרין
זה . את זה  רוֹ אין ׁש יּ ה וּ  כּ די

לפניהם , ע וֹ מדין ה דּ יּ נין סוֹ פרי וּ ׁש ני
מ ּׂשמאל , ואחד  מ יּ מין אחד 

ב

ג 

ונבו. דמב,

דמפבלבל

ונפלופל.

דממעפאבלבל

ונמעפאלופשל.

דממבלבל

דנמלומל.

דמהמזו

דנהמזוהמח.

דמהחמז

וזמח

דנהחמז

אהזאילוח.

דמדבוב

דנדבוב.

דמגבבבלבל

דנגבבלושל

לאדלבשוביט:

דהוממה

דנממה.

הכלדמ

והכלדנ

והל: ל, אכ,

סהכגע

כשרזאז.

וסהעל

אמומ

ב 
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ממונות דיני  דאחד יאסנהדריפרק

המחיּ בין. ודברי המזכּ ין דּ ברי וכ וֹ תבין
יהוּ דה  ׁש לׁש ה ,רבּ י  א וֹ מר, 

המחיּ בין, דּ ברי כּ וֹ תב ואחד  המזכּ ין, דּ ברי כּ וֹ תב אחד 
המחיּ בין: ודברי המזכּ ין דּ ברי כ וֹ תב וה ּׁשליׁש י

לפניהם , יוֹ ׁש בין חכמים  ּת למידי ׁש ל ׁש וּ ר וֹ ת  וׁש לׁש 
מק וֹ מ וֹ . את  מ כּ יר  ואחד  אחד  כּ ל 

הרא ׁש וֹ נה . מן סוֹ מכין , לסמ צריכין היוּ 
לרא ׁש וֹ נה לוֹ  בּ א  ה ּׁשניּ ה  מן אחד 

לּׁשניּ ה , לוֹ  בּ א  ה ּׁשליׁש ית  מן ואחד 
ב ּׁשלי ׁש ית . א וֹ ת וֹ  וּ מ וֹ ׁש יבין  ה קּ הל  מן אחד  עוֹ ד  להן  וּ ב וֹ ררין

רא ׁש וֹ ן, ׁש ל בּ מקוֹ מ וֹ  יוֹ ׁש ב היה  ולא 
לוֹ : הרא וּ י בּ מקוֹ ם  יוֹ ׁש ב א לּ א 

נפ ׁש וֹ ת , עדי על ה עדים  את מא יּ מין כּ יצד 
וּ מא יּ מין  א וֹ תן מכניסין עליהן.היוּ  

וּ מ ּׁשמ וּ עה , מאמד , תאמר וּ  ׁש ּמ א 
ׁש מ ענוּ , נאמן אדם  וּ מ ּפ י עד  מ ּפ י עד 

יוֹ ד עין  א ּת ם  אי ׁש ּמ א  א וֹ 
וּ בחקירה . בּ דריׁש ה  אתכם  לבדּ ק  ׁש ּס וֹ פנוּ 

נפ ׁש וֹ ת. דּ יני ממ וֹ נוֹ ת כדיני ׁש א  יוֹ ד עין הווּ 
ל וֹ . וּ מת כּ ּפ ר ממ וֹ ן נוֹ תן אדם  ממ וֹ נוֹ ת , דּ יני

העוֹ לם , ס וֹ ף  עד  בּ וֹ  ּת לוּ יין  זר עיּ וֹ תיו  ודם  דּ מ וֹ  נפ ׁש וֹ ת , דּ יני
מצינוּ  אחיו ,בקיןׁש כּ ן את ׁש הרג  

אחיׁש נּ אמר  צעקיםדּ מי  , 
אחי  דּ ם  א וֹ מר א לּ א אינוֹ  אחי ,דּ מי  
זרעיּ וֹ תיו. ודם  דּ מ וֹ 

אחר , דּ בר
אחי  האבנים.דּ מי ו על העצים  על  מ ׁש ל דמ וֹ  ׁש היה  , 

ד

ה 

ודהוה.

שרי א,

וכדה אכדה,

וכדהוה:

וששתחיל

כאומאמ.

סמה. הצל,

אמהבלל

ומהבלל

ולעאמהואב.

והיבשר
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ו שתמ,
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אשאאי

שלאבו.
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דאצש
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ממונות דיני  דאחד סנהדריפרק י

וּ ׁש ל ׁש ה . בּ עשׂ רים  נפ ׁש וֹ ת ודיני בּ ׁש לׁש ה , ממ וֹ נוֹ ת  דּ יני
לחוֹ בה , בּ ין לזכ וּ ת בּ ין ּפ וֹ תחין ממ וֹ נוֹ ת  דּ יני

לחוֹ בה . ּפ וֹ תחין ואין לזכ וּ ת  ּפ וֹ תחין נפ ׁש וֹ ת  ודיני
לחוֹ בה , בּ ין לזכ וּ ת בּ ין אחד  ּפ י על מ ּט ין ממ וֹ נוֹ ת דּ יני

לח וֹ בה. ׁש נים  ּפ י ו על לזכ וּ ת  אחד  ּפ י על מ ּט ין נפ ׁש וֹ ת  ודיני
לחוֹ בה , בּ ין לזכ וּ ת בּ ין מחזירין ממ וֹ נוֹ ת דּ יני

לחוֹ בה . מחזירין ואין לזכ וּ ת מחזירין נפ ׁש וֹ ת  דּ יני
וחוֹ בה , זכ וּ ת  מלּמ דין ה כּ ל ממ וֹ נוֹ ת  דּ יני

חוֹ בה . מל ּמ דין ה כּ ל  ואין זכ וּ ת מל ּמ דין ה כּ ל  נפ ׁש וֹ ת דּ יני
זכ וּ ת מל ּמ ד  חוֹ בה  המל ּמ ד  ממ וֹ נוֹ ת דּ יני

חוֹ בה , מלּמ ד  זכ וּ ת והמל ּמ ד 
זכ וּ ת , מל ּמ ד  חוֹ בה  המל ּמ ד  נפ ׁש וֹ ת דּ יני

חוֹ בה . וּ לל ּמ ד  לחזר  יכ וֹ ל אין זכ וּ ת  המלּמ ד  אבל 
בּ לּ ילה , וג וֹ מרין בּ יּ וֹ ם  דּ נין ממ וֹ נוֹ ת  דּ יני

וגוֹ מר בּ יּ וֹ ם  דּ נין נפ ׁש וֹ ת בּ יּ וֹ ם .דּ יני ין 
לחוֹ בה , בּ ין לזכ וּ ת בּ ין ביּ וֹ ם  בּ וֹ  גּ וֹ מרין ממ וֹ נוֹ ת  דּ יני

לחוֹ בה , ׁש לּ אחריו  וּ ביוֹ ם  לזכ וּ ת  ב יּ וֹ ם בּ וֹ  גּ וֹ מרין  נפ ׁש וֹ ת  דּ יני 
ט וֹ ב: יוֹ ם  בערב ולא  ׁש בּ ת בערב לא  דּ נין אין  לפיכ

ה גּ ד וֹ ל , מן מתחילין וה ּט הרוֹ ת ה ּט מא וֹ ת  דּ יני
ה צּ ד . מן מתחילין נפ ׁש וֹ ת דּ יני
ממ וֹ נוֹ ת דּ יני לד וּ ן כּ ׁש רין ה כּ ל

נפ ׁש וֹ ת , דּ יני לד וּ ן כּ ׁש רין ה כּ ל ואין
ל כּ ה נּ ה : ה ּמ ּׂשיאין וישׂ ראלים  לו יּ ם , כהנים , א לּ א 

עגלּ ה , גרן כּ חצי היתה  סנהדרין
זה . את זה  רוֹ אין ׁש יּ ה וּ  כּ די

לפניהם , ע וֹ מדין ה דּ יּ נין סוֹ פרי וּ ׁש ני
מ ּׂשמאל , ואחד  מ יּ מין אחד 
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ונפלופל.
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וזמח
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והל: ל, אכ,

סהכגע
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המחיּ בין. ודברי המזכּ ין דּ ברי וכ וֹ תבין
יהוּ דה  ׁש לׁש ה ,רבּ י  א וֹ מר, 

המחיּ בין, דּ ברי כּ וֹ תב ואחד  המזכּ ין, דּ ברי כּ וֹ תב אחד 
המחיּ בין: ודברי המזכּ ין דּ ברי כ וֹ תב וה ּׁשליׁש י

לפניהם , יוֹ ׁש בין חכמים  ּת למידי ׁש ל ׁש וּ ר וֹ ת  וׁש לׁש 
מק וֹ מ וֹ . את  מ כּ יר  ואחד  אחד  כּ ל 

הרא ׁש וֹ נה . מן סוֹ מכין , לסמ צריכין היוּ 
לרא ׁש וֹ נה לוֹ  בּ א  ה ּׁשניּ ה  מן אחד 

לּׁשניּ ה , לוֹ  בּ א  ה ּׁשליׁש ית  מן ואחד 
ב ּׁשלי ׁש ית . א וֹ ת וֹ  וּ מ וֹ ׁש יבין  ה קּ הל  מן אחד  עוֹ ד  להן  וּ ב וֹ ררין

רא ׁש וֹ ן, ׁש ל בּ מקוֹ מ וֹ  יוֹ ׁש ב היה  ולא 
לוֹ : הרא וּ י בּ מקוֹ ם  יוֹ ׁש ב א לּ א 

נפ ׁש וֹ ת , עדי על ה עדים  את מא יּ מין כּ יצד 
וּ מא יּ מין  א וֹ תן מכניסין עליהן.היוּ  

וּ מ ּׁשמ וּ עה , מאמד , תאמר וּ  ׁש ּמ א 
ׁש מ ענוּ , נאמן אדם  וּ מ ּפ י עד  מ ּפ י עד 

יוֹ ד עין  א ּת ם  אי ׁש ּמ א  א וֹ 
וּ בחקירה . בּ דריׁש ה  אתכם  לבדּ ק  ׁש ּס וֹ פנוּ 

נפ ׁש וֹ ת. דּ יני ממ וֹ נוֹ ת כדיני ׁש א  יוֹ ד עין הווּ 
ל וֹ . וּ מת כּ ּפ ר ממ וֹ ן נוֹ תן אדם  ממ וֹ נוֹ ת , דּ יני

העוֹ לם , ס וֹ ף  עד  בּ וֹ  ּת לוּ יין  זר עיּ וֹ תיו  ודם  דּ מ וֹ  נפ ׁש וֹ ת , דּ יני
מצינוּ  אחיו ,בקיןׁש כּ ן את ׁש הרג  

אחיׁש נּ אמר  צעקיםדּ מי  , 
אחי  דּ ם  א וֹ מר א לּ א אינוֹ  אחי ,דּ מי  
זרעיּ וֹ תיו. ודם  דּ מ וֹ 

אחר , דּ בר
אחי  האבנים.דּ מי ו על העצים  על  מ ׁש ל דמ וֹ  ׁש היה  , 
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ממונות דיני  דאחד סנהדריפרק יב

, ללּמ ד יחידי, אדם  נברא   לפיכ
מ יּ שׂ ראל , אחת נפ ׁש  המא בּ ד  ׁש כּ ל

מלא . ע וֹ לם  א בּ ד  כּ א לּ וּ  ה כּ תוּ ב עליו מ עלה 
מ יּ שׂ ראל , אחת נפ ׁש  המק יּ ם  וכל 

מלא . ע וֹ לם  קיּ ם  כּ א לּ וּ  ה כּ ת וּ ב עליו  מ עלה 
ה בּ ר יּ וֹ ת , ׁש ל וֹ ם  וּ מ ּפ ני

מאבי  גד וֹ ל  א בּ א  לחבר וֹ  אדם  יאמר .ׁש א  
בּ ּׁשמים . רׁש יּ וֹ ת  הרבּ ה  א וֹ מרים , מינין יה וּ  וׁש א 

ה וּ א ,  ּבּ רו ה קּ ד וֹ ׁש  ׁש ל גּ ד לּ ת וֹ  וּ לה גּ יד 
אחד בּ חוֹ תם  מטבּ עוֹ ת כּ ּמ ה  טוֹ בע ׁש אדם 

לזה , זה  דּ וֹ מין וכ לּ ן
ה וּ א  ּבּ רו ה קּ ד וֹ ׁש  ה ּמ לכים  מלכי וּ מל

הרא ׁש וֹ ן  אדם  ׁש ל  בּ חוֹ תמ וֹ  אדם  כּ ל טבע
לחבר וֹ . דּ וֹ מה  מהן אחד  ואין

העוֹ לם . נברא  בּ ׁש בילי לוֹ מר, חיּ ב ואחד  אחד  כּ ל  לפיכ
ה זּ את , ולצּ רה  לּ נוּ  מה  תאמרוּ  וׁש ּמ א 

נאמר  כבר  אם והלא ידע  א וֹ  ראה אוֹ  עד וגוֹ 'והוּ א יגּ יד  .לוֹ א 
זה , ׁש ל  בּ דמ וֹ  לחוּ ב לּ נוּ  מה  תאמרוּ  ו ׁש ּמ א 

נאמר  כבר  רנּ ה והלא  רׁש עים  :וּ באבד 

ה פרק

חקיר וֹ ת , בּ ׁש בע  א וֹ תן בוֹ דקין היוּ 
חד ׁש , בּ איזה  ׁש נה , בּ איזוֹ  ׁש בוּ ע, בּ איזה 

מקוֹ ם . בּ איזה  ׁש עה , בּ איזוֹ  יוֹ ם , בּ איזה  בחד ׁש , בּ כ ּמ ה 
יוֹ סי מקוֹ ם .רבּ י  בּ איזה  ׁש עה , בּ איזוֹ  יוֹ ם , בּ איזה  א וֹ מר 

בּ וֹ . התריתם  א וֹ ת וֹ . א ּת ם  מ כּ ירין
עבד : וּ בּמ ה  עבד , מי את זרה , עבוֹ דה  הע וֹ בד 

א 

ל לנאי,

שהנאמ

מעהכאעמ.

והנאמ

מעהכקעמ.

ושה

שיאלאגמ.

הרב. וימא,

וגשהבה

שטכמבא

ודזל

ומההבה

טכאבשאה

ואמדל.

בנה. לכאוחל,

ותמלוה

.ועאראיאליווכנ

ותמללבשז

:וררוכנ

הבאבח

בח בש, בש,

במ. בש, בי, בב,

במ.רי בש, אבי,

הב. מאא.

וע: אמע, העז,

א

בודקי ה היו יג סנהדריפרק 

מ ׁש בּ ח. זה  הרי בבדיק וֹ ת, ה ּמ ר בּ ה  כּ ל 
וּ בדק ז כּ אימ עשׂ ה  תאנים .בּ ן בּ עקצי 

לבדיק וֹ ת. חקירוֹ ת בּ ין וּ מה 
בּ טלה . עד וּ תן יוֹ ד ע, איני א וֹ מר  אחד  חקיר וֹ ת ,

יוֹ ד ע, איני א וֹ מר אחד  בּ דיקוֹ ת ,
קיּ מת. עד וּ תן יוֹ ד עין, אנוּ  אין א וֹ מרים  ׁש נים  ואפ לּ וּ 

בּ דיקוֹ ת , ואחד  חקירוֹ ת אחד 
בּ טלה : עד וּ תן זה , את זה  ׁש ּמ כחיׁש ין בּ זמן

בחד ׁש , בּ ׁש לׁש ה  א וֹ מר ואחד  בּ חד ׁש  בּ ׁש נים  א וֹ מר אחד 
ק יּ מת , עד וּ תן

חדׁש . ׁש ל בּ עבּ וּ רוֹ  יוֹ ד ע אינוֹ  וזה חד ׁש  ׁש ל בּ עבּ וּ ר וֹ  יוֹ דע ׁש זּ ה
בּ חמ ּׁשה , א וֹ מר ואחד  בּ ׁש לׁש ה  א וֹ מר אחד 

בּ טל ה .עד וּ תן 
ׁש ע וֹ ת , בּ ׁש לׁש  א וֹ מר  ואחד  ׁש ע וֹ ת  בּ ׁש ּת י א וֹ מר  אחד 

קיּ מת. עד וּ תן
בּ חמ ׁש , א וֹ מר ואחד  בּ ׁש לׁש  א וֹ מר אחד 

בּ טלה . עד וּ תן
יהוּ דה  קיּ מת.רבּ י  א וֹ מר, 

בּ ׁש בע , א וֹ מר  ואחד  בּ חמ ׁש  א וֹ מר  אחד 
בּמ ערב: ח ּמ ה וּ ב ׁש בע בּמ זרח חּמ ה ׁש בּ חמׁש  בּ טלה , עד וּ תן

א וֹ ת וֹ . וּ בוֹ דקין ה ּׁשני את  מכניסין  ּכ ואחר 

בּ זכ וּ ת. ּפ וֹ תחין מכ וּ נין, דבריהם  נמצא וּ  אם 
זכ וּ ת , עליו  לל ּמ ד  לי יׁש  ה עדים  מן אחד  אמר

חוֹ בה , עליו ללּמ ד  לי יׁש  ה ּת למידים  מן אחד  א וֹ 
א וֹ ת וֹ . מ ׁש ּת קין

זכ וּ ת , עליו  לל ּמ ד  לי יׁש  ה ּת למידים  מן אחד  אמר 
ביניהן, א וֹ תוֹ  וּ מ וֹ ׁש יבין א וֹ תוֹ  מ עלין

ב
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ד
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ממונות דיני  דאחד סנהדריפרק יב

, ללּמ ד יחידי, אדם  נברא   לפיכ
מ יּ שׂ ראל , אחת נפ ׁש  המא בּ ד  ׁש כּ ל

מלא . ע וֹ לם  א בּ ד  כּ א לּ וּ  ה כּ תוּ ב עליו מ עלה 
מ יּ שׂ ראל , אחת נפ ׁש  המק יּ ם  וכל 

מלא . ע וֹ לם  קיּ ם  כּ א לּ וּ  ה כּ ת וּ ב עליו  מ עלה 
ה בּ ר יּ וֹ ת , ׁש ל וֹ ם  וּ מ ּפ ני

מאבי  גד וֹ ל  א בּ א  לחבר וֹ  אדם  יאמר .ׁש א  
בּ ּׁשמים . רׁש יּ וֹ ת  הרבּ ה  א וֹ מרים , מינין יה וּ  וׁש א 

ה וּ א ,  ּבּ רו ה קּ ד וֹ ׁש  ׁש ל גּ ד לּ ת וֹ  וּ לה גּ יד 
אחד בּ חוֹ תם  מטבּ עוֹ ת כּ ּמ ה  טוֹ בע ׁש אדם 

לזה , זה  דּ וֹ מין וכ לּ ן
ה וּ א  ּבּ רו ה קּ ד וֹ ׁש  ה ּמ לכים  מלכי וּ מל

הרא ׁש וֹ ן  אדם  ׁש ל  בּ חוֹ תמ וֹ  אדם  כּ ל טבע
לחבר וֹ . דּ וֹ מה  מהן אחד  ואין

העוֹ לם . נברא  בּ ׁש בילי לוֹ מר, חיּ ב ואחד  אחד  כּ ל  לפיכ
ה זּ את , ולצּ רה  לּ נוּ  מה  תאמרוּ  וׁש ּמ א 

נאמר  כבר  אם והלא ידע  א וֹ  ראה אוֹ  עד וגוֹ 'והוּ א יגּ יד  .לוֹ א 
זה , ׁש ל  בּ דמ וֹ  לחוּ ב לּ נוּ  מה  תאמרוּ  ו ׁש ּמ א 

נאמר  כבר  רנּ ה והלא  רׁש עים  :וּ באבד 

ה פרק

חקיר וֹ ת , בּ ׁש בע  א וֹ תן בוֹ דקין היוּ 
חד ׁש , בּ איזה  ׁש נה , בּ איזוֹ  ׁש בוּ ע, בּ איזה 

מקוֹ ם . בּ איזה  ׁש עה , בּ איזוֹ  יוֹ ם , בּ איזה  בחד ׁש , בּ כ ּמ ה 
יוֹ סי מקוֹ ם .רבּ י  בּ איזה  ׁש עה , בּ איזוֹ  יוֹ ם , בּ איזה  א וֹ מר 

בּ וֹ . התריתם  א וֹ ת וֹ . א ּת ם  מ כּ ירין
עבד : וּ בּמ ה  עבד , מי את זרה , עבוֹ דה  הע וֹ בד 

א 

ל לנאי,

שהנאמ

מעהכאעמ.

והנאמ

מעהכקעמ.

ושה

שיאלאגמ.

הרב. וימא,

וגשהבה

שטכמבא

ודזל

ומההבה

טכאבשאה

ואמדל.

בנה. לכאוחל,

ותמלוה

.ועאראיאליווכנ

ותמללבשז

:וררוכנ

הבאבח

בח בש, בש,

במ. בש, בי, בב,

במ.רי בש, אבי,

הב. מאא.

וע: אמע, העז,

א

בודקי ה היו יג סנהדריפרק 

מ ׁש בּ ח. זה  הרי בבדיק וֹ ת, ה ּמ ר בּ ה  כּ ל 
וּ בדק ז כּ אימ עשׂ ה  תאנים .בּ ן בּ עקצי 

לבדיק וֹ ת. חקירוֹ ת בּ ין וּ מה 
בּ טלה . עד וּ תן יוֹ ד ע, איני א וֹ מר  אחד  חקיר וֹ ת ,

יוֹ ד ע, איני א וֹ מר אחד  בּ דיקוֹ ת ,
קיּ מת. עד וּ תן יוֹ ד עין, אנוּ  אין א וֹ מרים  ׁש נים  ואפ לּ וּ 

בּ דיקוֹ ת , ואחד  חקירוֹ ת אחד 
בּ טלה : עד וּ תן זה , את זה  ׁש ּמ כחיׁש ין בּ זמן

בחד ׁש , בּ ׁש לׁש ה  א וֹ מר ואחד  בּ חד ׁש  בּ ׁש נים  א וֹ מר אחד 
ק יּ מת , עד וּ תן

חדׁש . ׁש ל בּ עבּ וּ רוֹ  יוֹ ד ע אינוֹ  וזה חד ׁש  ׁש ל בּ עבּ וּ ר וֹ  יוֹ דע ׁש זּ ה
בּ חמ ּׁשה , א וֹ מר ואחד  בּ ׁש לׁש ה  א וֹ מר אחד 

בּ טל ה .עד וּ תן 
ׁש ע וֹ ת , בּ ׁש לׁש  א וֹ מר  ואחד  ׁש ע וֹ ת  בּ ׁש ּת י א וֹ מר  אחד 

קיּ מת. עד וּ תן
בּ חמ ׁש , א וֹ מר ואחד  בּ ׁש לׁש  א וֹ מר אחד 

בּ טלה . עד וּ תן
יהוּ דה  קיּ מת.רבּ י  א וֹ מר, 

בּ ׁש בע , א וֹ מר  ואחד  בּ חמ ׁש  א וֹ מר  אחד 
בּמ ערב: ח ּמ ה וּ ב ׁש בע בּמ זרח חּמ ה ׁש בּ חמׁש  בּ טלה , עד וּ תן

א וֹ ת וֹ . וּ בוֹ דקין ה ּׁשני את  מכניסין  ּכ ואחר 

בּ זכ וּ ת. ּפ וֹ תחין מכ וּ נין, דבריהם  נמצא וּ  אם 
זכ וּ ת , עליו  לל ּמ ד  לי יׁש  ה עדים  מן אחד  אמר

חוֹ בה , עליו ללּמ ד  לי יׁש  ה ּת למידים  מן אחד  א וֹ 
א וֹ ת וֹ . מ ׁש ּת קין

זכ וּ ת , עליו  לל ּמ ד  לי יׁש  ה ּת למידים  מן אחד  אמר 
ביניהן, א וֹ תוֹ  וּ מ וֹ ׁש יבין א וֹ תוֹ  מ עלין

ב

ג 

ד
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בודקי ה היו סנהדריפרק  יד

כּ לּ וֹ . ה יּ וֹ ם  כּ ל  מ ּׁשם  יוֹ רד  היה  ולא 
ל וֹ . ׁש וֹ מ עין בּ דבריו, מ ּמ ׁש  יׁש  אם 

לוֹ , ׁש וֹ מ עין זכ וּ ת , עצמי  על  לל ּמ ד לי יׁש  א וֹ מר ה וּ א  ואפ לּ וּ 
בּ דבריו : מ ּמ ׁש  ׁש יּ ׁש  וּ בלבד 

ּפ טרוּ ה וּ . זכ וּ ת, לוֹ  מצא וּ  אם 
למחר. דּ ינוֹ  מ עבירין לאו , ואם 

בּ מאכל , וּ ממ עטין זוּ ג וֹ ת, זוּ גוֹ ת  מזדּ וּ גין היוּ 
ה לּ ילה , כּ ל ונוֹ תנין ונוֹ שׂ אין ה יּ וֹ ם , כּ ל  יין ׁש וֹ תין היוּ  ולא 

דּ ין. לבית וּ באין מ ׁש כּ ימין ולּמ חרת
במק וֹ מי, אני וּ מזכּ ה  מזכּ ה  אני א וֹ מר  המזכּ ה 
במקוֹ מי. אני וּ מחיּ ב מחיּ ב אני א וֹ מר והמחיּ ב

זכ וּ ת , מל ּמ ד  חוֹ בה  המל ּמ ד 
חוֹ בה . וּ לל ּמ ד  לחזר  יכ וֹ ל אינוֹ  זכ וּ ת המל ּמ ד  אבל

א וֹ תן. מזכּ ירין ה דּ יּ נין סוֹ פרי ׁש ני בדּ בר , טעוּ 
ּפ טרוּ ה וּ . זכ וּ ת, לוֹ  מצא וּ  אם 

למנין. עוֹ מדים  לאו, ואם 
זכּ אי. מחיּ בין, עשׂ ר  ואחד  מזכּ ין עשׂ ר  ׁש נים 

מזכּ ין, עשׂ ר  ואחד  מחיּ בין עשׂ ר  ׁש נים 
מחיּ בין  עשׂ ר  ואחד  מזכּ ין עשׂ ר  אחד  ואפ לּ וּ 

יוֹ ד ע, איני א וֹ מר ואחד 
וּ ׁש נים עשׂ רים  מחיּ בין ואפ לּ וּ  א וֹ  מזכּ ין 

יוֹ ד ע, איני א וֹ מר ואחד 
ה דּ יּ נין. יוֹ סיפ וּ 

ואחד . ׁש בעים  עד  ׁש נים  ׁש נים  מ וֹ סיפין, כּ ּמ ה  עד 
זכּ אי. מחיּ בין, וחמ ּׁשה  וּ ׁש ל ׁש ים  מזכּ ין ו ׁש ּׁשה  ׁש לׁש ים 

מזכּ ין, וחמ ּׁשה  וּ ׁש ל ׁש ים  מחיּ בין ו ׁש ּׁשה  ׁש לׁש ים 
א לּ וּ  כּ נגד  א לּ וּ  דּ נין
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לסקל וֹ . א וֹ ת וֹ  מ וֹ ציאין ה דּ ין, נגמר
דּ ין, לבית  חוּ ץ  היה  ה ּס קילה  בּ ית

המקלּ ל ׁש נּ אמר  את .הוֹ צא 
בּ יד וֹ , וה ּס וּ דרין דּ ין בּ ית  ּפ תח על עוֹ מד  אחד 

רוֹ אה וּ . ׁש יּ הא  כּ די מ ּמ נּ וּ  רחוֹ ק ה ּס וּ ס רוֹ כב אחד  ואדם 
זכ וּ ת , עליו  לל ּמ ד  לי יׁש  אחד  א וֹ מר

מני  וּ מ עמיד וֹ .ה לּ ה  רץ וה ּס וּ ס בּ ּס וּ דרין ף 
זכ וּ ת , עצמי על  ללּמ ד  לי יׁש  א וֹ מר ה וּ א  ואפ לּ וּ 

פ עמים , וחמ ּׁשה  ארבּ עה  אפ לּ וּ  א וֹ תוֹ  מחזירין
בּ דבריו. מ ּמ ׁש  ׁש יּ ׁש  וּ בלבד 

לּס קל. יוֹ צא  לאו , ואם  ּפ טר וּ ה וּ , זכ וּ ת, לוֹ  מצא וּ 
לפניו , יוֹ צא  וכרוֹ ז

פלוֹ נית , עברה  ׁש עבר  על לּס קל יוֹ צא  ּפ ל וֹ ני בּ ן ּפ לוֹ ני  איׁש 
עליו : וילּמ ד  יבא  זכ וּ ת  לוֹ  ׁש יּ וֹ ד ע מי  כּ ל  עדיו , וּ פלוֹ ני  וּ פלוֹ ני 

א ּמ וֹ ת , כּ עשׂ ר  ה ּס קילה  מ בּ ית רחוֹ ק היה 
מתו דּ ין, ה ּמ וּ מתין  דּ ר ׁש כּ ן התודּ ה , לוֹ  א וֹ מרים 

ה בּ א . לעוֹ לם  חלק ל וֹ  יׁש  ה ּמ תודּ ה  ׁש כּ ל 
מצינוּ  לוֹ ב עכןׁש כּ ן ,יהוֹ ׁש עׁש אמר 

וגוֹ ' תוֹ דה לוֹ  ותן  י שׂ ראל  אלהי  לה' כבוֹ ד  נא שׂ ים  בּ ני 
ו יּ אמר ויּ ען  יהוֹ ׁש ע את עכן 

וגוֹ ' וכזאת י שׂ ראל  אלהי  לה' חטאתי  אנכי  .אמנה 
ׁש נּ אמר ו דּ וּ יוֹ , לוֹ  ׁש כּ ּפ ר וּ מ נּ ין

בּ יּ וֹ ם ה' יעכּ ר עכרּת נוּ  מה יהוֹ ׁש ע .הזּ ה ו יּ אמר 
ה בּ א . לעוֹ לם  עכ וּ ר  א ּת ה  ואי עכ וּ ר, א ּת ה  ה זּ ה  ה יּ וֹ ם 

להתו דּ וֹ ת , יוֹ ד ע אינוֹ  ואם 
עוֹ נוֹ תי. כּ ל על כ ּפ רה  מיתתי ּת הא  אמר  ל וֹ , א וֹ מרים 
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בודקי ה היו סנהדריפרק  יד

כּ לּ וֹ . ה יּ וֹ ם  כּ ל  מ ּׁשם  יוֹ רד  היה  ולא 
ל וֹ . ׁש וֹ מ עין בּ דבריו, מ ּמ ׁש  יׁש  אם 

לוֹ , ׁש וֹ מ עין זכ וּ ת , עצמי  על  לל ּמ ד לי יׁש  א וֹ מר ה וּ א  ואפ לּ וּ 
בּ דבריו : מ ּמ ׁש  ׁש יּ ׁש  וּ בלבד 

ּפ טרוּ ה וּ . זכ וּ ת, לוֹ  מצא וּ  אם 
למחר. דּ ינוֹ  מ עבירין לאו , ואם 

בּ מאכל , וּ ממ עטין זוּ ג וֹ ת, זוּ גוֹ ת  מזדּ וּ גין היוּ 
ה לּ ילה , כּ ל ונוֹ תנין ונוֹ שׂ אין ה יּ וֹ ם , כּ ל  יין ׁש וֹ תין היוּ  ולא 

דּ ין. לבית וּ באין מ ׁש כּ ימין ולּמ חרת
במק וֹ מי, אני וּ מזכּ ה  מזכּ ה  אני א וֹ מר  המזכּ ה 
במקוֹ מי. אני וּ מחיּ ב מחיּ ב אני א וֹ מר והמחיּ ב

זכ וּ ת , מל ּמ ד  חוֹ בה  המל ּמ ד 
חוֹ בה . וּ לל ּמ ד  לחזר  יכ וֹ ל אינוֹ  זכ וּ ת המל ּמ ד  אבל

א וֹ תן. מזכּ ירין ה דּ יּ נין סוֹ פרי ׁש ני בדּ בר , טעוּ 
ּפ טרוּ ה וּ . זכ וּ ת, לוֹ  מצא וּ  אם 

למנין. עוֹ מדים  לאו, ואם 
זכּ אי. מחיּ בין, עשׂ ר  ואחד  מזכּ ין עשׂ ר  ׁש נים 

מזכּ ין, עשׂ ר  ואחד  מחיּ בין עשׂ ר  ׁש נים 
מחיּ בין  עשׂ ר  ואחד  מזכּ ין עשׂ ר  אחד  ואפ לּ וּ 

יוֹ ד ע, איני א וֹ מר ואחד 
וּ ׁש נים עשׂ רים  מחיּ בין ואפ לּ וּ  א וֹ  מזכּ ין 

יוֹ ד ע, איני א וֹ מר ואחד 
ה דּ יּ נין. יוֹ סיפ וּ 

ואחד . ׁש בעים  עד  ׁש נים  ׁש נים  מ וֹ סיפין, כּ ּמ ה  עד 
זכּ אי. מחיּ בין, וחמ ּׁשה  וּ ׁש ל ׁש ים  מזכּ ין ו ׁש ּׁשה  ׁש לׁש ים 

מזכּ ין, וחמ ּׁשה  וּ ׁש ל ׁש ים  מחיּ בין ו ׁש ּׁשה  ׁש לׁש ים 
א לּ וּ  כּ נגד  א לּ וּ  דּ נין
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לסקל וֹ . א וֹ ת וֹ  מ וֹ ציאין ה דּ ין, נגמר
דּ ין, לבית  חוּ ץ  היה  ה ּס קילה  בּ ית

המקלּ ל ׁש נּ אמר  את .הוֹ צא 
בּ יד וֹ , וה ּס וּ דרין דּ ין בּ ית  ּפ תח על עוֹ מד  אחד 

רוֹ אה וּ . ׁש יּ הא  כּ די מ ּמ נּ וּ  רחוֹ ק ה ּס וּ ס רוֹ כב אחד  ואדם 
זכ וּ ת , עליו  לל ּמ ד  לי יׁש  אחד  א וֹ מר

מני  וּ מ עמיד וֹ .ה לּ ה  רץ וה ּס וּ ס בּ ּס וּ דרין ף 
זכ וּ ת , עצמי על  ללּמ ד  לי יׁש  א וֹ מר ה וּ א  ואפ לּ וּ 

פ עמים , וחמ ּׁשה  ארבּ עה  אפ לּ וּ  א וֹ תוֹ  מחזירין
בּ דבריו. מ ּמ ׁש  ׁש יּ ׁש  וּ בלבד 

לּס קל. יוֹ צא  לאו , ואם  ּפ טר וּ ה וּ , זכ וּ ת, לוֹ  מצא וּ 
לפניו , יוֹ צא  וכרוֹ ז

פלוֹ נית , עברה  ׁש עבר  על לּס קל יוֹ צא  ּפ ל וֹ ני בּ ן ּפ לוֹ ני  איׁש 
עליו : וילּמ ד  יבא  זכ וּ ת  לוֹ  ׁש יּ וֹ ד ע מי  כּ ל  עדיו , וּ פלוֹ ני  וּ פלוֹ ני 

א ּמ וֹ ת , כּ עשׂ ר  ה ּס קילה  מ בּ ית רחוֹ ק היה 
מתו דּ ין, ה ּמ וּ מתין  דּ ר ׁש כּ ן התודּ ה , לוֹ  א וֹ מרים 

ה בּ א . לעוֹ לם  חלק ל וֹ  יׁש  ה ּמ תודּ ה  ׁש כּ ל 
מצינוּ  לוֹ ב עכןׁש כּ ן ,יהוֹ ׁש עׁש אמר 

וגוֹ ' תוֹ דה לוֹ  ותן  י שׂ ראל  אלהי  לה' כבוֹ ד  נא שׂ ים  בּ ני 
ו יּ אמר ויּ ען  יהוֹ ׁש ע את עכן 

וגוֹ ' וכזאת י שׂ ראל  אלהי  לה' חטאתי  אנכי  .אמנה 
ׁש נּ אמר ו דּ וּ יוֹ , לוֹ  ׁש כּ ּפ ר וּ מ נּ ין

בּ יּ וֹ ם ה' יעכּ ר עכרּת נוּ  מה יהוֹ ׁש ע .הזּ ה ו יּ אמר 
ה בּ א . לעוֹ לם  עכ וּ ר  א ּת ה  ואי עכ וּ ר, א ּת ה  ה זּ ה  ה יּ וֹ ם 

להתו דּ וֹ ת , יוֹ ד ע אינוֹ  ואם 
עוֹ נוֹ תי. כּ ל על כ ּפ רה  מיתתי ּת הא  אמר  ל וֹ , א וֹ מרים 
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הדי ונגמר סנהדריפרק טז 

יהוּ דה  מזּמ ם ,רבּ י  ׁש ה וּ א  יוֹ ד ע היה  אם  א וֹ מר, 
זה . מ עוֹ ן חוּ ץ עוֹ נוֹ תי כּ ל על כּ ּפ רה  מיתתי ּת הא  א וֹ מר 

 ּכ א וֹ מרים  אדם  כל יה וּ  כּ ן, אם  ל וֹ , אמרוּ 
עצמן: את לנקּ וֹ ת כּ די

א ּמ וֹ ת , ארבּ ע  ה ּס קילה  מ בּ ית  רחוֹ ק  היה 
בּ גדיו. את א וֹ ת וֹ  מפ ׁש יטין

מ לּ פניו. א וֹ תוֹ  מכ ּס ין האיׁש ,
דּ ברי וּ מאחריה , מ לּ פניה  יהוּ דה.והא ּׁשה , רבּ י  

ערםוחכמים נסקל  האיׁש  א וֹ מרים , 
ער ּמ ה : נסקלת  הא ּׁשה  ואין

קוֹ מ וֹ ת. ׁש ּת י גבוֹ ּה  היה  ה ּס קילה  בּ ית 
מתניו. על דּ וֹ חפ וֹ  ה עדים  מן אחד 
מתניו. על ה וֹ פכ וֹ  ל בּ וֹ , על  נה ּפ

יצא . בּ ּה , מת  אם 
נוֹ  ה ּׁשני לאו, ל בּ וֹ .ואם  על ונוֹ תנּה  האבן את  טל  
יצא . בּ ּה , מת  אם 

ישׂ ראל , בכל רגימת וֹ  לאו , ואם 
בראׁש נּ אמר  בּ וֹ  ּת היה העדים  להמיתוֹ יד ׁש נה 

בּ אחרנה  העם  כּ ל  .ויד 
נתלין, ה נּ סקלין כּ ל

וחכמיםדּ ברי אלי עזר. א וֹ מרים ,רבּ י  
זרה . עבוֹ דה  והע וֹ בד  המג דּ ף א לּ א  נתלה  אינוֹ 

העץ, כל ּפ י ּפ ניה  והא ּׁשה  ה עם , כּ לּפ י  ּפ ניו א וֹ ת וֹ  ּת וֹ לין האיׁש 
וחכמיםדּ ברי אלי עזר. א וֹ מרים ,רבּ י  

נתלית. הא ּׁשה  ואין נתלה  האיׁש 
להן אלי עזר אמר  ,רבּ י 

ׁש טח והלא  בּ ן  נׁש ים ׁש מע וֹ ן .ׁש קל וֹ ןבּ אּת לה  
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הדי ונגמר יז סנהדריפרק

אחד . בּ יוֹ ם  ׁש נים  דּ נין ואין ּת לה , נׁש ים  ׁש מנים  ל וֹ , אמרוּ 
א וֹ תוֹ , ּת וֹ לין כּ יצד 

מ ּמ נּ ה , יוֹ צא  וה עץ בארץ ה קּ וֹ רה  את  מ ׁש קּ עין
א וֹ ת וֹ .וּ מ קּ י  ות וֹ לה  זוֹ  גּ בּ י על  זוֹ  ידיו ׁש ּת י ף 

יוֹ סי ה כּ תל ,רבּ י  על  מ ּט ה  ה קּ וֹ רה  א וֹ מר , 
מ יּ ד . א וֹ ת וֹ  וּ מ ּת ירין ע וֹ שׂ ין. ׁש ה ּט בּ חין כּ דר א וֹ ת וֹ  ות וֹ לה 

ׁש נּ אמרוא ת עשׂ ה , בּ לא  עליו  עוֹ בר לן, ם  
ּת קבּ רנּ וּ  קב וֹ ר כּ י  העץ  על נבלתוֹ  תלין לא 

וגוֹ ' ּת ל וּ י  אלהים  קללת .כּ י 
ה ּׁשם , את  ׁש בּ ר מ ּפ ני תל וּ י, זה  מה  מ ּפ ני כּ לוֹ מר,

מתחלּ ל : ׁש מים  ׁש ם  ונמצא 

מאיר אמר  מצטער ,רבּ י ׁש אדם  בּ ׁש עה  , 
כּ ביכ וֹ ל , א וֹ מרת  ה לּ ׁש וֹ ן מה  ׁש כינה 

מ זּ רוֹ עי. ק לּ ני מרא ׁש י, קלּ ני
, ׁש נּ ׁש ּפ רׁש עים  ׁש ל דּ מם  על  מצט ער ה ּמ קוֹ ם  כּ ן אם 

צדּ יקים . ׁש ל  דּ מם  על  וחמר  קל
ת עשׂ ה. בּ לא עוֹ בר  מת וֹ , את  ה ּמ לין  כּ ל אלּ א  בלבד , ז וֹ  ולא 
עליו. עוֹ בר  אינוֹ  ותכריכים , אר וֹ ן ל וֹ  להביא  לכב וֹ ד וֹ  הלינוֹ 

אבוֹ תיו , בּ קברוֹ ת א וֹ תוֹ  קוֹ ברין היוּ  ולא 
דּ ין, לבית  מת קּ נין היוּ  קברוֹ ת בּת י ׁש ּת י א לּ א 

ול נּ שׂ רפין: ל נּ סקלין ואחת  ול נּ חנקין ל נּ הרגין אחת 

ה בּ שׂ ר , נת עכּ ל 
בּ מקוֹ מן. א וֹ תן וקוֹ ברין ה עצמ וֹ ת את  מל קּ טין

ה עדים , וּ ב ׁש ל וֹ ם ה דּ יּ נים  בּ ׁש לוֹ ם  ו ׁש וֹ אלין בּ אים  וה קּ ר וֹ בים 
דּ נּת ם . אמת  ׁש דּ ין כּ לוּ ם , עליכם  בּ ל בּ נוּ  ׁש אין כּ לוֹ מר

בלּ ב: א לּ א  אנינוּ ת ׁש אין א וֹ ננין, אבל מתא בּ לין, היוּ  ולא 
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יהוּ דה  מזּמ ם ,רבּ י  ׁש ה וּ א  יוֹ ד ע היה  אם  א וֹ מר, 
זה . מ עוֹ ן חוּ ץ עוֹ נוֹ תי כּ ל על כּ ּפ רה  מיתתי ּת הא  א וֹ מר 

 ּכ א וֹ מרים  אדם  כל יה וּ  כּ ן, אם  ל וֹ , אמרוּ 
עצמן: את לנקּ וֹ ת כּ די

א ּמ וֹ ת , ארבּ ע  ה ּס קילה  מ בּ ית  רחוֹ ק  היה 
בּ גדיו. את א וֹ ת וֹ  מפ ׁש יטין

מ לּ פניו. א וֹ תוֹ  מכ ּס ין האיׁש ,
דּ ברי וּ מאחריה , מ לּ פניה  יהוּ דה.והא ּׁשה , רבּ י  

ערםוחכמים נסקל  האיׁש  א וֹ מרים , 
ער ּמ ה : נסקלת  הא ּׁשה  ואין

קוֹ מ וֹ ת. ׁש ּת י גבוֹ ּה  היה  ה ּס קילה  בּ ית 
מתניו. על דּ וֹ חפ וֹ  ה עדים  מן אחד 
מתניו. על ה וֹ פכ וֹ  ל בּ וֹ , על  נה ּפ

יצא . בּ ּה , מת  אם 
נוֹ  ה ּׁשני לאו, ל בּ וֹ .ואם  על ונוֹ תנּה  האבן את  טל  
יצא . בּ ּה , מת  אם 

ישׂ ראל , בכל רגימת וֹ  לאו , ואם 
בראׁש נּ אמר  בּ וֹ  ּת היה העדים  להמיתוֹ יד ׁש נה 

בּ אחרנה  העם  כּ ל  .ויד 
נתלין, ה נּ סקלין כּ ל

וחכמיםדּ ברי אלי עזר. א וֹ מרים ,רבּ י  
זרה . עבוֹ דה  והע וֹ בד  המג דּ ף א לּ א  נתלה  אינוֹ 

העץ, כל ּפ י ּפ ניה  והא ּׁשה  ה עם , כּ לּפ י  ּפ ניו א וֹ ת וֹ  ּת וֹ לין האיׁש 
וחכמיםדּ ברי אלי עזר. א וֹ מרים ,רבּ י  

נתלית. הא ּׁשה  ואין נתלה  האיׁש 
להן אלי עזר אמר  ,רבּ י 

ׁש טח והלא  בּ ן  נׁש ים ׁש מע וֹ ן .ׁש קל וֹ ןבּ אּת לה  
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אחד . בּ יוֹ ם  ׁש נים  דּ נין ואין ּת לה , נׁש ים  ׁש מנים  ל וֹ , אמרוּ 
א וֹ תוֹ , ּת וֹ לין כּ יצד 

מ ּמ נּ ה , יוֹ צא  וה עץ בארץ ה קּ וֹ רה  את  מ ׁש קּ עין
א וֹ ת וֹ .וּ מ קּ י  ות וֹ לה  זוֹ  גּ בּ י על  זוֹ  ידיו ׁש ּת י ף 

יוֹ סי ה כּ תל ,רבּ י  על  מ ּט ה  ה קּ וֹ רה  א וֹ מר , 
מ יּ ד . א וֹ ת וֹ  וּ מ ּת ירין ע וֹ שׂ ין. ׁש ה ּט בּ חין כּ דר א וֹ ת וֹ  ות וֹ לה 

ׁש נּ אמרוא ת עשׂ ה , בּ לא  עליו  עוֹ בר לן, ם  
ּת קבּ רנּ וּ  קב וֹ ר כּ י  העץ  על נבלתוֹ  תלין לא 

וגוֹ ' ּת ל וּ י  אלהים  קללת .כּ י 
ה ּׁשם , את  ׁש בּ ר מ ּפ ני תל וּ י, זה  מה  מ ּפ ני כּ לוֹ מר,

מתחלּ ל : ׁש מים  ׁש ם  ונמצא 

מאיר אמר  מצטער ,רבּ י ׁש אדם  בּ ׁש עה  , 
כּ ביכ וֹ ל , א וֹ מרת  ה לּ ׁש וֹ ן מה  ׁש כינה 

מ זּ רוֹ עי. ק לּ ני מרא ׁש י, קלּ ני
, ׁש נּ ׁש ּפ רׁש עים  ׁש ל דּ מם  על  מצט ער ה ּמ קוֹ ם  כּ ן אם 

צדּ יקים . ׁש ל  דּ מם  על  וחמר  קל
ת עשׂ ה. בּ לא עוֹ בר  מת וֹ , את  ה ּמ לין  כּ ל אלּ א  בלבד , ז וֹ  ולא 
עליו. עוֹ בר  אינוֹ  ותכריכים , אר וֹ ן ל וֹ  להביא  לכב וֹ ד וֹ  הלינוֹ 

אבוֹ תיו , בּ קברוֹ ת א וֹ תוֹ  קוֹ ברין היוּ  ולא 
דּ ין, לבית  מת קּ נין היוּ  קברוֹ ת בּת י ׁש ּת י א לּ א 

ול נּ שׂ רפין: ל נּ סקלין ואחת  ול נּ חנקין ל נּ הרגין אחת 

ה בּ שׂ ר , נת עכּ ל 
בּ מקוֹ מן. א וֹ תן וקוֹ ברין ה עצמ וֹ ת את  מל קּ טין

ה עדים , וּ ב ׁש ל וֹ ם ה דּ יּ נים  בּ ׁש לוֹ ם  ו ׁש וֹ אלין בּ אים  וה קּ ר וֹ בים 
דּ נּת ם . אמת  ׁש דּ ין כּ לוּ ם , עליכם  בּ ל בּ נוּ  ׁש אין כּ לוֹ מר

בלּ ב: א לּ א  אנינוּ ת ׁש אין א וֹ ננין, אבל מתא בּ לין, היוּ  ולא 
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מיתות זארבע סנהדריפרק יח

ז פרק

דּ ין, לבית  נמסר וּ  מית וֹ ת  אר בּ ע
וחנק . הרג , שׂ רפה , סקילה ,

ׁש מעוֹ ן והרג .רבּ י  חנק, סקילה , שׂ רפה , א וֹ מר, 
ה נּ סקלין: מצות  זוֹ 

ה נּ שׂ רפין, מצות 
ארכּ בּ וֹ תיו עד  בזּ בל  א וֹ ת וֹ  מ ׁש קּ עין היוּ 

 ֹלת ו ק ׁש ה  סוּ דר צוּ אר וֹ .ונוֹ תנין על   וכ וֹ ר הר כּ ה  
ּפ יו , את ׁש ּפ וֹ תח עד  אצלוֹ   מ וֹ ׁש וזה  אצלוֹ   מ וֹ ׁש זה 

ּפ יו  ֹלתו וזוֹ רקּה  ה ּפ תילה  את וּ מדליק 
מ עיו. בּ ני את  וחוֹ מרת  מ עיו   ֹלתו ויוֹ רדת 

יהוּ דה  בּ ידםרבּ י  מת  אם  ה וּ א  אף א וֹ מר, 
שׂ רפה , מצות  בּ וֹ  מק יּ מין היוּ  לא 

בט וֹ בתוֹ  ׁש א  בּ צבת  ּפ יו  את פ וֹ תחין א לּ א 
ּפ יו  ֹלתו וזוֹ רקּה  ה ּפ תילה  את וּ מדליק 

מ עיו. בּ ני את  וחוֹ מרת  מ עיו   ֹלתו ויוֹ רדת 
צד וֹ ק אמר  בּ ן  אליעזר ,רבּ י 

ׁש זּ נּ תה , אחת כּ הן בּ בת  מ עשׂ ה 
וּ שׂ רפ וּ ה . זמ וֹ רוֹ ת חבילי וה קּ יפ וּ ה 

בּ קי: ׁש עה  א וֹ ת ּה  ׁש ל דּ ין בית  היה  ׁש א  מ ּפ ני  לוֹ , אמר וּ 

ה נּ הרגים , מצות 
בסי  רא ׁש וֹ  את  מ ּת יזין עוֹ שׂ ה .היוּ  ׁש ה ּמ לכ וּ ת   כּ דר ף 

יהוּ דה  זה ,רבּ י  ה וּ א  נוּ וּ ל  א וֹ מר , 
בּ ק וֹ פיץ . וקוֹ צץ ה ּס דּ ן על  רא ׁש וֹ  את  מ נּ יחין א לּ א 

מ זּ וֹ . מנוּ לת מיתה  אין ל וֹ , אמרוּ 
ה נּ חנקין, מצות

ארכּ בּ וֹ תיו עד  בזּ בל  א וֹ ת וֹ  מ ׁש קּ עין היוּ 
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ב
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צוּ ארוֹ , על וכ וֹ ר הרכּ ה   ֹלת ו קׁש ה  סוּ דר  ונוֹ תנין
יוֹ צאה : ׁש נּ פ ׁש וֹ  עד  אצל וֹ ,  מ וֹ ׁש וזה  אצל וֹ   מ וֹ ׁש זה 

ה נּ סקלין, הן א לּ וּ 
ה זּ כ וּ ר , ועל ה כּ לּ ה , ו על  האב, א ׁש ת  ועל האם , על ה בּ א 

ה בּ המה , את  המביאה  והא ּׁשה  ה בּ המה , ו על 
ז  עבוֹ דה  והע וֹ בד  רה ,והמג דּ ף, 

וידּ עוֹ ני, א וֹ ב וּ בעל , לּמ ל מ זּ רעוֹ  וה נּ וֹ תן
וא ּמ וֹ , אביו  והמק לּ ל  ה ּׁשבּ ת , את  והמחלּ ל 

המארסה , נערה  על  וה בּ א 
וּ מ וֹ רה . סוֹ רר  וּ בן והמכ ּׁשף, וה ּמ דּ יח, וה ּמ סית ,

אב. א ׁש ת וּ מ ּׁשוּ ם  אם  מ ּׁשוּ ם  עליה  חיּ ב האם , על ה בּ א 
יהוּ דה  בּ לבד .רבּ י  האם  מ ּׁשוּ ם  א לּ א  חיּ ב אינוֹ  א וֹ מר, 

אב  א ׁש ת  על ה בּ א 
איׁש , א ׁש ת וּ מ ּׁשוּ ם  אב א ׁש ת  מ ּׁשוּ ם  עליה  חיּ ב

אביו , מיתת לאחר  בּ ין אביו בּ חיּ י בּ ין
ה נּ ּׂשוּ אין. מן בּ ין האר וּ סין מן בּ ין

איׁש , א ׁש ת  וּ מ ּׁשוּ ם  כּ לּ ת וֹ  מ ּׁשוּ ם  עליה  ח יּ ב כּ לּ ת וֹ , על ה בּ א 
בּ נוֹ , מיתת לאחר  בּ ין בנוֹ  בּ חיּ י בּ ין

ה נּ ּׂשוּ אין. מן בּ ין האר וּ סין מן בּ ין
ה בּ המה , ו על  ה זּ כ וּ ר  על  ה בּ א 

ה בּ המה , את  המביאה  והא ּׁשה 
חטאת , מה  בּ המה  חטא , אדם  אם 

יד ּה , על  ּת קּ לה  לאדם  ׁש בּ את  לפי א לּ א 
ּת ּס קל. ה כּ תוּ ב אמר  לפיכ

בּ ּׁשוּ ק  ע וֹ ברת בּ המה  תהא  ׁש א  אחר , דּ בר 
יד ּה : על  ּפ ל וֹ ני ׁש נּ סקל  היא  זוֹ  ויאמרוּ 

ה ּׁשם . ׁש יּ פרׁש  עד  חיּ ב אינוֹ  המגדּ ף
קרחה אמר  בּ ן  יהוֹ ׁש ע ,רבּ י 

ד
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ז פרק

דּ ין, לבית  נמסר וּ  מית וֹ ת  אר בּ ע
וחנק . הרג , שׂ רפה , סקילה ,

ׁש מעוֹ ן והרג .רבּ י  חנק, סקילה , שׂ רפה , א וֹ מר, 
ה נּ סקלין: מצות  זוֹ 

ה נּ שׂ רפין, מצות 
ארכּ בּ וֹ תיו עד  בזּ בל  א וֹ ת וֹ  מ ׁש קּ עין היוּ 

 ֹלת ו ק ׁש ה  סוּ דר צוּ אר וֹ .ונוֹ תנין על   וכ וֹ ר הר כּ ה  
ּפ יו , את ׁש ּפ וֹ תח עד  אצלוֹ   מ וֹ ׁש וזה  אצלוֹ   מ וֹ ׁש זה 

ּפ יו  ֹלתו וזוֹ רקּה  ה ּפ תילה  את וּ מדליק 
מ עיו. בּ ני את  וחוֹ מרת  מ עיו   ֹלתו ויוֹ רדת 

יהוּ דה  בּ ידםרבּ י  מת  אם  ה וּ א  אף א וֹ מר, 
שׂ רפה , מצות  בּ וֹ  מק יּ מין היוּ  לא 

בט וֹ בתוֹ  ׁש א  בּ צבת  ּפ יו  את פ וֹ תחין א לּ א 
ּפ יו  ֹלתו וזוֹ רקּה  ה ּפ תילה  את וּ מדליק 

מ עיו. בּ ני את  וחוֹ מרת  מ עיו   ֹלתו ויוֹ רדת 
צד וֹ ק אמר  בּ ן  אליעזר ,רבּ י 

ׁש זּ נּ תה , אחת כּ הן בּ בת  מ עשׂ ה 
וּ שׂ רפ וּ ה . זמ וֹ רוֹ ת חבילי וה קּ יפ וּ ה 

בּ קי: ׁש עה  א וֹ ת ּה  ׁש ל דּ ין בית  היה  ׁש א  מ ּפ ני  לוֹ , אמר וּ 

ה נּ הרגים , מצות 
בסי  רא ׁש וֹ  את  מ ּת יזין עוֹ שׂ ה .היוּ  ׁש ה ּמ לכ וּ ת   כּ דר ף 

יהוּ דה  זה ,רבּ י  ה וּ א  נוּ וּ ל  א וֹ מר , 
בּ ק וֹ פיץ . וקוֹ צץ ה ּס דּ ן על  רא ׁש וֹ  את  מ נּ יחין א לּ א 

מ זּ וֹ . מנוּ לת מיתה  אין ל וֹ , אמרוּ 
ה נּ חנקין, מצות

ארכּ בּ וֹ תיו עד  בזּ בל  א וֹ ת וֹ  מ ׁש קּ עין היוּ 
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ב
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א
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מיתות זארבע יט סנהדריפרק

צוּ ארוֹ , על וכ וֹ ר הרכּ ה   ֹלת ו קׁש ה  סוּ דר  ונוֹ תנין
יוֹ צאה : ׁש נּ פ ׁש וֹ  עד  אצל וֹ ,  מ וֹ ׁש וזה  אצל וֹ   מ וֹ ׁש זה 

ה נּ סקלין, הן א לּ וּ 
ה זּ כ וּ ר , ועל ה כּ לּ ה , ו על  האב, א ׁש ת  ועל האם , על ה בּ א 

ה בּ המה , את  המביאה  והא ּׁשה  ה בּ המה , ו על 
ז  עבוֹ דה  והע וֹ בד  רה ,והמג דּ ף, 

וידּ עוֹ ני, א וֹ ב וּ בעל , לּמ ל מ זּ רעוֹ  וה נּ וֹ תן
וא ּמ וֹ , אביו  והמק לּ ל  ה ּׁשבּ ת , את  והמחלּ ל 

המארסה , נערה  על  וה בּ א 
וּ מ וֹ רה . סוֹ רר  וּ בן והמכ ּׁשף, וה ּמ דּ יח, וה ּמ סית ,

אב. א ׁש ת וּ מ ּׁשוּ ם  אם  מ ּׁשוּ ם  עליה  חיּ ב האם , על ה בּ א 
יהוּ דה  בּ לבד .רבּ י  האם  מ ּׁשוּ ם  א לּ א  חיּ ב אינוֹ  א וֹ מר, 

אב  א ׁש ת  על ה בּ א 
איׁש , א ׁש ת וּ מ ּׁשוּ ם  אב א ׁש ת  מ ּׁשוּ ם  עליה  חיּ ב

אביו , מיתת לאחר  בּ ין אביו בּ חיּ י בּ ין
ה נּ ּׂשוּ אין. מן בּ ין האר וּ סין מן בּ ין

איׁש , א ׁש ת  וּ מ ּׁשוּ ם  כּ לּ ת וֹ  מ ּׁשוּ ם  עליה  ח יּ ב כּ לּ ת וֹ , על ה בּ א 
בּ נוֹ , מיתת לאחר  בּ ין בנוֹ  בּ חיּ י בּ ין

ה נּ ּׂשוּ אין. מן בּ ין האר וּ סין מן בּ ין
ה בּ המה , ו על  ה זּ כ וּ ר  על  ה בּ א 

ה בּ המה , את  המביאה  והא ּׁשה 
חטאת , מה  בּ המה  חטא , אדם  אם 

יד ּה , על  ּת קּ לה  לאדם  ׁש בּ את  לפי א לּ א 
ּת ּס קל. ה כּ תוּ ב אמר  לפיכ

בּ ּׁשוּ ק  ע וֹ ברת בּ המה  תהא  ׁש א  אחר , דּ בר 
יד ּה : על  ּפ ל וֹ ני ׁש נּ סקל  היא  זוֹ  ויאמרוּ 

ה ּׁשם . ׁש יּ פרׁש  עד  חיּ ב אינוֹ  המגדּ ף
קרחה אמר  בּ ן  יהוֹ ׁש ע ,רבּ י 

ד
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מיתות זארבע סנהדריפרק כ

יוֹ סי. את  יוֹ סי יכּ ה  בּ כ נּ וּ י ה עדים  את  דּ נין יוֹ ם  בּ כל 
בּ כ נּ וּ י, ה וֹ רגים  לא  ה דּ ין, נגמר

ׁש בּ הן ה גּ דוֹ ל  את וׁש וֹ אלים לחוּ ץ אדם  כּ ל  מוֹ ציאים א לּ א
בּ פר וּ ׁש , ּׁשּׁשמ עּת  מה  אמר לוֹ  וא וֹ מרים 
רגליהן  על עוֹ מדין וה דּ יּ נים  א וֹ מר , וה וּ א 

מאחין. ולא  וק וֹ רעין
כּ מ וֹ ה וּ , אני אף א וֹ מר  וה ּׁשני

כּ מ וֹ ה וּ : אני אף א וֹ מר  וה ּׁשליׁש י

זרה , עבוֹ דה  העוֹ בד 
, המנּס ואחד  המקּט ר, ואחד  ה זּ וֹ בח, ואחד  העוֹ בד, אחד 

ה ּמ ׁש ּת חוה , לאלוֹ ּה ,ואחד  עליו המק בּ ל וֹ  ואחד  
א ּת ה . אלי לוֹ  והא וֹ מר

וה ּמ רחיץ, וה ּמ ר בּ ץ  והמכ בּ ד  והמנּׁשק  המגּפ ף אבל 
וה ּמ נעיל , ה ּמ ל בּ יׁש  , ה ּס

תעשׂ ה . בּ לא  ע וֹ בר 
תעשׂ ה . בּ לא  ע וֹ בר  בּ ׁש מ וֹ , והמקיּ ם  בּ ׁש מ וֹ  ה נּ וֹ דר 

עבוֹ דת וֹ . היא  זוֹ  ּפ ע וֹ ר , לבעל עצמ וֹ  ה ּפ וֹ ער 
עבוֹ דתוֹ : היא  זוֹ  למרק וּ ליס, אבן ה זּ וֹ רק 

,ל ּמ ל מ זּ רע וֹ  ה נּ וֹ תן
בּ א ׁש . ויעביר  ל ּמ ל ׁש יּ מסר  עד  חיּ ב אינוֹ 

בּ א ׁש , ה עביר ולא   לּמ ל מסר 
,ל ּמ ל מסר ולא  בּ א ׁש  ה עביר

בּ א ׁש . ויעביר  ל ּמ ל ׁש יּ מסר  עד  חיּ ב, אינוֹ 
מ ּׁשחיוֹ , המד בּ ר  פ ּת וֹ ם  זה  א וֹ ב בּ על

בּ פיו , המד בּ ר זה  וידּ עוֹ ני
בּ אזהרה : בּ הם  וה נּ ׁש אל  בסקילה , א לּ וּ  הרי

ו

ז

בידאהבייאי.
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המל
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ו
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מיתות זארבע כאסנהדריפרק

ה ּׁשבּ ת , את  המחלּ ל 
חּט את. ׁש גגת וֹ  ועל כרת זד וֹ נוֹ  על  ׁש חיּ בין בּ דבר 
בּ ּׁשם . ׁש יּ ק לּ לם  עד  חיּ ב אינוֹ  וא ּמ וֹ , אביו המק לּ ל 

בּ כ נּ וּ י, מאיר ק לּ לם  ּפ וֹ טרין:וחכמיםמחיּ ברבּ י 

המארסה , נערה  על  ה בּ א 
מארסה בתוּ לה  נערה  ׁש ּת הא  עד  חיּ ב אינוֹ 

אביה . בבית והיא 
בּ חנק: וה ּׁשני בּ סקילה  הרא ׁש וֹ ן ׁש נים , עליה  בּ א וּ 

הדיוֹ ט . זה  ה ּמ סית ,
יׁש  לוֹ  אמר ההדיוֹ ט, את ּפ לוֹ ני,ה ּמ סית במק וֹ ם  יראה  

מר עה .  ּכ מטיבה ,  ּכ ׁש וֹ תה ,  ּכ א וֹ כלת ,  ּכ
מ זּ וֹ . חוּ ץ  עליהם , מכמינין אין ׁש בּ ּת וֹ רה  מיתוֹ ת חיּ בי כּ ל

עדיו , והן לׁש נים  אמר
א וֹ ת וֹ . וסוֹ קלין דּ ין לבית  א וֹ תוֹ  מביאין

. בּ כ רוֹ צים  חברים  לי יׁש  א וֹ מר  ה וּ א  לאחד , אמר 
בּ פניהם , לד בּ ר  יכ וֹ ל ואינוֹ  ערוּ ם  היה  אם 

ה גּ דר , אחוֹ רי עדים  ל וֹ  מכמינין
ביחוּ ד , לּ י ּׁשאמרּת  מה  אמר  לוֹ  א וֹ מר וה וּ א 

לוֹ  א וֹ מר  וה וּ א  לוֹ , א וֹ מר  וה לּ ה 
ואבנים. עצים  ונעבד   ונל ׁש בּ ּׁשמים  אלהינוּ  את  ננּ יח   היא

מ וּ טב. זה  הרי בּ וֹ , חוֹ זר אם 
לנוּ , יפה   וכ חוֹ בתנוּ  היא   ּכ אמר  ואם 

דּ ין  לבית  א וֹ ת וֹ  מביאין ה גּ דר מאחוֹ רי הע וֹ מדין
א וֹ ת וֹ . וסוֹ קלין

ונעבד .  נל וא עבד ,  אל א עבד , הא וֹ מר
וּ נזבּ ח. נל ואזבּ ח,  אל אזבּ ח,

ונקטיר.  נל ואקטיר ,  אל אקטיר,

ח 

ט 

י

האה

בשעזכושח.

אחעשב. האו,

פ:ומרמקב,
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יוֹ סי. את  יוֹ סי יכּ ה  בּ כ נּ וּ י ה עדים  את  דּ נין יוֹ ם  בּ כל 
בּ כ נּ וּ י, ה וֹ רגים  לא  ה דּ ין, נגמר

ׁש בּ הן ה גּ דוֹ ל  את וׁש וֹ אלים לחוּ ץ אדם  כּ ל  מוֹ ציאים א לּ א
בּ פר וּ ׁש , ּׁשּׁשמ עּת  מה  אמר לוֹ  וא וֹ מרים 
רגליהן  על עוֹ מדין וה דּ יּ נים  א וֹ מר , וה וּ א 

מאחין. ולא  וק וֹ רעין
כּ מ וֹ ה וּ , אני אף א וֹ מר  וה ּׁשני

כּ מ וֹ ה וּ : אני אף א וֹ מר  וה ּׁשליׁש י

זרה , עבוֹ דה  העוֹ בד 
, המנּס ואחד  המקּט ר, ואחד  ה זּ וֹ בח, ואחד  העוֹ בד, אחד 

ה ּמ ׁש ּת חוה , לאלוֹ ּה ,ואחד  עליו המק בּ ל וֹ  ואחד  
א ּת ה . אלי לוֹ  והא וֹ מר

וה ּמ רחיץ, וה ּמ ר בּ ץ  והמכ בּ ד  והמנּׁשק  המגּפ ף אבל 
וה ּמ נעיל , ה ּמ ל בּ יׁש  , ה ּס

תעשׂ ה . בּ לא  ע וֹ בר 
תעשׂ ה . בּ לא  ע וֹ בר  בּ ׁש מ וֹ , והמקיּ ם  בּ ׁש מ וֹ  ה נּ וֹ דר 

עבוֹ דת וֹ . היא  זוֹ  ּפ ע וֹ ר , לבעל עצמ וֹ  ה ּפ וֹ ער 
עבוֹ דתוֹ : היא  זוֹ  למרק וּ ליס, אבן ה זּ וֹ רק 

,ל ּמ ל מ זּ רע וֹ  ה נּ וֹ תן
בּ א ׁש . ויעביר  ל ּמ ל ׁש יּ מסר  עד  חיּ ב אינוֹ 

בּ א ׁש , ה עביר ולא   לּמ ל מסר 
,ל ּמ ל מסר ולא  בּ א ׁש  ה עביר

בּ א ׁש . ויעביר  ל ּמ ל ׁש יּ מסר  עד  חיּ ב, אינוֹ 
מ ּׁשחיוֹ , המד בּ ר  פ ּת וֹ ם  זה  א וֹ ב בּ על

בּ פיו , המד בּ ר זה  וידּ עוֹ ני
בּ אזהרה : בּ הם  וה נּ ׁש אל  בסקילה , א לּ וּ  הרי

ו
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בידאהבייאי.
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ה ּׁשבּ ת , את  המחלּ ל 
חּט את. ׁש גגת וֹ  ועל כרת זד וֹ נוֹ  על  ׁש חיּ בין בּ דבר 
בּ ּׁשם . ׁש יּ ק לּ לם  עד  חיּ ב אינוֹ  וא ּמ וֹ , אביו המק לּ ל 

בּ כ נּ וּ י, מאיר ק לּ לם  ּפ וֹ טרין:וחכמיםמחיּ ברבּ י 

המארסה , נערה  על  ה בּ א 
מארסה בתוּ לה  נערה  ׁש ּת הא  עד  חיּ ב אינוֹ 

אביה . בבית והיא 
בּ חנק: וה ּׁשני בּ סקילה  הרא ׁש וֹ ן ׁש נים , עליה  בּ א וּ 

הדיוֹ ט . זה  ה ּמ סית ,
יׁש  לוֹ  אמר ההדיוֹ ט, את ּפ לוֹ ני,ה ּמ סית במק וֹ ם  יראה  

מר עה .  ּכ מטיבה ,  ּכ ׁש וֹ תה ,  ּכ א וֹ כלת ,  ּכ
מ זּ וֹ . חוּ ץ  עליהם , מכמינין אין ׁש בּ ּת וֹ רה  מיתוֹ ת חיּ בי כּ ל

עדיו , והן לׁש נים  אמר
א וֹ ת וֹ . וסוֹ קלין דּ ין לבית  א וֹ תוֹ  מביאין

. בּ כ רוֹ צים  חברים  לי יׁש  א וֹ מר  ה וּ א  לאחד , אמר 
בּ פניהם , לד בּ ר  יכ וֹ ל ואינוֹ  ערוּ ם  היה  אם 

ה גּ דר , אחוֹ רי עדים  ל וֹ  מכמינין
ביחוּ ד , לּ י ּׁשאמרּת  מה  אמר  לוֹ  א וֹ מר וה וּ א 

לוֹ  א וֹ מר  וה וּ א  לוֹ , א וֹ מר  וה לּ ה 
ואבנים. עצים  ונעבד   ונל ׁש בּ ּׁשמים  אלהינוּ  את  ננּ יח   היא

מ וּ טב. זה  הרי בּ וֹ , חוֹ זר אם 
לנוּ , יפה   וכ חוֹ בתנוּ  היא   ּכ אמר  ואם 

דּ ין  לבית  א וֹ ת וֹ  מביאין ה גּ דר מאחוֹ רי הע וֹ מדין
א וֹ ת וֹ . וסוֹ קלין

ונעבד .  נל וא עבד ,  אל א עבד , הא וֹ מר
וּ נזבּ ח. נל ואזבּ ח,  אל אזבּ ח,

ונקטיר.  נל ואקטיר ,  אל אקטיר,

ח 

ט 

י

האה

בשעזכושח.

אחעשב. האו,

פ:ומרמקב,

הענה

אחעשנבמ

ובא.

הבוב: בעש,

זה. ה,

אלייבפ האה,

כמ. כמ, כש, כא,

חמ. כחמשאמע,

אלוע

מאלדוא.

האילחרב. אל,

אהעוילב

מלעאה

ואלאמשלב

ואל ואל,

הנאאשוועו.

הזמ. אחב,

ואכהחויל

המהמאלד

וא.

נו. או, הא,

נו. או, א,

נו. או, א,
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י
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מיתות זארבע סנהדריפרק כב

. וּ ננּס  נל , ואנּס  אל , אנּס
ונׁש ּת חוה .  נל וא ׁש ּת חוה ,  אל א ׁש ּת חוה ,

זרה : עבוֹ דה  ונעבד   נל הא וֹ מר, זה  ה ּמ דּ יח,

ה עינים. את  האוֹ חז  ולא  ח יּ ב , מ עשׂ ה  העוֹ שׂ ה  המכּׁשף
עקיבא מ ּׁשוּ ם רבּ י  יהוֹ ׁש עא וֹ מר ,רבּ י 

ח יּ ב , ל וֹ קט ואחד  ּפ טוּ ר ל וֹ קט אחד  ק ּׁשוּ אין, לוֹ קטין ׁש נים 
ּפ טוּ ר : ה עינים  את הא וֹ חז חיּ ב, מ עשׂ ה  הע וֹ שׂ ה 

ח פרק 

וּ מ וֹ רה , סוֹ רר בן נעשׂ ה  מאימתי וּ מ וֹ רה , סוֹ רר  בּ ן
ׁש יּ קּ י  ועד  שׂ ערוֹ ת ׁש ּת י זקן,מ ּׁשיּ ביא  ף 

נק יּ ה , בּ לׁש וֹ ן  חכמים ׁש דּ בּ רוּ  א לּ א  ה עליוֹ ן, ולא  הּת חּת וֹ ן 
בּ ן ׁש נּ אמר , לאיׁש  יהיה  איׁש .כּ י ולא  בּ ן בת , ולא בּ ן  , 

מצוֹ ת : לכלל  בא  ׁש א  ּפ טוּ ר , ה קּ טן

חיּ ב, מאימתי
האיטלקי. יין לג  חצי ויׁש ּת ה בּ שׂ ר  טרטימר  מ ּׁשיּ אכל 

יוֹ סי יין.רבּ י  ולג  בּ שׂ ר מנה  א וֹ מר , 
החד ׁש , בּ עבּ וּ ר אכל מצוה , בּ חבוּ רת  אכל 

ׁש ני מ עשׂ ר  ,בּ ירוּ ׁש ליםאכל  
וּ רמ שׂ ים , ׁש קצים  וּ טרפ וֹ ת , נבל וֹ ת  אכל

תרוּ מתוֹ  נּט לה  ׁש א  רא ׁש וֹ ן וּ מ עשׂ ר טבל  אכל
נפ דּ וּ , ׁש א  והקדּ ׁש  ׁש ני וּ מ עשׂ ר 

עברה , ׁש ה וּ א  ודבר מצוה  ׁש ה וּ א  דּ בר  אכל 
בּ שׂ ר , אכל  ולא  מאכל כּ ל  אכל 
יין, ׁש תה  ולא  מ ׁש קה  כל  ׁש תה 

יין, ויׁש ּת ה  בּ שׂ ר  ׁש יּ אכל  עד  וּ מוֹ רה, סוֹ רר בן נעשׂ ה אינ וֹ 
וסבאׁש נּ אמר  .ז וֹ לל 

יא 

א 

ב

נו. או, א,

נו. או, א,

נועז: זה, ה,

והאה. ההמח,

ריאמרע

אלפולח שלק,

האהפ: המח,

מנבסו בסו,

מששושז

אשחבנ הוה,

בוא.כילבש, בוב, ,

שבלמ: הפ,

מח

מטבוחליה.

מבוי.רי א,

אבה אבמ,

באמש

שו אנו,

אטורשנת

ושושנ

אדשמושע

אכמואב

שכמושי

עשבוי אנבסו,

.זוש
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א

ב 

ומורה  סורר בח כג סנהדריפרק 

לדּ בר , זכר  לדּ בר , ראיה  ׁש אין ּפ י על ואף
למ וֹ ׁש נּ אמר  בשׂ ר בּ זללי יין בסבאי  ּת הי :אל  

אביו , בּ ר ׁש וּ ת ואכל  אביו מ ּׁשל  גּ נב
אחרים , בּ ר ׁש וּ ת ואכל  אחרים  מ ּׁשל 

אביו , בּ ר ׁש וּ ת ואכל  אחרים  מ ּׁשל 
וּ מ וֹ רה , סוֹ רר בן נעשׂ ה  אינוֹ 

אחרים . בּ רׁש וּ ת  ויאכל אביו  מ ּׁשל ׁש יּ גנב עד 
יהוּ דה  רבּ י  בר י וֹ סי א וֹ מר ,רבּ י 

א ּמ וֹ : וּ מ ּׁשל אביו מ ּׁשל ׁש יּ גנב עד 

רוֹ צה , אינּה  וא ּמ וֹ  רוֹ צה  אביו  היה 
רוֹ צה , וא ּמ וֹ  ר וֹ צה  אינוֹ  אביו

ר וֹ צים . ׁש ניהם  ׁש יּ ה וּ  עד  וּ מ וֹ רה , סוֹ רר בן נעשׂ ה  אינוֹ 
יהוּ דה  לאביו ,רבּ י  רא וּ יה  א ּמ וֹ  היתה  לא  אם  א וֹ מר, 

וּ מ וֹ רה . סוֹ רר  בן נעשׂ ה  אינוֹ 
חרׁש , אוֹ  ס וּ מא א וֹ  א לּ ם  א וֹ  חגּ ר  אוֹ  גּ דּ ם  מהם אחד  היה 

וּ מ וֹ רה , סוֹ רר בן נעשׂ ה  אינוֹ 
ואּמ וֹ ׁש נּ אמר  אביו  ב וֹ  ג דּ מין.ותפשׂ וּ  ולא  , 

אתוֹ  חגּ רין.והוֹ ציאוּ  ולא  א לּ מין.ואמרוּ , ולא  , 
זה  סוּ מין.בּ ננוּ  ולא  בּ קלנ וּ , ׁש מ ע חר ׁש ין.אינ נּ וּ  ולא  , 

א וֹ ת וֹ . וּ מלקין ׁש לׁש ה  בּ פני בּ וֹ  מתרין
וּ ׁש ל ׁש ה . בּ עשׂ רים  נדּ וֹ ן וקלקל, חזר 

הרא ׁש וֹ נים , ׁש ל ׁש ה  ׁש ם  ׁש יּ ה וּ  עד  נסקל ואינוֹ 
זה ׁש נּ אמר  בּ פניכם .בּ ננוּ  ׁש לּ קה  זה וּ  , 

ה קּ י  ּכ ואחר  דּ ינוֹ  נגמר ׁש א  עד ּפ טוּ ר.בּ רח  ה ּת חּת וֹ ן, זקן ף  
ה קּ י  ּכ ואחר  בּ רח דּ ינוֹ  מּׁשנּ גמר  ח יּ ב :ואם  ה ּת ח ּת וֹ ן, זקן  ף  

סוֹ פ וֹ , ׁש ם  על  נדּ וֹ ן וּ מ וֹ רה  סוֹ רר  בּ ן
חיּ ב, ימ וּ ת  ואל זכּ אי ימ וּ ת 

ג 

ד

ה 

זל ועפשרל,

:אתביבבלש
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מאובא

אנבסו
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ונעשששה
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בסונעשס

יזויח

ג

ד 

ה

חקק



מיתות זארבע סנהדריפרק כב

. וּ ננּס  נל , ואנּס  אל , אנּס
ונׁש ּת חוה .  נל וא ׁש ּת חוה ,  אל א ׁש ּת חוה ,

זרה : עבוֹ דה  ונעבד   נל הא וֹ מר, זה  ה ּמ דּ יח,

ה עינים. את  האוֹ חז  ולא  ח יּ ב , מ עשׂ ה  העוֹ שׂ ה  המכּׁשף
עקיבא מ ּׁשוּ ם רבּ י  יהוֹ ׁש עא וֹ מר ,רבּ י 

ח יּ ב , ל וֹ קט ואחד  ּפ טוּ ר ל וֹ קט אחד  ק ּׁשוּ אין, לוֹ קטין ׁש נים 
ּפ טוּ ר : ה עינים  את הא וֹ חז חיּ ב, מ עשׂ ה  הע וֹ שׂ ה 

ח פרק 

וּ מ וֹ רה , סוֹ רר בן נעשׂ ה  מאימתי וּ מ וֹ רה , סוֹ רר  בּ ן
ׁש יּ קּ י  ועד  שׂ ערוֹ ת ׁש ּת י זקן,מ ּׁשיּ ביא  ף 

נק יּ ה , בּ לׁש וֹ ן  חכמים ׁש דּ בּ רוּ  א לּ א  ה עליוֹ ן, ולא  הּת חּת וֹ ן 
בּ ן ׁש נּ אמר , לאיׁש  יהיה  איׁש .כּ י ולא  בּ ן בת , ולא בּ ן  , 

מצוֹ ת : לכלל  בא  ׁש א  ּפ טוּ ר , ה קּ טן

חיּ ב, מאימתי
האיטלקי. יין לג  חצי ויׁש ּת ה בּ שׂ ר  טרטימר  מ ּׁשיּ אכל 

יוֹ סי יין.רבּ י  ולג  בּ שׂ ר מנה  א וֹ מר , 
החד ׁש , בּ עבּ וּ ר אכל מצוה , בּ חבוּ רת  אכל 

ׁש ני מ עשׂ ר  ,בּ ירוּ ׁש ליםאכל  
וּ רמ שׂ ים , ׁש קצים  וּ טרפ וֹ ת , נבל וֹ ת  אכל

תרוּ מתוֹ  נּט לה  ׁש א  רא ׁש וֹ ן וּ מ עשׂ ר טבל  אכל
נפ דּ וּ , ׁש א  והקדּ ׁש  ׁש ני וּ מ עשׂ ר 

עברה , ׁש ה וּ א  ודבר מצוה  ׁש ה וּ א  דּ בר  אכל 
בּ שׂ ר , אכל  ולא  מאכל כּ ל  אכל 
יין, ׁש תה  ולא  מ ׁש קה  כל  ׁש תה 

יין, ויׁש ּת ה  בּ שׂ ר  ׁש יּ אכל  עד  וּ מוֹ רה, סוֹ רר בן נעשׂ ה אינ וֹ 
וסבאׁש נּ אמר  .ז וֹ לל 

יא 

א 

ב

נו. או, א,

נו. או, א,

נועז: זה, ה,

והאה. ההמח,
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האהפ: המח,

מנבסו בסו,

מששושז
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ושושנ
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שכמושי
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ומורה  סורר בח כג סנהדריפרק 

לדּ בר , זכר  לדּ בר , ראיה  ׁש אין ּפ י על ואף
למ וֹ ׁש נּ אמר  בשׂ ר בּ זללי יין בסבאי  ּת הי :אל  

אביו , בּ ר ׁש וּ ת ואכל  אביו מ ּׁשל  גּ נב
אחרים , בּ ר ׁש וּ ת ואכל  אחרים  מ ּׁשל 

אביו , בּ ר ׁש וּ ת ואכל  אחרים  מ ּׁשל 
וּ מ וֹ רה , סוֹ רר בן נעשׂ ה  אינוֹ 

אחרים . בּ רׁש וּ ת  ויאכל אביו  מ ּׁשל ׁש יּ גנב עד 
יהוּ דה  רבּ י  בר י וֹ סי א וֹ מר ,רבּ י 

א ּמ וֹ : וּ מ ּׁשל אביו מ ּׁשל ׁש יּ גנב עד 

רוֹ צה , אינּה  וא ּמ וֹ  רוֹ צה  אביו  היה 
רוֹ צה , וא ּמ וֹ  ר וֹ צה  אינוֹ  אביו

ר וֹ צים . ׁש ניהם  ׁש יּ ה וּ  עד  וּ מ וֹ רה , סוֹ רר בן נעשׂ ה  אינוֹ 
יהוּ דה  לאביו ,רבּ י  רא וּ יה  א ּמ וֹ  היתה  לא  אם  א וֹ מר, 

וּ מ וֹ רה . סוֹ רר  בן נעשׂ ה  אינוֹ 
חרׁש , אוֹ  ס וּ מא א וֹ  א לּ ם  א וֹ  חגּ ר  אוֹ  גּ דּ ם  מהם אחד  היה 

וּ מ וֹ רה , סוֹ רר בן נעשׂ ה  אינוֹ 
ואּמ וֹ ׁש נּ אמר  אביו  ב וֹ  ג דּ מין.ותפשׂ וּ  ולא  , 

אתוֹ  חגּ רין.והוֹ ציאוּ  ולא  א לּ מין.ואמרוּ , ולא  , 
זה  סוּ מין.בּ ננוּ  ולא  בּ קלנ וּ , ׁש מ ע חר ׁש ין.אינ נּ וּ  ולא  , 

א וֹ ת וֹ . וּ מלקין ׁש לׁש ה  בּ פני בּ וֹ  מתרין
וּ ׁש ל ׁש ה . בּ עשׂ רים  נדּ וֹ ן וקלקל, חזר 

הרא ׁש וֹ נים , ׁש ל ׁש ה  ׁש ם  ׁש יּ ה וּ  עד  נסקל ואינוֹ 
זה ׁש נּ אמר  בּ פניכם .בּ ננוּ  ׁש לּ קה  זה וּ  , 

ה קּ י  ּכ ואחר  דּ ינוֹ  נגמר ׁש א  עד ּפ טוּ ר.בּ רח  ה ּת חּת וֹ ן, זקן ף  
ה קּ י  ּכ ואחר  בּ רח דּ ינוֹ  מּׁשנּ גמר  ח יּ ב :ואם  ה ּת ח ּת וֹ ן, זקן  ף  

סוֹ פ וֹ , ׁש ם  על  נדּ וֹ ן וּ מ וֹ רה  סוֹ רר  בּ ן
חיּ ב, ימ וּ ת  ואל זכּ אי ימ וּ ת 
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מאובא

אנבסו

עשמאובא.
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ומורה  סורר בח סנהדריפרק  כד

לע וֹ לם , והנאה  להן הנאה  ר ׁש עים  ׁש ל  ׁש ּמ יתתן
לעוֹ לם . ורע להן רע ול צּ דּ יקים ,

לע וֹ לם ,יין  והנאה  להן הנאה  לר ׁש עים , ו ׁש נה  
לעוֹ לם . ורע להן רע ול צּ דּ יקים ,

לע וֹ לם , והנאה  להן הנאה  לר ׁש עים , ּפ זּ וּ ר
לעוֹ לם . ורע להן רע ול צּ דּ יקים ,

לע וֹ לם , ורע  להן רע  לר ׁש עים , כּ נּ וּ ס
לעוֹ לם . והנאה  להן הנאה  ול צּ דּ יקים ,
לע וֹ לם , ורע  להן רע  לר ׁש עים , ׁש קט 

לע וֹ לם : והנאה  להן הנאה  ולצּ דּ יקים ,

סוֹ פ וֹ . ׁש ם  על נדּ וֹ ן בּמ חּת רת ה בּ א 
החבית , את וׁש בר בּמ חּת רת בא  היה 

ּפ טוּ ר : דמים , לוֹ  אין אם  חיּ ב. דמים , לוֹ  יׁש  אם 

בּ נפ ׁש ן, א וֹ תן ׁש ּמ צּ ילין הן וא לּ וּ 
להרג וֹ , חברוֹ  אחר הר וֹ דף

המארסה . ה נּ ערה  ואחר ה זּ כ וּ ר  אחר
ה ּׁשבּ ת , את  והמחלּ ל  בּ המה , אחר הר וֹ דף אבל 

זרה , עבוֹ דה  והעוֹ בד 
בּ נפ ׁש ן: א וֹ תן מ צּ ילין אין

ט  פרק 

ה נּ שׂ רפין, הן וא לּ וּ 
ׁש זּ נּ תה . כּ הן וּ בת וּ בּת ּה , א ּׁשה  על  ה בּ א 

בּ נוֹ , וּ בת בּ ּת וֹ , וּ בת בּ ּת וֹ , וּ בּת ּה , א ּׁשה  בּ כלל  יׁש 
בּ נּה , וּ בת  בּ ּת ּה , וּ בת א ׁש ּת וֹ , וּ בת

חמיו. ואם  חמ וֹ תוֹ , ואם  חמ וֹ ת וֹ ,
ה נּ דּ חת. עיר  ואנׁש י הרוֹ צח ה נּ הרגים , הן וא לּ וּ 
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הנשרפיט כה סנהדריפרק

בברזל , א וֹ  באבן רעה וּ  את  ׁש ה כּ ה  רוֹ צח
הא וּ ר  ֹלת ו א וֹ  ה ּמ ים   ֹלתו עליו  וכבׁש 

חיּ ב. ומת, מ ּׁשם , ל על וֹ ת  יכ וֹ ל ואינוֹ 
הא וּ ר  ֹלת ו א וֹ  ה ּמ ים   ֹלתו דּ חפ וֹ 

ּפ ט וּ ר. ומת , מ ּׁשם , לעלוֹ ת ויכ וֹ ל 
ּפ ט וּ ר. ה נּ חׁש , את  בוֹ  ׁש ּס ה  ה כּ לב, את בוֹ  ׁש ּס ה 

ה נּ חׁש ,ה ּׁשי  את בּ וֹ   
יהוּ דה  ּפ וֹ טרין.וחכמיםמחיּ ב,רבּ י  

למיתה , ואמד וּ ה וּ  בּ אגרוֹ ף בּ ין בּ אבן בּ ין חברוֹ  את  ה ּמ כּ ה 
חיּ ב. ומת, הכ בּ יד  מ כּ אן וּ לאחר ּׁשהיה  מ ּמ ה  והקל

נחמיה  לדּ בר :רבּ י ׁש רגלים  ּפ ט וּ ר, א וֹ מר, 

האדם , את  והרג ה בּ המה  את  להרג נתכּ וּ ן
ּפ ט וּ ר. קימא , בּ ן והרג  לנפלים , ישׂ ראל, את והרג לנּ כרי

מתניו על להמית  כּ די ב ּה  היה ולא  מתניו על לה כּ וֹ ת וֹ  נת כּ וּ ן 
לבּ וֹ , על  להמית כּ די בּה  והיה  ל בּ וֹ  על ל ּה  והלכה 

ּפ ט וּ ר. ומת ,
לבּ וֹ  על  להמית כּ די בּה  והיה  ל בּ וֹ  על לה כּ וֹ תוֹ  נת כּ וּ ן

מתניו , על  להמית  כּ די  ב ּה  היה  ולא  מתניו  על  ל ּה  והלכה
ּפ ט וּ ר. ומת ,

הגּ ד וֹ ל להמית  כּ די ב ּה  היה ולא  הגּ ד וֹ ל את  לה כּ וֹ ת  נת כּ וּ ן
ה קּ טן, את  להמית  כּ די בּה  והיה  ה קּ טן על  לּה  והלכה 

ּפ ט וּ ר. ומת ,
ה קּ טן  את  להמית  כּ די בּה  והיה  ה קּ טן את  לה כּ וֹ ת  נתכּ וּ ן

ה גּ ד וֹ ל , את להמית כּ די בּה  היה  ולא  ה גּ ד וֹ ל  על  לּה  והלכה 
ּפ ט וּ ר. ומת ,

מתניו על להמית  כּ די ב ּה  והיה מתניו  על לה כּ וֹ ת  נת כּ וּ ן אבל 
חיּ ב. ומת, לבּ וֹ , על לּה  והלכה 

הגּ ד וֹ ל את  להמית  כּ די  ב ּה  והיה  ה גּ ד וֹ ל  את  לה כּ וֹ ת  נת כּ וּ ן 

ב

רשארבאב

ועלהאלה

ח. ו, וילמ,

דלהאלה

פ. ו, ולמ,

פ. שבאה, שבאה,

הבאה

פ.ומ,רי

האחבבבבול

ח. ומשומהו,

של:רנ פ, א,

נלאהואה

פ. ובק, ל, לואי,

נלעמוהבכלעמ

ולעלובכלעל

פ. ו,

נלעלובכלעל

ולעמוהבכלעמ

פ. ו,

נלאהוהבכלה

ולעהובכלאה

פ. ו,

נלאהובכלאה

ולעהוהבכלאה

פ. ו,

אנלעמובכלעמ

ח. ו, ולעל,

נלאהובכלאה

ב 

חקק



ומורה  סורר בח סנהדריפרק  כד

לע וֹ לם , והנאה  להן הנאה  ר ׁש עים  ׁש ל  ׁש ּמ יתתן
לעוֹ לם . ורע להן רע ול צּ דּ יקים ,

לע וֹ לם ,יין  והנאה  להן הנאה  לר ׁש עים , ו ׁש נה  
לעוֹ לם . ורע להן רע ול צּ דּ יקים ,

לע וֹ לם , והנאה  להן הנאה  לר ׁש עים , ּפ זּ וּ ר
לעוֹ לם . ורע להן רע ול צּ דּ יקים ,

לע וֹ לם , ורע  להן רע  לר ׁש עים , כּ נּ וּ ס
לעוֹ לם . והנאה  להן הנאה  ול צּ דּ יקים ,
לע וֹ לם , ורע  להן רע  לר ׁש עים , ׁש קט 

לע וֹ לם : והנאה  להן הנאה  ולצּ דּ יקים ,

סוֹ פ וֹ . ׁש ם  על נדּ וֹ ן בּמ חּת רת ה בּ א 
החבית , את וׁש בר בּמ חּת רת בא  היה 

ּפ טוּ ר : דמים , לוֹ  אין אם  חיּ ב. דמים , לוֹ  יׁש  אם 

בּ נפ ׁש ן, א וֹ תן ׁש ּמ צּ ילין הן וא לּ וּ 
להרג וֹ , חברוֹ  אחר הר וֹ דף

המארסה . ה נּ ערה  ואחר ה זּ כ וּ ר  אחר
ה ּׁשבּ ת , את  והמחלּ ל  בּ המה , אחר הר וֹ דף אבל 

זרה , עבוֹ דה  והעוֹ בד 
בּ נפ ׁש ן: א וֹ תן מ צּ ילין אין

ט  פרק 

ה נּ שׂ רפין, הן וא לּ וּ 
ׁש זּ נּ תה . כּ הן וּ בת וּ בּת ּה , א ּׁשה  על  ה בּ א 

בּ נוֹ , וּ בת בּ ּת וֹ , וּ בת בּ ּת וֹ , וּ בּת ּה , א ּׁשה  בּ כלל  יׁש 
בּ נּה , וּ בת  בּ ּת ּה , וּ בת א ׁש ּת וֹ , וּ בת

חמיו. ואם  חמ וֹ תוֹ , ואם  חמ וֹ ת וֹ ,
ה נּ דּ חת. עיר  ואנׁש י הרוֹ צח ה נּ הרגים , הן וא לּ וּ 
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הנשרפיט כה סנהדריפרק

בברזל , א וֹ  באבן רעה וּ  את  ׁש ה כּ ה  רוֹ צח
הא וּ ר  ֹלת ו א וֹ  ה ּמ ים   ֹלתו עליו  וכבׁש 

חיּ ב. ומת, מ ּׁשם , ל על וֹ ת  יכ וֹ ל ואינוֹ 
הא וּ ר  ֹלת ו א וֹ  ה ּמ ים   ֹלתו דּ חפ וֹ 

ּפ ט וּ ר. ומת , מ ּׁשם , לעלוֹ ת ויכ וֹ ל 
ּפ ט וּ ר. ה נּ חׁש , את  בוֹ  ׁש ּס ה  ה כּ לב, את בוֹ  ׁש ּס ה 

ה נּ חׁש ,ה ּׁשי  את בּ וֹ   
יהוּ דה  ּפ וֹ טרין.וחכמיםמחיּ ב,רבּ י  

למיתה , ואמד וּ ה וּ  בּ אגרוֹ ף בּ ין בּ אבן בּ ין חברוֹ  את  ה ּמ כּ ה 
חיּ ב. ומת, הכ בּ יד  מ כּ אן וּ לאחר ּׁשהיה  מ ּמ ה  והקל

נחמיה  לדּ בר :רבּ י ׁש רגלים  ּפ ט וּ ר, א וֹ מר, 

האדם , את  והרג ה בּ המה  את  להרג נתכּ וּ ן
ּפ ט וּ ר. קימא , בּ ן והרג  לנפלים , ישׂ ראל, את והרג לנּ כרי

מתניו על להמית  כּ די ב ּה  היה ולא  מתניו על לה כּ וֹ ת וֹ  נת כּ וּ ן 
לבּ וֹ , על  להמית כּ די בּה  והיה  ל בּ וֹ  על ל ּה  והלכה 

ּפ ט וּ ר. ומת ,
לבּ וֹ  על  להמית כּ די בּה  והיה  ל בּ וֹ  על לה כּ וֹ תוֹ  נת כּ וּ ן

מתניו , על  להמית  כּ די  ב ּה  היה  ולא  מתניו  על  ל ּה  והלכה
ּפ ט וּ ר. ומת ,

הגּ ד וֹ ל להמית  כּ די ב ּה  היה ולא  הגּ ד וֹ ל את  לה כּ וֹ ת  נת כּ וּ ן
ה קּ טן, את  להמית  כּ די בּה  והיה  ה קּ טן על  לּה  והלכה 

ּפ ט וּ ר. ומת ,
ה קּ טן  את  להמית  כּ די בּה  והיה  ה קּ טן את  לה כּ וֹ ת  נתכּ וּ ן

ה גּ ד וֹ ל , את להמית כּ די בּה  היה  ולא  ה גּ ד וֹ ל  על  לּה  והלכה 
ּפ ט וּ ר. ומת ,

מתניו על להמית  כּ די ב ּה  והיה מתניו  על לה כּ וֹ ת  נת כּ וּ ן אבל 
חיּ ב. ומת, לבּ וֹ , על לּה  והלכה 

הגּ ד וֹ ל את  להמית  כּ די  ב ּה  והיה  ה גּ ד וֹ ל  את  לה כּ וֹ ת  נת כּ וּ ן 

ב

רשארבאב

ועלהאלה

ח. ו, וילמ,

דלהאלה

פ. ו, ולמ,

פ. שבאה, שבאה,

הבאה

פ.ומ,רי

האחבבבבול

ח. ומשומהו,

של:רנ פ, א,

נלאהואה

פ. ובק, ל, לואי,

נלעמוהבכלעמ

ולעלובכלעל

פ. ו,

נלעלובכלעל

ולעמוהבכלעמ

פ. ו,

נלאהוהבכלה

ולעהובכלאה

פ. ו,

נלאהובכלאה

ולעהוהבכלאה

פ. ו,

אנלעמובכלעמ

ח. ו, ולעל,

נלאהובכלאה

ב 

חקק



וכק

ברכה מעין שלוש
ה ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַעל: רּוְך ַאָתּ ָבּ

ָרִציָת ְוִהְנַחְלָתּ ַלֲאבֹוֵתינּו  ה טֹוָבה ּוְרָחָבה ֶשׁ ֶדה ְוַעל ֶאֶרץ ֶחְמָדּ ׂ נּוַבת ַהָשּ ְוַעל ְתּ
ָך ְוַעל  ָרֵאל ַעֶמּ ּבֹוַע ִמּטּוָבּה, ַרֵחם )ָנא( ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ַעל ִיְשׂ ְרָיּה ְוִלְשׂ ֶלֱאכֹל ִמִפּ
ַלִים  ֶחָך ְוַעל ֵהיָכֶלָך, ּוְבֵנה ְירּוָשׁ בֹוֶדָך ְוַעל ִמְזְבּ ן ְכּ ַכּ ַלִים ִעיֶרָך ְוַעל ִצּיֹון ִמְשׁ ְירּוָשׁ
ּה  ְרָיּ ִמִפּ ְונֹאַכל  ִבְנָיָנּה  ְבּ ֵחנּו  ְמּ ְוַשׂ ְלתֹוָכּה  ְוַהֲעֵלנּו  ָיֵמינּו  ְבּ ְמֵהָרה  ִבּ ֶדׁש  ַהקֹּ ִעיר 

ה ּוְבָטֳהָרה: ׁ ְקֻדָשּ ע ִמּטּוָבּה ּוְנָבֶרְכָך ָעֶליָה ִבּ ַבּ ְוִנְשׂ

יֹום רֹאׁש ַהֹחֶדׁש ַהֶזּה: ת ַהֶזּה:   בר"ח: ְוָזְכֵרנּו ְלטֹוָבה ְבּ ָבּ ׁ יֹום ַהַשּ בשבת: ּוְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ְבּ

יֹום ַחג )פלוני( ַהֶזּה: ְמֵחנּו ְבּ רֹון ַהֶזּה:   ביו"ט: ְוַשׂ יֹום ַהִזָּכּ בר"ה: ְוָזְכֵרנּו ְלטֹוָבה ְבּ

ל ְונֹוֶדה ְלָך ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל: ה ְיהָוה טֹוב ּוֵמִטיב ַלֹכּ י ַאָתּ ִכּ

ה ְיהָוה ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל רּוְך ַאָתּ ָבּ

 אם אכל מזונות יאמר:

ָלה ְלָכּ ְחָיה ְוַעל ַהַכּ ַהִמּ
 אם שתה יין יאמר:

ֶפן ִרי ַהֶגּ ֶפן ְוַעל ְפּ ַהֶגּ
 אם אכל פירות מז' מינים יאמר:

ִרי ָהֵעץ ָהֵעץ ְוַעל ְפּ

 על מיני מזונות:

ָלה. ְלָכּ ְחָיה ְוַעל ַהַכּ ַהִמּ
 על יין:

ֶפן. ִרי ַהֶגּ ְפּ
 על פירות מז' מינים:

רֹות. ַהֵפּ

 על מיני מזונות:

ָלה: ְלָכּ ְחָיה ְוַעל ַהַכּ ַהִמּ
על יין:

ִרי  ֶפן: )בא"י ְוַעל ְפּ ִרי ַהֶגּ ְפּ
ַגְפָנּה(:

 על פירות מז' מינים:

רֹות: )בא"י ְוַעל  ַהֵפּ
רֹוֶתיָה(: ֵפּ

תפילת הדרך
לֹום ְוַתְצִעיֵדנּו  ּתֹוִליֵכנּו ְלׁשָ ָפֶניָך ְיהָֹוה ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ׁשֶ ָרצֹון ִמּלְ ְיִהי 
ְמָחה  ּוְלׂשִ ים  ְלַחּיִ ֶחְפֵצנּו  ִלְמחֹוז  יֵענּו  ְוַתּגִ לֹום.  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לֹום  ְלׁשָ
אֹוֵיב  ל  ּכָ ף  ִמּכַ יֵלנּו  ְוַתּצִ לֹום(  ְלׁשָ ְוַתֲחִזיֵרנּו  יאמר  היום  באותו  חוזר  )ואם  לֹום.  ּוְלׁשָ
ׁשֹות ּוָבאֹות  ְתַרּגְ ל ִמיֵני ֻפְרָעִנּיֹות ַהּמִ ֶרְך, ּוִמּכָ ּדֶ ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ
ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵננּו  ְוִתּתְ ָיֵדינּו.  ה  ַמֲעׂשֵ ָכל  ּבְ ְוַהְצָלָחה  ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ ָלעֹוָלם 
קֹול  ַמע  ְוִתׁשְ טֹוִבים  ֲחָסִדים  ְוִתְגְמֵלנּו  רֵאינּו.  ָכל  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים 

ה: ה ְוַתֲחנּון ָאּתָ ִפּלָ י ֵאל ׁשֵמַע ּתְ ֲחנּוֵנינּו. ּכִ ּתַ

ִפָלה: ה ְיֹהָוה, ׁשֹוֵמַע ּתְ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ואומר ג"פ: 

ר ָרָאם ַמֲחֵנה  ֲאׁשֶ עּו בֹו ַמְלֲאֵכי ֱאלִהים: ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ּכַ ְפּגְ ְוַיֲעקֹב ָהַלְך ְלַדְרּכֹו ַוּיִ
קֹום ַההּוא ַמֲחָנִים: ם ַהּמָ ְקָרא ׁשֵ ֱאלִהים ֶזה ַוּיִ
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מחזור טומחזור ידמחזור יגמשנהפרקמסכת
י חשון תשצ"איא שבט תשפ"היא אייר תשע"טטז-אג-א

יא חשון תשצ"איב שבט תשפ"היב אייר תשע"טב-גא
יב חשון תשצ"איג שבט תשפ"היג אייר תשע"טד-הא
יג חשון תשצ"איד שבט תשפ"היד אייר תשע"טו-זא
יד חשון תשצ"אטו שבט תשפ"הטו אייר תשע"טא-בב
טו חשון תשצ"אטז שבט תשפ"הטז אייר תשע"טג-דב

טז חשון תשצ"איז שבט תשפ"היז אייר תשע"טה-אב-ג
יז חשון תשצ"איח שבט תשפ"היח אייר תשע"טב-גג
יח חשון תשצ"איט שבט תשפ"היט אייר תשע"טד-הג
יט חשון תשצ"אכ שבט תשפ"הכ אייר תשע"טו-זג
כ חשון תשצ"אכא שבט תשפ"הכא אייר תשע"טח-טג
כא חשון תשצ"אכב שבט תשפ"הכב אייר תשע"טי-יאג
כב חשון תשצ"אכג שבט תשפ"הכג אייר תשע"טא-בד
כג חשון תשצ"אכד שבט תשפ"הכד אייר תשע"טג-דד
כד חשון תשצ"אכה שבט תשפ"הכה אייר תשע"טה-וד
כה חשון תשצ"אכו שבט תשפ"הכו אייר תשע"טז-חד
כו חשון תשצ"אכז שבט תשפ"הכז אייר תשע"טט-יד
כז חשון תשצ"אכח שבט תשפ"הכח אייר תשע"טיא-יבד

כח חשון תשצ"אכט שבט תשפ"הכט אייר תשע"טיג-אד-ה
כט חשון תשצ"אל שבט תשפ"הא סיון תשע"טב-גה
ל חשון תשצ"אא אדר תשפ"הב סיון תשע"טד-הה
א כסלו תשצ"אב אדר תשפ"הג סיון תשע"טא-בו
ב כסלו תשצ"אג אדר תשפ"הד סיון תשע"טג-דו
ג כסלו תשצ"אד אדר תשפ"הה סיון תשע"טה-וו

ד כסלו תשצ"אה אדר תשפ"הו סיון תשע"טז-א ו-ז
ה כסלו תשצ"או אדר תשפ"הז סיון תשע"טב-גז
ו כסלו תשצ"אז אדר תשפ"הח סיון תשע"טד-הז
ז כסלו תשצ"אח אדר תשפ"הט סיון תשע"טו-זז

ח כסלו תשצ"אט אדר תשפ"הי סיון תשע"טח-אז-ח
ט כסלו תשצ"אי אדר תשפ"היא סיון תשע"טב-גח
י כסלו תשצ"איא אדר תשפ"היב סיון תשע"טד-הח

יא כסלו תשצ"איב אדר תשפ"היג סיון תשע"טו-אח-א

ת א-ח
שבועו

ת 
מסכ

הסכמות מופיעות במסכת ברכות



ב

לפני הלימוד:

של  עשה  מצות  לקיים  זו(  )משנה  אלו  משניות  לומד  הריני 
לעילוי  זה  לימוד  שיהא  רצון  ויהי  תורה  תלמוד 

נשמת פב"פ.

אחר הלימוד:

הובא בספר זכרון יהודה בקבלה מהגאון מו"ה דוד דייטש זצ"ל

יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שתהא לימוד משניות שלמדתי 
משנה  כי  לנשמתו / לנשמתה  זכות  )פב"פ(  נשמת  בשביל 

רמים  לתענוגים  ותזכה  מעלה  מעלה  שתעלה  נשמה  אותיות 

ולהנות מזיו השכינה ושתהא צרורה בצרור החיים עם נשמת 

עם  המתים  בתחיית  ולהחיותה  עדן  שבגן  וצדקניות  צדיקים 

אמן. ברחמים  ישראל  מתי  שאר  כל 

תפילה קצרה:

 בספר צבי לצדיק )מהגה"ק יהושע צבי מיכל שפירא זצ"ל מירושלים עיה"ק(
כתב )בסוף מכתב ד'( שיש אומרים אחר הלימוד רק נוסח קצר זה:

פלוני' בן  פלוני  נשמת  על  ירחם  'המרחם 

 וכתב שיש יותר תועלת באמירה קצר, דדבר קצר קל יותר לומר בכוונת הלב,
ובנוסח הזה יש בו ג"כ שמות הקודש.



שתי שבועות שבועות א אפרק

בעת  מכת
 שתי שבועות  א פרק

א  משנה

.ה שבועות מיני  ביטוי,א)ארבעה שוא ,ב)שבועת  הפקדו,ג)שבועת  שבועת 
העדות ד) הלכות אשבועת בריש " הרמב דברי מתו אלו שבועות ארבע על  קצר תיאור להל)

המסכת) בהמש בעז"ה הרחבה ביתר  ויתבארו שבועות,

ביטוי  שבועת
בתורה שנאמרה ד )היא ה להיטיב(ויקרא א להרע  פתיב לב א  ת בע י   נפ  א

מאה: לאחת  וא ידע והא מ ונעל בעה האד יבא אר לכל
שלא או שנע ה נשבע א וכ פלוני . דבר לעשות לא  או לעשות  שנשבע והיינו

פלוני. דבר נעה

ביטוי : שבועת  של ובשוגגענשו מלקות , חייב במזיד שקר, על  ביטוי  שבועת  הנשבע
ויורד . עולה קרב חייב 

שוא שבועת
.אופני מארבעה באחד על א)היינו שנשבע  כגו ,כ שאינו הידוע דבר לשנות נשבע

.ע שהיא על ב)אב שנשבע  כגו , כ שהוא  ספק  בו  שאי שידוע דבר  על הנשבע 
.השמי שהוא ג)השמי. תפלי יניח שלא כגו המצוה , את לבטל נשבעד)נשבע

. ימי שלשה   ייש שלא  כגו לעשותו , אפשר שאי  דבר לעשות

שוא: שבועת של פטור .ענשו בשוגג מלקות , חייב במזיד

הפקדו שבועת 
. לשל חייב היה  בו מודה היה שא ממו בדבר  הכופר היינו 

:הפקדו שבועת של  ולשלענשו  אש קרב להביא חייב מזיד בי שוגג   בי
וחומש . קר

העדות שבועת 
לחברו . עדות יודע  שאינו הנשבע היינו

יותר א. קצת  בעז"ה יתבאר  אחד וכל  השבועות , ארבעת על קצר  תיאור  רק  כאן  הצגנו
ה. פרק  הפקדון  שבועת  ג פרק  שוא  שבועת א -ב . פרק ביטוי שבועת  במקומה . בהרחבה

ו. פרק העדות  שבועת 

 י י ח ר ו ק מ

ג



שתי שבועות שבועות א פרק ב

ארבּ ע, ׁש הן ׁש ּת ים ׁש בוּ עוֹ ת
אר בּ ע , ׁש הן  ׁש ּת ים הּט מאה  ידיע וֹ ת 

א 

העדות: שבועת של ויורד.ענשו  עולה  קרב חייב  מזיד בי שוגג  בי

הטומאה  וקדשיו )ידיעות  מקדש  (טומאת

טומאת  דיני ג כתיב ביטוי שבועת  דיני שנאמרה פרשה  באותה
וקדשיו מקדש

ה) בנבלת (ב )(ויקרא  א טמא בר כל ע אר  נפ  א
טמא ר נבלת  א טמאה המה  נבלת   א טמאה  ח ה

טמא והא  מ  למקדשונעל נכנס או קודש (שאכל וא 
יטמא(ג )):ב בטומאה א ר טמאת לכל אד טמאת  יע  כי א

: וא ידע והא  מ  ונעל 

    
    
    

ג        
          ד 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש ּת ים.א בהדיא ׁש ב וּ עוֹ ת בקרא כּ תיבי ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
ה ) בשׂ פתים (ו יּ קרא לבּט א  ת בע  כּ י נפ ׁש  א וֹ  ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌

לא  להיטיב. אכל, להיטיב. א וֹ  ֹ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְלהרע
וה וּ א  צמוֹ . את  ׁש ּמ נּ ה להרע, ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַֹאכל ,
להבּ א, ולאו הן ׁש הוּ א  דּ בר לכל ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַה דּ ין

מׁש מע: לה בּ א  להיטיב  א וֹ  ׁש הןדּ להרע  ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌
דּ לא ארבּ ע. אחרים  ׁש ּת ים  ע וֹ ד לרבּ וֹ ת יׁש  ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֹ

אכלּת י  כּ מוֹ  דּ לׁש בר. ולאו הן והן, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְכתיבי .
ואכל: אכלּת י לא א וֹ  אכל, ידיעוֹ תולא  ְ◌ָֹ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌

טמא ה ּט מאה . דּ בר בּ כל ּת גּ ע א ׁש ר נפ ׁש  א וֹ  ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
מקדּ ׁש (ׁש ם ) טמאת  אצל  בּ ויּ קרא  האמ וּ ר , ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

דּ כתיב ׁש ּת ים.וקדׁש יו: בקרא. כּ תיבי ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
מׁש מע (ׁש ם ) טמא , וה וּ א מּמ נּ וּ  ונלם ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌

ה לם  א וֹ תוֹ  ידי ול טמאה  מ ּמ נּ וּ  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש נּ למה 
נכנס  א וֹ  אחת . הרי קדׁש , בּ שׂ ר ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָאכל 

ׁש ּת ים: הרי  ארבּ ע.לּמ קדּ ׁש , לר בּ וֹ ת ׁש הן יׁש  ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌
קדׁש , ה לם  אחרים . ח יּ וּ בים ׁש נים  ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְע וֹ ד 

ה וּ אוה לם  וזכוּ ר הּט מאה:מק דּ ׁש , את ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌

הטומאה,ב. בהעלם למקדש נכנס  או קודש  שאכל כאן  שאיירי בהדיא ביארה  לא  התורה 
ושרץ, לנבילה  ליטמא הוזהרו  לא  כהנים  אפילו כי מאליו, המובן דבר  הוא אבל
עשה טומאה  שבהעלמת איירי אלא חטא , היא  עצמה שהטומאה  למימר  ליכא ולכן
יבא או קדשים שיאכל זולתי חטא הטומאה  בהעלמת  שאין ובידוע איסור , איזה 

עה"ת)למקדש  לקמן ג ..(רמב "ן עקיבא וכרבי  יבטא , אשר  לכל מ"ה)דכתיב עיי "ש(פ"ג ,
לקמןד.ברע"ב. ישמעאל  כרבי פעמים, שני  ונעלם , ונעלם מ"ה)דכתיב  עיי "ש .(פ"ב ,

 י י ח ר ו ק מ

שתי שבועות שבועות א ג פרק

אר בּ ע , ׁש הן  ׁש ּת ים ה ּׁשבּ ת  יציא וֹ ת 
ארבּ עה: ׁש הם ׁש נים נג עים מראוֹ ת 

    
  ה 

     
            

   ו        
       ז

ב משנה 
וכמבואר כפרה, חילוקי  כמה ישנו וקדשיו מקדש טומאת בחיוב

שלפנינו במשניות 

 בינתיי והעל  בסו וידיעה בתחילה ידיעה בה יש 
ויורד עולה ב )קרב (משנה

 בסו ידיעה בה  ואי בתחילה ידיעה בה יש 
ויורד עולה ויביא  שיוודע  עד תולה ,  הכיפורי  ויו הפנימי ב)שעיר (משנה

 בסו ידיעה בה ויש  בתחילה ידיעה בה אי
מכפר הכיפורי ויו בחו הנעשה ג )שעיר (משנה 

 בסו ולא בתחילה  לא ידיעה בה   אי
מכפרי חדשי ראשי ושעירי   הרגלי ועיי"ששעירי ד , משנה של (לת"ק 

נוספות) שיטות

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הּׁשבּ ת. היּ חיד יציא וֹ ת מר ׁש וּ ת הוֹ צאה ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌
ויצו  מן מ ּק רא ילפינן הר בּ ים, ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִלר ׁש וּ ת

וגוֹ ' בּ ּמ חנה קוֹ ל  ויּ ביר וּ  לו)מׁש ה ,(ׁש מוֹ ת ֶֹ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ְ◌

ה  מר ׁש וּ ת ּת ּפ יקוּ  הר בּ ים:לא לר ׁש וּ ת יּ חיד  ַֹ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
ידוֹ ׁש ּת ים. והוֹ ׁש יט  בּ ח וּ ץ לע וֹ מד  אחת ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ואחת  והוֹ ציאוֹ , החפץ ונטל ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִלפנים
מ ּמ קוֹ מ וֹ  החפץ ונטל  בּ פנים ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָלע וֹ מד 

לחוּ ץ: ארבּ ע.והוֹ ציאוֹ  להוֹ סיף ׁש הן  יׁש  ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
דּ לא  גּ ב  ל אף דּ הכנסה, ׁש ּת ים ֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְע וֹ ד 

מר ׁש וּ ת  תוֹ רה ׁש הקּפ ידה ׁש כּ ׁש ם ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְכתיבי.
ל  הקּפ ידה  ּכ בּ הוֹ צאה, ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִלר ׁש וּ ת
ידוֹ  והוֹ ציא בּ פנים לע וֹ מד אחת ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַההכנסה.
לע וֹ מד  ואחת והכניס, חפץ ונטל ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַלח וּ ץ
והוֹ ׁש יטוֹ  מ ּמ קוֹ מ וֹ  חפץ ונטל ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַבּ חוּ ץ

והנּ יח וֹ : ׁש נים.לפנים נג עים מרא וֹ ת ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌
ב ּק רא יג)כּ תיבי  וּ בהרת:(ויּ קרא  שׂ את , ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
ארבּ עה. ותוֹ לדה ׁש הן  דשׂ את ּת וֹ לדה ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ב ּק רא כתיבי  דּ לא בהדיא:דבהרת, ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

לרשות .ה. מרשות  מוציא  הוא  בשתיהם  כי הכנסה , בין הוצאה  בין כולל יציאות כמבואר ו .תיבת 
עיי"ש. לזה ז.ברע "ב, ותולדה  לזה  תולדה  דרשינן ספחת  מ "א )מתיבת  פ "א  נגעים .(רע "ב,

 י י ח ר ו ק מ

ד



שתי שבועות שבועות א פרק ב

ארבּ ע, ׁש הן ׁש ּת ים ׁש בוּ עוֹ ת
אר בּ ע , ׁש הן  ׁש ּת ים הּט מאה  ידיע וֹ ת 

א 

העדות: שבועת של ויורד.ענשו  עולה  קרב חייב  מזיד בי שוגג  בי

הטומאה  וקדשיו )ידיעות  מקדש  (טומאת

טומאת  דיני ג כתיב ביטוי שבועת  דיני שנאמרה פרשה  באותה
וקדשיו מקדש

ה) בנבלת (ב )(ויקרא  א טמא בר כל ע אר  נפ  א
טמא ר נבלת  א טמאה המה  נבלת   א טמאה  ח ה

טמא והא  מ  למקדשונעל נכנס או קודש (שאכל וא 
יטמא(ג )):ב בטומאה א ר טמאת לכל אד טמאת  יע  כי א

: וא ידע והא  מ  ונעל 

    
    
    

ג        
          ד 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש ּת ים.א בהדיא ׁש ב וּ עוֹ ת בקרא כּ תיבי ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
ה ) בשׂ פתים (ו יּ קרא לבּט א  ת בע  כּ י נפ ׁש  א וֹ  ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌

לא  להיטיב. אכל, להיטיב. א וֹ  ֹ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְלהרע
וה וּ א  צמוֹ . את  ׁש ּמ נּ ה להרע, ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַֹאכל ,
להבּ א, ולאו הן ׁש הוּ א  דּ בר לכל ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַה דּ ין

מׁש מע: לה בּ א  להיטיב  א וֹ  ׁש הןדּ להרע  ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌
דּ לא ארבּ ע. אחרים  ׁש ּת ים  ע וֹ ד לרבּ וֹ ת יׁש  ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֹ

אכלּת י  כּ מוֹ  דּ לׁש בר. ולאו הן והן, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְכתיבי .
ואכל: אכלּת י לא א וֹ  אכל, ידיעוֹ תולא  ְ◌ָֹ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌

טמא ה ּט מאה . דּ בר בּ כל ּת גּ ע א ׁש ר נפ ׁש  א וֹ  ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
מקדּ ׁש (ׁש ם ) טמאת  אצל  בּ ויּ קרא  האמ וּ ר , ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

דּ כתיב ׁש ּת ים.וקדׁש יו: בקרא. כּ תיבי ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
מׁש מע (ׁש ם ) טמא , וה וּ א מּמ נּ וּ  ונלם ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌

ה לם  א וֹ תוֹ  ידי ול טמאה  מ ּמ נּ וּ  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש נּ למה 
נכנס  א וֹ  אחת . הרי קדׁש , בּ שׂ ר ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָאכל 

ׁש ּת ים: הרי  ארבּ ע.לּמ קדּ ׁש , לר בּ וֹ ת ׁש הן יׁש  ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌
קדׁש , ה לם  אחרים . ח יּ וּ בים ׁש נים  ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְע וֹ ד 

ה וּ אוה לם  וזכוּ ר הּט מאה:מק דּ ׁש , את ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌

הטומאה,ב. בהעלם למקדש נכנס  או קודש  שאכל כאן  שאיירי בהדיא ביארה  לא  התורה 
ושרץ, לנבילה  ליטמא הוזהרו  לא  כהנים  אפילו כי מאליו, המובן דבר  הוא אבל
עשה טומאה  שבהעלמת איירי אלא חטא , היא  עצמה שהטומאה  למימר  ליכא ולכן
יבא או קדשים שיאכל זולתי חטא הטומאה  בהעלמת  שאין ובידוע איסור , איזה 

עה"ת)למקדש  לקמן ג ..(רמב "ן עקיבא וכרבי  יבטא , אשר  לכל מ"ה)דכתיב עיי "ש(פ"ג ,
לקמןד.ברע"ב. ישמעאל  כרבי פעמים, שני  ונעלם , ונעלם מ"ה)דכתיב  עיי "ש .(פ"ב ,

 י י ח ר ו ק מ

שתי שבועות שבועות א ג פרק

אר בּ ע , ׁש הן  ׁש ּת ים ה ּׁשבּ ת  יציא וֹ ת 
ארבּ עה: ׁש הם ׁש נים נג עים מראוֹ ת 

    
  ה 

     
            

   ו        
       ז

ב משנה 
וכמבואר כפרה, חילוקי  כמה ישנו וקדשיו מקדש טומאת בחיוב

שלפנינו במשניות 

 בינתיי והעל  בסו וידיעה בתחילה ידיעה בה יש 
ויורד עולה ב )קרב (משנה

 בסו ידיעה בה  ואי בתחילה ידיעה בה יש 
ויורד עולה ויביא  שיוודע  עד תולה ,  הכיפורי  ויו הפנימי ב)שעיר (משנה

 בסו ידיעה בה ויש  בתחילה ידיעה בה אי
מכפר הכיפורי ויו בחו הנעשה ג )שעיר (משנה 

 בסו ולא בתחילה  לא ידיעה בה   אי
מכפרי חדשי ראשי ושעירי   הרגלי ועיי"ששעירי ד , משנה של (לת"ק 

נוספות) שיטות

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הּׁשבּ ת. היּ חיד יציא וֹ ת מר ׁש וּ ת הוֹ צאה ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌
ויצו  מן מ ּק רא ילפינן הר בּ ים, ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִלר ׁש וּ ת

וגוֹ ' בּ ּמ חנה קוֹ ל  ויּ ביר וּ  לו)מׁש ה ,(ׁש מוֹ ת ֶֹ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ְ◌

ה  מר ׁש וּ ת ּת ּפ יקוּ  הר בּ ים:לא לר ׁש וּ ת יּ חיד  ַֹ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
ידוֹ ׁש ּת ים. והוֹ ׁש יט  בּ ח וּ ץ לע וֹ מד  אחת ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ואחת  והוֹ ציאוֹ , החפץ ונטל ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִלפנים
מ ּמ קוֹ מ וֹ  החפץ ונטל  בּ פנים ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָלע וֹ מד 

לחוּ ץ: ארבּ ע.והוֹ ציאוֹ  להוֹ סיף ׁש הן  יׁש  ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
דּ לא  גּ ב  ל אף דּ הכנסה, ׁש ּת ים ֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְע וֹ ד 

מר ׁש וּ ת  תוֹ רה ׁש הקּפ ידה ׁש כּ ׁש ם ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְכתיבי.
ל  הקּפ ידה  ּכ בּ הוֹ צאה, ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִלר ׁש וּ ת
ידוֹ  והוֹ ציא בּ פנים לע וֹ מד אחת ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַההכנסה.
לע וֹ מד  ואחת והכניס, חפץ ונטל ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַלח וּ ץ
והוֹ ׁש יטוֹ  מ ּמ קוֹ מ וֹ  חפץ ונטל ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַבּ חוּ ץ

והנּ יח וֹ : ׁש נים.לפנים נג עים מרא וֹ ת ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌
ב ּק רא יג)כּ תיבי  וּ בהרת:(ויּ קרא  שׂ את , ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
ארבּ עה. ותוֹ לדה ׁש הן  דשׂ את ּת וֹ לדה ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ב ּק רא כתיבי  דּ לא בהדיא:דבהרת, ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

לרשות .ה. מרשות  מוציא  הוא  בשתיהם  כי הכנסה , בין הוצאה  בין כולל יציאות כמבואר ו .תיבת 
עיי"ש. לזה ז.ברע "ב, ותולדה  לזה  תולדה  דרשינן ספחת  מ "א )מתיבת  פ "א  נגעים .(רע "ב,

 י י ח ר ו ק מ

ה



שתי שבועות שבועות א פרק ד

בּת חלּ ה ידיעה בּ ּה  ׁש יּ ׁש  כּ ל
הרי בּ ינ ּת ים, וה עלם בּס וֹ ף וידי עה 
ידיעה בּ ּה  יׁש  ויוֹ רד. בּ עוֹ לה זה
שׂ עיר  בּס וֹ ף, ידי עה  בּ ּה  ואין  בּת חלּ ה
ּת וֹ לה, ה כּ ּפ וּ רים וי וֹ ם בפנים ׁש נּ עשׂ ה
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּת חלּ ה.ב ידי עה בּ ּה  איּ דיע וֹ ת ׁש יּ ׁש  ַ◌ְ◌ִ◌
מ לּ יהוּ  דזוּ טרי ואידי קאי . ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ַהּט מאה
ׁש ב וּ ע וֹ ת  מפר ׁש  והדר  בריׁש א להוּ  ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְמפר ׁש 
כּ ל  וּ מראוֹ ת, ויציאוֹ ת מלּ יהוּ . ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִדּ נפי ׁש י 
דּ ידיּה , במּס כת מּפ ר ׁש א וחדא ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲחדא
ולא  מּס כּת א. בּ האי  פר ׁש ינהוּ  לא ֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ְלהכי
להדדי דּ דמ וּ  מ וּ ם אלּ א הכא ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְתנינהוּ 

אר בּ ע : ׁש הן בּת חלּ ה.בּ ׁש ּת ים ידי עה ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌
ׁש נּ טמא: בּס וֹ ף.ׁש יּ דע  מאכל וידי עה ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

ל ּמ קדּ ׁש  נכנס אוֹ  בּ הלם הּק דׁש  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶאת
אכל  ׁש בּ טמאה ל וֹ  נוֹ דע  ויצא, ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְבּ הלם

נכנס: בּ טמאה בּ ינ ּת ים.אוֹ  והעלם ְ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
מּמ נּ וּ  נלמה הּק ד ׁש  את ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש אכל
ל ּמ קדּ ׁש  נכנס אוֹ  קדׁש , אוֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌טמאה

מקדּ ׁש : אוֹ  טמאה מּמ נּ וּ  הרי ונלמה ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
בּ עוֹ ל  וי וֹ רד.זה ויוֹ רד ה לׁש יר , ע וֹ לה ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

וני בּ המה, ח ּט את מביא ׁש יר  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶל ני .
שׂ ירית  ׁש בּ דּ לּ ים ודל הע וֹ ף, ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַחּט את
האמ וּ רה  חוֹ טא מנחת והיא ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָהאיפה,

מקוֹ ם: בפנים.בּ כל  הנּ עשׂ ה שׂ עיר  ְ◌ָ◌ָ◌
מ דּ מ וֹ  ׁש ּמ ביא הכּ ּפ וּ רים יוֹ ם ׁש ל ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָשׂ יר 

היּ ּס וּ רין:ּת וֹ לה.לפנים: מן ליו להגין ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌

עיי "ש .ח. ברע"ב, שנים ט.מבואר  הכיפורים. ביום  לציבור  נעשין שעירים  שלשה
מזין  לה' והשעיר  אחרי , בפרשת ככתוב לה ', ואחד לעזאזל אחד  גורלות , עליהם  שמטילין 
שאר  עם  יחד פנחס  בפרשת כתוב אחד  שעיר  ועוד  הפנימי . חטאת  הנקרא  והוא  בפנים , דמה
החיצון. חטאת  הנקרא והוא  המוספין, כל  כמו החיצון מזבח על נקרב והוא  המועדות , מוספי 

שנאמר י. הקרבנות, עם  מועיל עצמו הכפורים יום  כג)כי הוא(ויקרא  כיפורים יום .(תוי"ט )כי 

 י י ח ר ו ק מ

שתי שבועות שבועות א ה פרק

וי וֹ רד: בע וֹ לה ויביא  לוֹ  ׁש יּ וּ דע  עד

יׁש  אבל בּת חלּ ה ידיעה בּ ּה  אין
הנּ עשׂ ה שׂ עיר בּס וֹ ף, ידיעה בּ ּה 
ׁש נּ אמר  מכּפ ר, הכּ ּפ וּ רים וי וֹ ם בחוּ ץ

כט ) על (במדבר  הכּ ּפ רים, חּט את  מלּ בד 
ה ּפ נימי מה  מכ ּפ ר . זה  מכּפ ר, ּׁשזּ ה מה
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ל וֹ . ׁש יּ וּ דע ויביא עד בּ טמאה קדׁש  ׁש אכל ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
וי וֹ רד : ע וֹ לה ידי עה ג קר בּ ן בּ ּה  אין  ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

מ יּ מיו,בּת חלּ ה. זוֹ  בּ טמאה ידע  ׁש א ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌
לע וֹ לם. ע וֹ ד  קר בּ ן לכלל  בא לא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ֶזה
ׁש יּ ׁש  ל  אלּ א בּ א קר בּ ן אין ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 

ב ּת חלּ ה: ידיה בחוּ ץ.בּ וֹ  הנּ עשׂ ה שׂ עיר ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
י וֹ ם  ׁש ל בּ מ וּ ספין החיצוֹ ן בּ ּמ זבּ ח ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַהּק רב 

הכּ ּפ וּ רים.הכּ ּפ וּ רים: מכּפ ר וי וֹ ם  צמוֹ  ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
היר : הנּ שׂ ה ׁש נּ אמר.ם בּ שׂ יר  ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

כט )בח וּ ץ חּט את (בּ מד בּ ר אחד זּ ים שׂ יר  ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌
הכּ ּפ רים  וח ּט את הכּ ּפ רים, חּט את ◌ִ◌◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִמלּ בד 
והּק יׁש ן  בּ פנים, הנּ שׂ ה היר  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהוּ א

מכּפ ר  זּ ה מה ׁש ל   לל ּמ ד ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַהכּ תוּ ב ,
ל  אלּ א בא אינוֹ  ּפ נימי  מה מכּפ ר . ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶזה
ידי ה  ניהוּ , וּ מאי  ידי ה, בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָדּ בר 
לכל  דּ כתיב  מּק רא כּ דילפינן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַב ּת חלּ ה,
לכלל  ׁש יּ באוּ  לאוֹ תם דּ מ ׁש מע  ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַחּט אתם,
ואי ב ּס וֹ ף, ידיה להם כּ ׁש ּת היה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַחּט את

חּט את  לכלל לבא כּ ן אפׁש ר  אם אלּ א ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
שׂ יר  אף ב ּת חלּ ה, ידי ה לוֹ  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָהיתה
ׁש יּ ׁש  ל אלּ א מכּפ ר  אינוֹ  בח וּ ץ ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַהנּ שׂ ה
ב ּס וֹ ף  ידיה ניהוּ , וּ מאי  ידי ה, ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְבּ וֹ 
קר בּ ן, לכלל אתיא דּ לא ב ּת חלּ ה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְולא
תליּ ה: בּ לא גמ וּ רה כּ ּפ רה זה ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְוּ מכּפ ר 

נקט יא. מתרתי וחדא בטומאה, קדש  שאכל לו שיודע עד  הרע "ב .(תוי"ט )לשון
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ו



שתי שבועות שבועות א פרק ד

בּת חלּ ה ידיעה בּ ּה  ׁש יּ ׁש  כּ ל
הרי בּ ינ ּת ים, וה עלם בּס וֹ ף וידי עה 
ידיעה בּ ּה  יׁש  ויוֹ רד. בּ עוֹ לה זה
שׂ עיר  בּס וֹ ף, ידי עה  בּ ּה  ואין  בּת חלּ ה
ּת וֹ לה, ה כּ ּפ וּ רים וי וֹ ם בפנים ׁש נּ עשׂ ה
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּת חלּ ה.ב ידי עה בּ ּה  איּ דיע וֹ ת ׁש יּ ׁש  ַ◌ְ◌ִ◌
מ לּ יהוּ  דזוּ טרי ואידי קאי . ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ַהּט מאה
ׁש ב וּ ע וֹ ת  מפר ׁש  והדר  בריׁש א להוּ  ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְמפר ׁש 
כּ ל  וּ מראוֹ ת, ויציאוֹ ת מלּ יהוּ . ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִדּ נפי ׁש י 
דּ ידיּה , במּס כת מּפ ר ׁש א וחדא ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲחדא
ולא  מּס כּת א. בּ האי  פר ׁש ינהוּ  לא ֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ְלהכי
להדדי דּ דמ וּ  מ וּ ם אלּ א הכא ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְתנינהוּ 

אר בּ ע : ׁש הן בּת חלּ ה.בּ ׁש ּת ים ידי עה ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌
ׁש נּ טמא: בּס וֹ ף.ׁש יּ דע  מאכל וידי עה ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

ל ּמ קדּ ׁש  נכנס אוֹ  בּ הלם הּק דׁש  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶאת
אכל  ׁש בּ טמאה ל וֹ  נוֹ דע  ויצא, ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְבּ הלם

נכנס: בּ טמאה בּ ינ ּת ים.אוֹ  והעלם ְ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
מּמ נּ וּ  נלמה הּק ד ׁש  את ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש אכל
ל ּמ קדּ ׁש  נכנס אוֹ  קדׁש , אוֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌טמאה

מקדּ ׁש : אוֹ  טמאה מּמ נּ וּ  הרי ונלמה ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
בּ עוֹ ל  וי וֹ רד.זה ויוֹ רד ה לׁש יר , ע וֹ לה ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

וני בּ המה, ח ּט את מביא ׁש יר  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶל ני .
שׂ ירית  ׁש בּ דּ לּ ים ודל הע וֹ ף, ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַחּט את
האמ וּ רה  חוֹ טא מנחת והיא ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָהאיפה,

מקוֹ ם: בפנים.בּ כל  הנּ עשׂ ה שׂ עיר  ְ◌ָ◌ָ◌
מ דּ מ וֹ  ׁש ּמ ביא הכּ ּפ וּ רים יוֹ ם ׁש ל ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָשׂ יר 

היּ ּס וּ רין:ּת וֹ לה.לפנים: מן ליו להגין ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌

עיי "ש .ח. ברע"ב, שנים ט.מבואר  הכיפורים. ביום  לציבור  נעשין שעירים  שלשה
מזין  לה' והשעיר  אחרי , בפרשת ככתוב לה ', ואחד לעזאזל אחד  גורלות , עליהם  שמטילין 
שאר  עם  יחד פנחס  בפרשת כתוב אחד  שעיר  ועוד  הפנימי . חטאת  הנקרא  והוא  בפנים , דמה
החיצון. חטאת  הנקרא והוא  המוספין, כל  כמו החיצון מזבח על נקרב והוא  המועדות , מוספי 

שנאמר י. הקרבנות, עם  מועיל עצמו הכפורים יום  כג)כי הוא(ויקרא  כיפורים יום .(תוי"ט )כי 

 י י ח ר ו ק מ

שתי שבועות שבועות א ה פרק

וי וֹ רד: בע וֹ לה ויביא  לוֹ  ׁש יּ וּ דע  עד

יׁש  אבל בּת חלּ ה ידיעה בּ ּה  אין
הנּ עשׂ ה שׂ עיר בּס וֹ ף, ידיעה בּ ּה 
ׁש נּ אמר  מכּפ ר, הכּ ּפ וּ רים וי וֹ ם בחוּ ץ

כט ) על (במדבר  הכּ ּפ רים, חּט את  מלּ בד 
ה ּפ נימי מה  מכ ּפ ר . זה  מכּפ ר, ּׁשזּ ה מה
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ל וֹ . ׁש יּ וּ דע ויביא עד בּ טמאה קדׁש  ׁש אכל ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
וי וֹ רד : ע וֹ לה ידי עה ג קר בּ ן בּ ּה  אין  ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

מ יּ מיו,בּת חלּ ה. זוֹ  בּ טמאה ידע  ׁש א ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌
לע וֹ לם. ע וֹ ד  קר בּ ן לכלל  בא לא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ֶזה
ׁש יּ ׁש  ל  אלּ א בּ א קר בּ ן אין ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 

ב ּת חלּ ה: ידיה בחוּ ץ.בּ וֹ  הנּ עשׂ ה שׂ עיר ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
י וֹ ם  ׁש ל בּ מ וּ ספין החיצוֹ ן בּ ּמ זבּ ח ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַהּק רב 

הכּ ּפ וּ רים.הכּ ּפ וּ רים: מכּפ ר וי וֹ ם  צמוֹ  ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
היר : הנּ שׂ ה ׁש נּ אמר.ם בּ שׂ יר  ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

כט )בח וּ ץ חּט את (בּ מד בּ ר אחד זּ ים שׂ יר  ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌
הכּ ּפ רים  וח ּט את הכּ ּפ רים, חּט את ◌ִ◌◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִמלּ בד 
והּק יׁש ן  בּ פנים, הנּ שׂ ה היר  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהוּ א

מכּפ ר  זּ ה מה ׁש ל   לל ּמ ד ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַהכּ תוּ ב ,
ל  אלּ א בא אינוֹ  ּפ נימי  מה מכּפ ר . ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶזה
ידי ה  ניהוּ , וּ מאי  ידי ה, בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָדּ בר 
לכל  דּ כתיב  מּק רא כּ דילפינן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַב ּת חלּ ה,
לכלל  ׁש יּ באוּ  לאוֹ תם דּ מ ׁש מע  ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַחּט אתם,
ואי ב ּס וֹ ף, ידיה להם כּ ׁש ּת היה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַחּט את

חּט את  לכלל לבא כּ ן אפׁש ר  אם אלּ א ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
שׂ יר  אף ב ּת חלּ ה, ידי ה לוֹ  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָהיתה
ׁש יּ ׁש  ל אלּ א מכּפ ר  אינוֹ  בח וּ ץ ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַהנּ שׂ ה
ב ּס וֹ ף  ידיה ניהוּ , וּ מאי  ידי ה, ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְבּ וֹ 
קר בּ ן, לכלל אתיא דּ לא ב ּת חלּ ה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְולא
תליּ ה: בּ לא גמ וּ רה כּ ּפ רה זה ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְוּ מכּפ ר 

נקט יא. מתרתי וחדא בטומאה, קדש  שאכל לו שיודע עד  הרע "ב .(תוי"ט )לשון
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שתי שבועות שבועות א פרק ו 

בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  דּ בר  על א לּ א  מכּפ ר אין 
א לּ א מכּפ ר אין  החיצוֹ ן  אף ידי עה ,

ידיעה: בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  דּ בר  על

בּת חלּ ה  לא  ידיעה בּ ּה  ׁש אין  ועל
וּ שׂ עירי הרגלים שׂ עירי ב ּס וֹ ף, ולא 
רבּ י דּ ברי  מכּפ רים, חדׁש ים רא ׁש י 
שׂ עירי אוֹ מר, ׁש מעוֹ ן רבּ י יהוּ דה.
ראׁש י שׂ עירי לא אבל מכּפ רין, הרגלים
חדׁש ים  רא ׁש י  שׂ עירי מה  ועל חדׁש ים.
הּט מא. את  ׁש אכל  הּט ה וֹ ר  על מכּפ רין ,
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הרגלים.ד נאמרוּ שׂ עירי הרגלים בּ כל ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌
בּ מוּ ספין: חּט את  רא שׂ ירי ׁש יוּ שׂ עירי ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

מכּפ רים. חד ׁש חד ׁש ים ראׁש  בּ שׂ יר דּ כתיב ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶֹֹ◌
כה) בּ וֹ (ׁש ם  מכּ יר ׁש אין חטא  לה', לחּט את  ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌

ׁש אין והינוּ  מכּפ ר, יהא זה  שׂ יר  ה ' ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶא לּ א 

וּ שׂ ירי  ב ּס וֹ ף. ולא  בּת חלּ ה לא ידיה  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ְבּ וֹ 
בּ ה ּק ׁש , חד ׁש  ראׁש  מיר ילפינן ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶֹֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְרגלים
רגלים, בּ כ לּ הוּ  למכּת ב מצי הוה  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִדּ שׂ יר
רא ׁש וֹ ן , נין ל מוֹ סיף וא "ו וּ שׂ יר, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוכתב
מכּפ רים: א לּ וּ  מכּפ ר זּ ה מה  ׁש ל  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְלהּק יׁש 

ח:)בגמרא יב. כלל,(דף  ביניהם  הבדל יהא לא שהוקשו  שכיון לומר  אין  למה  מפרש 
ממש . דבר  אותו על  יכפרו אלאושניהם אינה  הפנימי שכפרת ביניהם , הבדל יש הכפרה בעצם (גם 

קרבן לידי יבא לא  לעולם כי גמורה , כפרה היא  החיצון של וכפרה  קרבן, שיביא עד  היסורין מן לתלות

עיי"ש) ברע "ב כמבואר בתחילה, ידיעה  בה שאין עליג ..כיון מכפרין השעירים ששאר  אע "פ 
רבי  במזיד , להעובר  כרת חיוב  יש  זה ועל  הגוף , בטומאת קדש  אכל או למקדש  הנכנס 

טהור  על  מכפרין  ר "ח  ששעירי שוה  מגזירה יליף יששמעון זה ועל  שנטמא קדש  האוכל
כדכתיב  גרידא , לאו יט )איסור  ז ירף.(ויקרא בּ אׁש  יאכל  לא טמא בּ כל יגּ ע  אׁש ר  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהבּ שׂ ר 
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שתי שבועות שבועות א ז פרק

כּ ּפ רתן ה ּׂשעירים כּ ל א וֹ מר, מאיר  רבּ י 
היה  וקדׁש יו. מקדּ ׁש  טמאת  על ׁש וה 
ראׁש י שׂ עירי אוֹ מר, ׁש מעוֹ ן רבּ י
את  ׁש אכל ה ּט הוֹ ר  על מכ ּפ רין  חדׁש ים
ׁש אין על מכּפ רין  רגלים וׁש ל הּט מא ,
בּס וֹ ף, ולא  בּת חלּ ה לא  ידי עה בּ ּה 
בּ ּה  ׁש אין  על מכּפ ר ה כּ ּפ וּ רים י וֹ ם וׁש ל
ידיעה  בּ ּה  יׁש  אבל בּת חלּ ה ידי עה 

לוֹ  אמרוּ  בזה.בּס וֹ ף. זה ׁש יּ קרבוּ  מהוּ  , 
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ׁש וה. כּ ּפ רתן  הּׂשעירים שׂ יריכּ ל כּ ל ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
שׂ יר  בּ ין רגלים שׂ ירי בּ ין ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַהּמ וּ ספין,
בּ י וֹ ם  בח וּ ץ הנּ שׂ ה שׂ יר  בּ ין חד ׁש  ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶֹֹראׁש 
מכ ּפ רין  ׁש הם ׁש וה, כּ ּפ רתן ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַהכּ ּפ וּ רים,
בּ ּה  ויׁש  ב ּת חלּ ה ידי ה בּ ּה  ׁש אין ל ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵבּ ין
ידי ה  בּ ּה  ׁש אין ל  בּ ין ב ּס וֹ ף ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְידיה
טהוֹ ר  ל  בּ ין ב ּס וֹ ף, ולא ב ּת ח לּ ה ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹלא
לטמאה  מנּ ּה  ונפקא הּט מא, את ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אכל 
הנּ שׂ ה  שׂ יר  אבל לזוֹ . זוֹ  בּ ין ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש אר ה

ליו  נחלקוּ  לא הכּ ּפ וּ רים בּ יוֹ ם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִבּ פנים
ב ּת חלּ ה  ידי ה בּ ּה  ׁש יּ ׁש  ל  תוֹ לה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶׁש הוּ א

כּ דאמרינן: ב ּס וֹ ף, ידי ה בּ ּה  היה ואין ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌
א וֹ מר. ׁש מעוֹ ן  ל ּה ,ר בּ י  נקט  דּ הדר  האי  ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌

מהוּ  ל וֹ  אמר וּ  למימר  דּ ב י ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִמוּ ם
בזה: זה ׁש יּ קרבוּ .ׁש יּ קרב וּ  אבד מהוּ  אם ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌

ונתכּ ּפ ר וּ  הכּ ּפ וּ רים, ליוֹ ם ׁש הפר ׁש  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ֶ◌ִ◌ָשׂ יר 
חדׁש , בּ ראׁש  אוֹ  ברגל  זה ונמצא ◌ֶֹֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְבאחר ,

ל  ׁש יּ קריב  יוֹ ם:מהוּ  ׁש ל  שׂ יר וֹ  ׁש ם ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

שיוודעיד. עד  תולה בפנים הנעשה  שעיר  זה  ועל בסוף , ואין  בתחילה ידיעה  יש  על לא  אבל
קרבן. ויביא  לו 
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שתי שבועות שבועות א פרק ו 

בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  דּ בר  על א לּ א  מכּפ ר אין 
א לּ א מכּפ ר אין  החיצוֹ ן  אף ידי עה ,

ידיעה: בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  דּ בר  על

בּת חלּ ה  לא  ידיעה בּ ּה  ׁש אין  ועל
וּ שׂ עירי הרגלים שׂ עירי ב ּס וֹ ף, ולא 
רבּ י דּ ברי  מכּפ רים, חדׁש ים רא ׁש י 
שׂ עירי אוֹ מר, ׁש מעוֹ ן רבּ י יהוּ דה.
ראׁש י שׂ עירי לא אבל מכּפ רין, הרגלים
חדׁש ים  רא ׁש י  שׂ עירי מה  ועל חדׁש ים.
הּט מא. את  ׁש אכל  הּט ה וֹ ר  על מכּפ רין ,
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הרגלים.ד נאמרוּ שׂ עירי הרגלים בּ כל ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌
בּ מוּ ספין: חּט את  רא שׂ ירי ׁש יוּ שׂ עירי ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

מכּפ רים. חד ׁש חד ׁש ים ראׁש  בּ שׂ יר דּ כתיב ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶֹֹ◌
כה) בּ וֹ (ׁש ם  מכּ יר ׁש אין חטא  לה', לחּט את  ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌

ׁש אין והינוּ  מכּפ ר, יהא זה  שׂ יר  ה ' ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶא לּ א 

וּ שׂ ירי  ב ּס וֹ ף. ולא  בּת חלּ ה לא ידיה  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ְבּ וֹ 
בּ ה ּק ׁש , חד ׁש  ראׁש  מיר ילפינן ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶֹֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְרגלים
רגלים, בּ כ לּ הוּ  למכּת ב מצי הוה  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִדּ שׂ יר
רא ׁש וֹ ן , נין ל מוֹ סיף וא "ו וּ שׂ יר, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוכתב
מכּפ רים: א לּ וּ  מכּפ ר זּ ה מה  ׁש ל  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְלהּק יׁש 

ח:)בגמרא יב. כלל,(דף  ביניהם  הבדל יהא לא שהוקשו  שכיון לומר  אין  למה  מפרש 
ממש . דבר  אותו על  יכפרו אלאושניהם אינה  הפנימי שכפרת ביניהם , הבדל יש הכפרה בעצם (גם 

קרבן לידי יבא לא  לעולם כי גמורה , כפרה היא  החיצון של וכפרה  קרבן, שיביא עד  היסורין מן לתלות

עיי"ש) ברע "ב כמבואר בתחילה, ידיעה  בה שאין עליג ..כיון מכפרין השעירים ששאר  אע "פ 
רבי  במזיד , להעובר  כרת חיוב  יש  זה ועל  הגוף , בטומאת קדש  אכל או למקדש  הנכנס 

טהור  על  מכפרין  ר "ח  ששעירי שוה  מגזירה יליף יששמעון זה ועל  שנטמא קדש  האוכל
כדכתיב  גרידא , לאו יט )איסור  ז ירף.(ויקרא בּ אׁש  יאכל  לא טמא בּ כל יגּ ע  אׁש ר  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהבּ שׂ ר 
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כּ ּפ רתן ה ּׂשעירים כּ ל א וֹ מר, מאיר  רבּ י 
היה  וקדׁש יו. מקדּ ׁש  טמאת  על ׁש וה 
ראׁש י שׂ עירי אוֹ מר, ׁש מעוֹ ן רבּ י
את  ׁש אכל ה ּט הוֹ ר  על מכ ּפ רין  חדׁש ים
ׁש אין על מכּפ רין  רגלים וׁש ל הּט מא ,
בּס וֹ ף, ולא  בּת חלּ ה לא  ידי עה בּ ּה 
בּ ּה  ׁש אין  על מכּפ ר ה כּ ּפ וּ רים י וֹ ם וׁש ל
ידיעה  בּ ּה  יׁש  אבל בּת חלּ ה ידי עה 

לוֹ  אמרוּ  בזה.בּס וֹ ף. זה ׁש יּ קרבוּ  מהוּ  , 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש וה. כּ ּפ רתן  הּׂשעירים שׂ יריכּ ל כּ ל ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
שׂ יר  בּ ין רגלים שׂ ירי בּ ין ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַהּמ וּ ספין,
בּ י וֹ ם  בח וּ ץ הנּ שׂ ה שׂ יר  בּ ין חד ׁש  ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶֹֹראׁש 
מכ ּפ רין  ׁש הם ׁש וה, כּ ּפ רתן ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַהכּ ּפ וּ רים,
בּ ּה  ויׁש  ב ּת חלּ ה ידי ה בּ ּה  ׁש אין ל ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵבּ ין
ידי ה  בּ ּה  ׁש אין ל  בּ ין ב ּס וֹ ף ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְידיה
טהוֹ ר  ל  בּ ין ב ּס וֹ ף, ולא ב ּת ח לּ ה ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹלא
לטמאה  מנּ ּה  ונפקא הּט מא, את ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אכל 
הנּ שׂ ה  שׂ יר  אבל לזוֹ . זוֹ  בּ ין ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש אר ה

ליו  נחלקוּ  לא הכּ ּפ וּ רים בּ יוֹ ם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִבּ פנים
ב ּת חלּ ה  ידי ה בּ ּה  ׁש יּ ׁש  ל  תוֹ לה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶׁש הוּ א

כּ דאמרינן: ב ּס וֹ ף, ידי ה בּ ּה  היה ואין ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌
א וֹ מר. ׁש מעוֹ ן  ל ּה ,ר בּ י  נקט  דּ הדר  האי  ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌

מהוּ  ל וֹ  אמר וּ  למימר  דּ ב י ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִמוּ ם
בזה: זה ׁש יּ קרבוּ .ׁש יּ קרב וּ  אבד מהוּ  אם ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌

ונתכּ ּפ ר וּ  הכּ ּפ וּ רים, ליוֹ ם ׁש הפר ׁש  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ֶ◌ִ◌ָשׂ יר 
חדׁש , בּ ראׁש  אוֹ  ברגל  זה ונמצא ◌ֶֹֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְבאחר ,

ל  ׁש יּ קריב  יוֹ ם:מהוּ  ׁש ל  שׂ יר וֹ  ׁש ם ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

שיוודעיד. עד  תולה בפנים הנעשה  שעיר  זה  ועל בסוף , ואין  בתחילה ידיעה  יש  על לא  אבל
קרבן. ויביא  לו 

 י י ח ר ו ק מ

ט



שתי שבועות שבועות א פרק ח

ה וֹ איל  לוֹ , אמרוּ  יקרבוּ . להם, אמר
בזה. זה  קרבין   היא ׁש וה, כּ ּפ רתן  ואין 
טמאת  על לכּפ ר בּ אין  כּ לּ ן  להן , אמר

וקדׁש יו: מקדּ ׁש 

מּׁשמוֹ , א וֹ מר  יה וּ דה  בּ ן  ׁש מע וֹ ן  רבּ י 
על מכּפ רין חדׁש ים ראׁש י שׂ עירי

מוֹ סי הּט מא. את ׁש אכל ףטהוֹ ר 
על ׁש ּמ כּפ רין רגלים, ׁש ל עליהם
בּ ּה  ׁש אין  ועל הּט מא  את  ׁש אכל טהוֹ ר 
מוֹ סי בּס וֹ ף. ולא  ב ּת חלּ ה  לא  ף ידיעה 

ׁש הן הכּ ּפ וּ רים, יוֹ ם ׁש ל עליהם
הּט מא , את  ׁש אכל הּט ה וֹ ר על מכּפ רין 
ולא ב ּת חלּ ה  לא  ידיעה בּ ּה  ׁש אין  ועל
בּת חלּ ה  ידיעה בּ ּה  ׁש אין  ועל בּס וֹ ף,
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש וה. כּ ּפ רתן  ואין  הוֹ איל  ל וֹ  ר בּ יאמרוּ  ַ◌ִ◌
ׁש מע וֹ ן  לר בּ י לי ּה  דּ קאמר  הוּ א ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵמאיר 
ׁש וה, כּ ּפ רתם כּ לּ ן אמר ּת  אי ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ ׁש למא
הן  אחת כּ ּפ רה כ לּ ן ׁש הרי  ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִיקרב ,
ׁש הפר ׁש ה  זוֹ  ,לדיד אלּ א ◌ָ◌ְ◌ְ◌◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמכּפ רים,
ויׁש  ב ּת ח לּ ה ידי ה בּ ּה  ׁש אין ל ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְלכּפ ר 
לכּפ ר  בּ רגל יקרב  היא ב ּס וֹ ף, ידיה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָבּ ּה 

ולא  ב ּת חלּ ה לא ידיה בּ ּה  ׁש אין ֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַל 
הּט הוֹ ר  ל  לכ ּפ ר  חדׁש  בראׁש  אוֹ  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹֹ◌ְ◌ַב ּס וֹ ף,

הּט מא: את טמאת ׁש אכל על  לכּפ ר ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
וקדׁש יו. ל מקדּ ׁש  אף ׁש וין, דּ בזה וכיון ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌

ל ּק רב : הוּ א יכ וֹ ל חל וּ קוֹ ת ׁש כּ ּפ רתן ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִּפ י
ר בּ ימ ּׁשמ וֹ .ה וּ סתם ׁש מע וֹ ן. ר בּ י  ׁש ל  ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌

יוֹ חאי: בּ ן ׁש מע וֹ ן ר בּ י  הוּ א ו על ו ׁש מע וֹ ן ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌

מכפר טו . שהוא .(מלא"ש)צ "ל

 י י ח ר ו ק מ

שתי שבועות שבועות א ט פרק

מה וּ  לוֹ , אמר וּ  בּס וֹ ף. ידי עה  בּ ּה  י ׁש  אבל
אמר וּ  הן . להם , אמר  בזה . זה  ׁש יּ קרב וּ 
קרבין הכּ ּפ וּ רים  י וֹ ם ׁש ל יהי וּ  כּ ן, אם לוֹ ,
ראׁש י ׁש ל היא אבל  חד ׁש ים , בּ ראׁש י 
לכּפ ר הכּ ּפ וּ רים בּ יוֹ ם קרבין חדׁש ים
בּ אין כּ לּ ן להן , אמר  ׁש לּ ּה . ׁש אינ ּה  כּ ּפ רה 

וקד ׁש יו: מקדּ ׁש  טמאת  על לכ ּפ ר

שׂ עיר  וקדׁש יו, מקדּ ׁש  טמאת  זדוֹ ן  ועל
ועל  מכ ּפ רין. ה כּ ּפ וּ רים וי וֹ ם בפנים הנּ עשׂ ה 
והחמוּ רוֹ ת, הקּ לּ וֹ ת ׁש בּ ּת וֹ רה, עבר וֹ ת  ׁש אר

ו
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וכוּ '. מקדּ ׁש  טמאת דתלמוּ דא זדוֹ ן  סתמא ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
לּה : וי וֹ ם נקיט בפנים הנּ עשׂ ה שׂ עיר  ָ◌ֵ◌ַ◌

מכּפ ר. טז )דּ כתיב הכּ ּפ וּ רים (ו יּ קרא ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

אלּ וּ  וּ פׁש ים ח ּט אתם, לכל ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִוּ מּפ ׁש יהם
וכוּ '.מרדים: והּק לּ וֹ ת כּ לּ ּה החמוּ רוֹ ת ְ◌ָ◌ִ◌◌ַ◌

קלּ וֹ ת  בּ ין הכי , ב גּ מרא מּפ ר ׁש א ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמתניתין
בּ ין  בּ מזיד ׁש שׂ אן בּ ין חמ וּ ר וֹ ת ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵבּ ין

בּ ׁש וֹ גג  ׁש שׂ אן אוֹ תן בּ ׁש וֹ גג, ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶׁש שׂ אן
נוֹ דע  לא בּ ין ספקן לוֹ  נוֹ דע  ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵבּ ין
ׁש בּ א  לוֹ  נוֹ דע  בּ ין כּ לוֹ מר  ספקן, ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְל וֹ 
נוֹ דע  ׁש א בּ ין ואכלוֹ  חלב  ספק ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְליד וֹ 

חל  ספק ליד וֹ  ׁש בּ א הן ל וֹ  ואלּ וּ  ב . ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
הן  ואלּ וּ  תשׂ ה. ולא שׂ ה ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַקלּ וֹ ת,
דּ ין: בּ ית וּ מיתוֹ ת כּ רתוֹ ת ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֲחמ וּ ר וֹ ת,

ויום טז. בפנים הנעשה שעיר  בסוף  והעלם  בתחלה  ידיעה  שעל שנינו  ב' משנה לעיל 
זדון  על כי  קרבן , לידי  לבא לו אפשר  אי  כאן קרבן. ויביא  לו שיוודע  עד תולים  הכיפורים 
ויום  בפנים  הנעשה שעיר  אלו שעל וקמ"ל קרבן , מביאין אין וקדשיו  מקדש טומאת
שמעון. רבי  דברי המשך ואינה ככו"ע  אתיא  זו ומשנה  גמורה. כפרה  מכפרין  הכיפורים 

 י י ח ר ו ק מ

י



שתי שבועות שבועות א פרק ח

ה וֹ איל  לוֹ , אמרוּ  יקרבוּ . להם, אמר
בזה. זה  קרבין   היא ׁש וה, כּ ּפ רתן  ואין 
טמאת  על לכּפ ר בּ אין  כּ לּ ן  להן , אמר

וקדׁש יו: מקדּ ׁש 

מּׁשמוֹ , א וֹ מר  יה וּ דה  בּ ן  ׁש מע וֹ ן  רבּ י 
על מכּפ רין חדׁש ים ראׁש י שׂ עירי

מוֹ סי הּט מא. את ׁש אכל ףטהוֹ ר 
על ׁש ּמ כּפ רין רגלים, ׁש ל עליהם
בּ ּה  ׁש אין  ועל הּט מא  את  ׁש אכל טהוֹ ר 
מוֹ סי בּס וֹ ף. ולא  ב ּת חלּ ה  לא  ף ידיעה 

ׁש הן הכּ ּפ וּ רים, יוֹ ם ׁש ל עליהם
הּט מא , את  ׁש אכל הּט ה וֹ ר על מכּפ רין 
ולא ב ּת חלּ ה  לא  ידיעה בּ ּה  ׁש אין  ועל
בּת חלּ ה  ידיעה בּ ּה  ׁש אין  ועל בּס וֹ ף,
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש וה. כּ ּפ רתן  ואין  הוֹ איל  ל וֹ  ר בּ יאמרוּ  ַ◌ִ◌
ׁש מע וֹ ן  לר בּ י לי ּה  דּ קאמר  הוּ א ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵמאיר 
ׁש וה, כּ ּפ רתם כּ לּ ן אמר ּת  אי ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ ׁש למא
הן  אחת כּ ּפ רה כ לּ ן ׁש הרי  ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִיקרב ,
ׁש הפר ׁש ה  זוֹ  ,לדיד אלּ א ◌ָ◌ְ◌ְ◌◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמכּפ רים,
ויׁש  ב ּת ח לּ ה ידי ה בּ ּה  ׁש אין ל ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְלכּפ ר 
לכּפ ר  בּ רגל יקרב  היא ב ּס וֹ ף, ידיה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָבּ ּה 

ולא  ב ּת חלּ ה לא ידיה בּ ּה  ׁש אין ֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַל 
הּט הוֹ ר  ל  לכ ּפ ר  חדׁש  בראׁש  אוֹ  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹֹ◌ְ◌ַב ּס וֹ ף,

הּט מא: את טמאת ׁש אכל על  לכּפ ר ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
וקדׁש יו. ל מקדּ ׁש  אף ׁש וין, דּ בזה וכיון ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌

ל ּק רב : הוּ א יכ וֹ ל חל וּ קוֹ ת ׁש כּ ּפ רתן ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִּפ י
ר בּ ימ ּׁשמ וֹ .ה וּ סתם ׁש מע וֹ ן. ר בּ י  ׁש ל  ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌

יוֹ חאי: בּ ן ׁש מע וֹ ן ר בּ י  הוּ א ו על ו ׁש מע וֹ ן ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌

מכפר טו . שהוא .(מלא"ש)צ "ל

 י י ח ר ו ק מ

שתי שבועות שבועות א ט פרק

מה וּ  לוֹ , אמר וּ  בּס וֹ ף. ידי עה  בּ ּה  י ׁש  אבל
אמר וּ  הן . להם , אמר  בזה . זה  ׁש יּ קרב וּ 
קרבין הכּ ּפ וּ רים  י וֹ ם ׁש ל יהי וּ  כּ ן, אם לוֹ ,
ראׁש י ׁש ל היא אבל  חד ׁש ים , בּ ראׁש י 
לכּפ ר הכּ ּפ וּ רים בּ יוֹ ם קרבין חדׁש ים
בּ אין כּ לּ ן להן , אמר  ׁש לּ ּה . ׁש אינ ּה  כּ ּפ רה 

וקד ׁש יו: מקדּ ׁש  טמאת  על לכ ּפ ר

שׂ עיר  וקדׁש יו, מקדּ ׁש  טמאת  זדוֹ ן  ועל
ועל  מכ ּפ רין. ה כּ ּפ וּ רים וי וֹ ם בפנים הנּ עשׂ ה 
והחמוּ רוֹ ת, הקּ לּ וֹ ת ׁש בּ ּת וֹ רה, עבר וֹ ת  ׁש אר
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וכוּ '. מקדּ ׁש  טמאת דתלמוּ דא זדוֹ ן  סתמא ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
לּה : וי וֹ ם נקיט בפנים הנּ עשׂ ה שׂ עיר  ָ◌ֵ◌ַ◌

מכּפ ר. טז )דּ כתיב הכּ ּפ וּ רים (ו יּ קרא ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

אלּ וּ  וּ פׁש ים ח ּט אתם, לכל ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִוּ מּפ ׁש יהם
וכוּ '.מרדים: והּק לּ וֹ ת כּ לּ ּה החמוּ רוֹ ת ְ◌ָ◌ִ◌◌ַ◌

קלּ וֹ ת  בּ ין הכי , ב גּ מרא מּפ ר ׁש א ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמתניתין
בּ ין  בּ מזיד ׁש שׂ אן בּ ין חמ וּ ר וֹ ת ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵבּ ין

בּ ׁש וֹ גג  ׁש שׂ אן אוֹ תן בּ ׁש וֹ גג, ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶׁש שׂ אן
נוֹ דע  לא בּ ין ספקן לוֹ  נוֹ דע  ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵבּ ין
ׁש בּ א  לוֹ  נוֹ דע  בּ ין כּ לוֹ מר  ספקן, ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְל וֹ 
נוֹ דע  ׁש א בּ ין ואכלוֹ  חלב  ספק ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְליד וֹ 

חל  ספק ליד וֹ  ׁש בּ א הן ל וֹ  ואלּ וּ  ב . ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
הן  ואלּ וּ  תשׂ ה. ולא שׂ ה ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַקלּ וֹ ת,
דּ ין: בּ ית וּ מיתוֹ ת כּ רתוֹ ת ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֲחמ וּ ר וֹ ת,

ויום טז. בפנים הנעשה שעיר  בסוף  והעלם  בתחלה  ידיעה  שעל שנינו  ב' משנה לעיל 
זדון  על כי  קרבן , לידי  לבא לו אפשר  אי  כאן קרבן. ויביא  לו שיוודע  עד תולים  הכיפורים 
ויום  בפנים  הנעשה שעיר  אלו שעל וקמ"ל קרבן , מביאין אין וקדשיו  מקדש טומאת
שמעון. רבי  דברי המשך ואינה ככו"ע  אתיא  זו ומשנה  גמורה. כפרה  מכפרין  הכיפורים 

 י י ח ר ו ק מ
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שתי שבועות שבועות א פרק י

ה וֹ דע , ולא  ה וֹ דע  והּׁשגג וֹ ת , הזּ דוֹ נ וֹ ת 
וּ מית וֹ ת  כּ רת וֹ ת  ת עשׂ ה, ולא  עשׂ ה 

מכּפ ר: ה ּמ ׁש ּת לּ ח שׂ עיר  דּ ין , בּ ית 

ואחד  כּ הנים, ואחד י שׂ ראלים, אחד
לכהנים  י שׂ ראלים בּ ין  מה מׁש וּ ח. כּ הן 
מכּפ ר  הּפ ר ׁש דּ ם א לּ א  מׁש וּ ח, וּ לכהן 
וקדׁש יו. מקדּ ׁש  טמאת  על הכּ הנים על
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

כּ הנים.ז  ואחד י שׂ ראל קאמר ,אחד הכי  ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌
כּ הן  ואחד  כּ הנים ואחד  י שׂ ראל ◌ֵֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאחד
הּמ ׁש ּת לּ ח בּ שׂ יר  מתכּ ּפ רים ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָמׁש וּ ח
בּ יניהן: חלּ וּ ק ואין בר וֹ ת, ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִבּ ׁש אר 
הכּ הנים  על  מכּפ ר  הּפ ר ׁש דּ ם  א לּ א 

וקדׁש יו. מקדּ ׁש  טמאת מה על  כּ ל  ָ◌ַ◌

דּ הינוּ  ישׂ ראל , ל  מכ ּפ ר  הּפ נימי ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶיר 
ידי ה  בּ ּה  ׁש יּ ׁש  ל י שׂ ראל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְּת ל יּ ת
וּ זדוֹ ן  ב ּס וֹ ף ידי ה בּ ּה  ואין ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַב ּת חלּ ה
שׂ יר  כּ ּפ רת וכן וקדׁש יו, מקדּ ׁש  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌טמאת
הּק רב גּ דוֹ ל  כּ הן ׁש ל  ּפ ר וֹ  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַהחיצוֹ ן
הכּ הנים: ל מכ ּפ ר  הכּ ּפ וּ רים ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְבּ יוֹ ם

אם יז. יודע ולא  מהן אחד  ואכל  לפניו  ושומן  חלב  כגון חטאת , ספק  לידו  שבא מי
תלוי אשם להביא חייב ופטור , השומן  אכל  או  חטאת וחייב  החלב כך אכל אחר (ואם

חטאת) גם  להביא  חייב  החלב, שאכל לו  כבר נודע  אם  שבין ואומרת  המשנה קאי  זה  ועל .
נודע לא  אם בין תלוי , אשם  להביא  חיוב עליו חל  וכבר  כזה ספק  לידי שבא לו נודע 
שעיר  כי  תלוי אשם להביא  חייב אינו  הכיפורים  יום  אחר  כזה, ספק לידי  שבא לו

זה על מכפר  חטאת)המשתלח  מהבאת  נפטר לא החלב , שאכל לו  יתוודע  אם  (רע"ב,.(אבל

ביניהםיח..תוי"ט ) אין  קתני  כאילו  הוה  בין  מה דקתני הרע "ב)הא  דברי בביאור .(תוי"ט 

 י י ח ר ו ק מ

שתי שבועות שבועות א יאפרק

ה ּׂשעיר  ׁש דּ ם כּ ׁש ם א וֹ מר , ׁש מע וֹ ן  רבּ י 
 ּכ ישׂ ראל, על מכ ּפ ר  בפנים הנּ עשׂ ה
כּ ׁש ם  ה כּ הנים. על מכּפ ר הּפ ר דּ ם
מכּפ ר  ה ּמ ׁש ּת לּ ח שׂ עיר  ׁש ל ׁש וּ דּ וּ י וֹ 
מכּפ ר  ּפ ר  ׁש ל ודּ וּ יוֹ   ּכ י שׂ ראל, על

ה כּ הנים: על

    
    

     
      

    
     

   
     

               
         

הטומאה  ידיעות  ב פרק

א  משנה
הטומאה  ידיעות 

המסכת  בתחילת ששנינו  מה התנא מבאר זו במשנה 
ארבעה שיש והכוונה  ארבע. שה שתי הטומאה ידיעות
למקדש כניסה  או קדש  אכילת על קרב להתחייב אופני

. הגו בטומאת

טמא שהוא תחילה ידע א אלא קרב חייב שאינו מחמת 
נעל  כ ואחר ומקדש קדש שזה ידע  או ממנו,  נעל כ ואחר
תחילה . ידע  א אלא חייב אינו  כי 'ידיעות', נקראות   לכ ממנו.

ג כולל זה כי דוקא. לאו הוא  'הטומאה' ידיעות  הלשו  אמנ
ע ביחד רק כי  מקדש, והעלמת  וידיעת קדש והעלמת  ידיעת

.קרב חיוב של   אופני ארבע יש אלו,

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

כּ ׁש ם. א וֹ מר ׁש מעוֹ ן  מוֹ דה רבּ י  ׁש אּת ה ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
י שׂ ראל  ל ׁש ּמ כּפ ר  הּפ נימי  היר  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְבּ דם
ודּ וּ י ׁש אין ודּ וּ י , ׁש וּ ם בּ לא ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַכּ ּפ רתוֹ 
הּמ ׁש ּת לּ ח, ב יר  אלּ א הּפ נימי  ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַבּ יר 
מכּפ ר  ודּ וּ י  ׁש וּ ם בּ לא הּפ ר  דּ ם  ָּכ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

וקד ׁש יו. מקדּ ׁש  טמאת ל הכּ הנים ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲֹ◌ִ◌ַ◌ל 
בּ מקוֹ ם  ּפ ר  ׁש ל ודּ וּ יוֹ  לי ּה  ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַאיתר 
ל  לכּפ ר  הּמ ׁש ּת לּ ח  שׂ יר  ׁש ל ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִודּ וּ י 
כּ ּפ רה  להם ואין בר וֹ ת, בּ ׁש אר  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲֹ◌ַהכּ הנים

הּמ ׁש ּת לּ ח: ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַבּ יר 

יי



שתי שבועות שבועות א פרק י

ה וֹ דע , ולא  ה וֹ דע  והּׁשגג וֹ ת , הזּ דוֹ נ וֹ ת 
וּ מית וֹ ת  כּ רת וֹ ת  ת עשׂ ה, ולא  עשׂ ה 

מכּפ ר: ה ּמ ׁש ּת לּ ח שׂ עיר  דּ ין , בּ ית 

ואחד  כּ הנים, ואחד י שׂ ראלים, אחד
לכהנים  י שׂ ראלים בּ ין  מה מׁש וּ ח. כּ הן 
מכּפ ר  הּפ ר ׁש דּ ם א לּ א  מׁש וּ ח, וּ לכהן 
וקדׁש יו. מקדּ ׁש  טמאת  על הכּ הנים על
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

כּ הנים.ז  ואחד י שׂ ראל קאמר ,אחד הכי  ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌
כּ הן  ואחד  כּ הנים ואחד  י שׂ ראל ◌ֵֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאחד
הּמ ׁש ּת לּ ח בּ שׂ יר  מתכּ ּפ רים ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָמׁש וּ ח
בּ יניהן: חלּ וּ ק ואין בר וֹ ת, ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִבּ ׁש אר 
הכּ הנים  על  מכּפ ר  הּפ ר ׁש דּ ם  א לּ א 

וקדׁש יו. מקדּ ׁש  טמאת מה על  כּ ל  ָ◌ַ◌

דּ הינוּ  ישׂ ראל , ל  מכ ּפ ר  הּפ נימי ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶיר 
ידי ה  בּ ּה  ׁש יּ ׁש  ל י שׂ ראל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְּת ל יּ ת
וּ זדוֹ ן  ב ּס וֹ ף ידי ה בּ ּה  ואין ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַב ּת חלּ ה
שׂ יר  כּ ּפ רת וכן וקדׁש יו, מקדּ ׁש  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌טמאת
הּק רב גּ דוֹ ל  כּ הן ׁש ל  ּפ ר וֹ  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַהחיצוֹ ן
הכּ הנים: ל מכ ּפ ר  הכּ ּפ וּ רים ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְבּ יוֹ ם

אם יז. יודע ולא  מהן אחד  ואכל  לפניו  ושומן  חלב  כגון חטאת , ספק  לידו  שבא מי
תלוי אשם להביא חייב ופטור , השומן  אכל  או  חטאת וחייב  החלב כך אכל אחר (ואם

חטאת) גם  להביא  חייב  החלב, שאכל לו  כבר נודע  אם  שבין ואומרת  המשנה קאי  זה  ועל .
נודע לא  אם בין תלוי , אשם  להביא  חיוב עליו חל  וכבר  כזה ספק  לידי שבא לו נודע 
שעיר  כי  תלוי אשם להביא  חייב אינו  הכיפורים  יום  אחר  כזה, ספק לידי  שבא לו

זה על מכפר  חטאת)המשתלח  מהבאת  נפטר לא החלב , שאכל לו  יתוודע  אם  (רע"ב,.(אבל

ביניהםיח..תוי"ט ) אין  קתני  כאילו  הוה  בין  מה דקתני הרע "ב)הא  דברי בביאור .(תוי"ט 

 י י ח ר ו ק מ

שתי שבועות שבועות א יאפרק

ה ּׂשעיר  ׁש דּ ם כּ ׁש ם א וֹ מר , ׁש מע וֹ ן  רבּ י 
 ּכ ישׂ ראל, על מכ ּפ ר  בפנים הנּ עשׂ ה
כּ ׁש ם  ה כּ הנים. על מכּפ ר הּפ ר דּ ם
מכּפ ר  ה ּמ ׁש ּת לּ ח שׂ עיר  ׁש ל ׁש וּ דּ וּ י וֹ 
מכּפ ר  ּפ ר  ׁש ל ודּ וּ יוֹ   ּכ י שׂ ראל, על

ה כּ הנים: על

    
    

     
      

    
     

   
     

               
         

הטומאה  ידיעות  ב פרק

א  משנה
הטומאה  ידיעות 

המסכת  בתחילת ששנינו  מה התנא מבאר זו במשנה 
ארבעה שיש והכוונה  ארבע. שה שתי הטומאה ידיעות
למקדש כניסה  או קדש  אכילת על קרב להתחייב אופני

. הגו בטומאת

טמא שהוא תחילה ידע א אלא קרב חייב שאינו מחמת 
נעל  כ ואחר ומקדש קדש שזה ידע  או ממנו,  נעל כ ואחר
תחילה . ידע  א אלא חייב אינו  כי 'ידיעות', נקראות   לכ ממנו.

ג כולל זה כי דוקא. לאו הוא  'הטומאה' ידיעות  הלשו  אמנ
ע ביחד רק כי  מקדש, והעלמת  וידיעת קדש והעלמת  ידיעת

.קרב חיוב של   אופני ארבע יש אלו,

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

כּ ׁש ם. א וֹ מר ׁש מעוֹ ן  מוֹ דה רבּ י  ׁש אּת ה ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
י שׂ ראל  ל ׁש ּמ כּפ ר  הּפ נימי  היר  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְבּ דם
ודּ וּ י ׁש אין ודּ וּ י , ׁש וּ ם בּ לא ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַכּ ּפ רתוֹ 
הּמ ׁש ּת לּ ח, ב יר  אלּ א הּפ נימי  ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַבּ יר 
מכּפ ר  ודּ וּ י  ׁש וּ ם בּ לא הּפ ר  דּ ם  ָּכ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

וקד ׁש יו. מקדּ ׁש  טמאת ל הכּ הנים ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲֹ◌ִ◌ַ◌ל 
בּ מקוֹ ם  ּפ ר  ׁש ל ודּ וּ יוֹ  לי ּה  ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַאיתר 
ל  לכּפ ר  הּמ ׁש ּת לּ ח  שׂ יר  ׁש ל ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִודּ וּ י 
כּ ּפ רה  להם ואין בר וֹ ת, בּ ׁש אר  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲֹ◌ַהכּ הנים

הּמ ׁש ּת לּ ח: ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַבּ יר 

יג



הטומאה  שבועות ידיעות ב פרק יב

ׁש הן ׁש ּת ים הּט מאה ידיעוֹ ת
מּמ נּ וּ  ונעלמה וידע נטמא ארבּ ע.
נעלם הקּ דׁש , את וזכוּ ר הּט מאה
הּט מאה, את וזכוּ ר הקּ דׁש  מּמ נּ וּ 

א 

ה) חה(ב )(ויקרא בנבלת  א טמא בר כל ע אר נפ א
ונעל טמא  ר נבלת א טמאה המה  נבלת  א טמאה

:וא טמא  והא  (ג )מ טמאת לכל אד טמאת י ע כי א 
: וא ידע והא  מ  ונעל  יטמא  אר

ארבע  שה שתי
חכמי ממדרש להוסי יש  ושתי בפירוש, כתובי  שתי

וידע טומאה העל קדש, הוא שהבשר וידע טומאה העל
מפורש  כתובי ה למקדש, אשנכנס 

טמא , שהוא וידע מקדש העל טמא, שהוא וידע קדש העל
חכמי ממדרש שמוסיפי  השתי ב ה.

     
   

    
    

    
    

    

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הּט מאה.א ׁש נּ טמא.ידיעוֹ ת וידע  נטמא ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
כן: אחרי אוֹ  טמאה נעלמה בּ ׁש ת ִ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌

טמאה. הלם מּמ נּ וּ  אוֹ תוֹ  ידי  ול  ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
לּמ קדּ ׁש , ונכנס אחת. הרי  קד ׁש , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌ָאכל
והוּ א  מּמ נּ וּ  ונלם דּ כתיב  ׁש ּת ים. ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲהרי
טמאה. מ ּמ נּ וּ  ׁש נּ תלּ מה מ ׁש מע  ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָטמא,

אם  אלּ א ליה ח יּ ב  ׁש אינוֹ  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְוּ לפי 
 ּכ ואחר  ׁש נּ טמא ב ּת ח לּ ה ידע  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵכּ ן
לּה  קרי הכי  מ וּ ם מּמ נּ וּ , ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶנלמה

הּק ד ׁש .ידיע וֹ ת: מּמ נּ וּ  הּמ קדּ ׁש ,נעלם אוֹ  ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
וזכוּ ר  לּמ קדּ ׁש , נכנס אוֹ  קד ׁש  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְואכל

כתיבי:לּט מאה. דּ לא אחר וֹ ת ׁש ּת ים הרי  ַ◌◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌

שמהא. ידע  אבל הטומאה ממנו שנעלמה  משמע טמא ', והוא ממנו 'ונעלם  כתיב
ידיעת העלם והיינו המקדש . הוא  בו שנכנס  שמקום  או קודש  בשר  הוא שאוכל

מקדש . וזכירת טומאה, ידיעת  והעלם  קדש . וזכירת  ידיעתב.טומאה, העלם  והיינו
מפורש , כתובים לא  ואלו  טומאה. וזכירת  מקדש , ידיעת והעלם טומאה. וזכירת קדש,
עיי "ש . הפרק, בסוף ישמעאל  כרבי  ואתיא  פעמיים , 'ונעלם ' מדכתיב  נלמדים אלא

 י י ח ר ו ק מ

הטומאה  שבועות ידיעות ב יג פרק

הקּ  את  ואכל וזה זה  מּמ נּ וּ  ד ׁש נ עלמוּ  
זה הרי ידע, וּ מּׁשאכל ידע, ולא
ונ עלמה  וידע  נטמא  וי וֹ רד. בע וֹ לה 
נ עלם  הּמ קדּ ׁש , את  וזכוּ ר  טמאה מּמ נּ וּ 
הּט מאה, את וזכוּ ר מקדּ ׁש  מּמ נּ וּ 
לּמ קדּ ׁש  ונכנס וזה  זה מּמ נּ וּ  נ עלמוּ 
זה הרי ידע, וּ מּׁשיּ צא ידע, ולא

וי וֹ רד: בע וֹ לה 

הנּ כנס ואחד לעזרה הנּ כנס אחד
על מ וֹ סיפין  ׁש אין  ה עזרה, העיר לתוֹ ספת 

ב
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וזה. זה מּמ נּ וּ  הידיע וֹ ת,נ עלם  מּמ נין אינוֹ  ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌
גּ ב ל  דּ אף לן קמׁש מע  הא ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א
מקדּ ׁש  כניסת אוֹ  קדׁש  אכילת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדּ ב ׁש ת
ל ּק דׁש , ולא ל ּט מאה לא זכוּ ר  ◌ֶֹ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַֹ◌ָ◌ֵאינוֹ 

ויוֹ רד: ע וֹ לה קר בּ ן הנּ כנס בח יּ ב  אחד  ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
לּת וֹ ספת.ראׁש וֹ נה:ל עזרה. הנּ כנס ואחד  ִ◌ָ◌

כן: אחרי ליה מוֹ סיפין ׁש הוֹ סיפוּ  ׁש אין  ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌
כּ ראׁש וֹ נה:וכוּ '. קד וֹ ׁש ה היא  לפיכ ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌

עצמו ג . בפני  טומאה  העלם מנה  שכבר  הידיעות , ממנין  אינו וזה זה העלם אבל  שתים, הרי
יחד שניהם  מחמת הידיעות מנין על  להוסיף  ואין  עצמו בפני  קדש  והיינו ד..(תוי"ט )והעלם

והעלם  דרישא, קודש  ואכל טומאה  העלם בקרא , המפורשות  שתים ארבע , שהן  שתים

 י י ח ר ו ק מ
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הטומאה  שבועות ידיעות ב פרק יב

ׁש הן ׁש ּת ים הּט מאה ידיעוֹ ת
מּמ נּ וּ  ונעלמה וידע נטמא ארבּ ע.
נעלם הקּ דׁש , את וזכוּ ר הּט מאה
הּט מאה, את וזכוּ ר הקּ דׁש  מּמ נּ וּ 

א 

ה) חה(ב )(ויקרא בנבלת  א טמא בר כל ע אר נפ א
ונעל טמא  ר נבלת א טמאה המה  נבלת  א טמאה

:וא טמא  והא  (ג )מ טמאת לכל אד טמאת י ע כי א 
: וא ידע והא  מ  ונעל  יטמא  אר

ארבע  שה שתי
חכמי ממדרש להוסי יש  ושתי בפירוש, כתובי  שתי

וידע טומאה העל קדש, הוא שהבשר וידע טומאה העל
מפורש  כתובי ה למקדש, אשנכנס 

טמא , שהוא וידע מקדש העל טמא, שהוא וידע קדש העל
חכמי ממדרש שמוסיפי  השתי ב ה.

     
   

    
    

    
    

    

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הּט מאה.א ׁש נּ טמא.ידיעוֹ ת וידע  נטמא ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
כן: אחרי אוֹ  טמאה נעלמה בּ ׁש ת ִ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌

טמאה. הלם מּמ נּ וּ  אוֹ תוֹ  ידי  ול  ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
לּמ קדּ ׁש , ונכנס אחת. הרי  קד ׁש , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌ָאכל
והוּ א  מּמ נּ וּ  ונלם דּ כתיב  ׁש ּת ים. ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲהרי
טמאה. מ ּמ נּ וּ  ׁש נּ תלּ מה מ ׁש מע  ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָטמא,

אם  אלּ א ליה ח יּ ב  ׁש אינוֹ  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְוּ לפי 
 ּכ ואחר  ׁש נּ טמא ב ּת ח לּ ה ידע  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵכּ ן
לּה  קרי הכי  מ וּ ם מּמ נּ וּ , ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶנלמה

הּק ד ׁש .ידיע וֹ ת: מּמ נּ וּ  הּמ קדּ ׁש ,נעלם אוֹ  ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
וזכוּ ר  לּמ קדּ ׁש , נכנס אוֹ  קד ׁש  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְואכל

כתיבי:לּט מאה. דּ לא אחר וֹ ת ׁש ּת ים הרי  ַ◌◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌

שמהא. ידע  אבל הטומאה ממנו שנעלמה  משמע טמא ', והוא ממנו 'ונעלם  כתיב
ידיעת העלם והיינו המקדש . הוא  בו שנכנס  שמקום  או קודש  בשר  הוא שאוכל

מקדש . וזכירת טומאה, ידיעת  והעלם  קדש . וזכירת  ידיעתב.טומאה, העלם  והיינו
מפורש , כתובים לא  ואלו  טומאה. וזכירת  מקדש , ידיעת והעלם טומאה. וזכירת קדש,
עיי "ש . הפרק, בסוף ישמעאל  כרבי  ואתיא  פעמיים , 'ונעלם ' מדכתיב  נלמדים אלא

 י י ח ר ו ק מ

הטומאה  שבועות ידיעות ב יג פרק

הקּ  את  ואכל וזה זה  מּמ נּ וּ  ד ׁש נ עלמוּ  
זה הרי ידע, וּ מּׁשאכל ידע, ולא
ונ עלמה  וידע  נטמא  וי וֹ רד. בע וֹ לה 
נ עלם  הּמ קדּ ׁש , את  וזכוּ ר  טמאה מּמ נּ וּ 
הּט מאה, את וזכוּ ר מקדּ ׁש  מּמ נּ וּ 
לּמ קדּ ׁש  ונכנס וזה  זה מּמ נּ וּ  נ עלמוּ 
זה הרי ידע, וּ מּׁשיּ צא ידע, ולא

וי וֹ רד: בע וֹ לה 

הנּ כנס ואחד לעזרה הנּ כנס אחד
על מ וֹ סיפין  ׁש אין  ה עזרה, העיר לתוֹ ספת 

ב
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וזה. זה מּמ נּ וּ  הידיע וֹ ת,נ עלם  מּמ נין אינוֹ  ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌
גּ ב ל  דּ אף לן קמׁש מע  הא ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א
מקדּ ׁש  כניסת אוֹ  קדׁש  אכילת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדּ ב ׁש ת
ל ּק דׁש , ולא ל ּט מאה לא זכוּ ר  ◌ֶֹ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַֹ◌ָ◌ֵאינוֹ 

ויוֹ רד: ע וֹ לה קר בּ ן הנּ כנס בח יּ ב  אחד  ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
לּת וֹ ספת.ראׁש וֹ נה:ל עזרה. הנּ כנס ואחד  ִ◌ָ◌

כן: אחרי ליה מוֹ סיפין ׁש הוֹ סיפוּ  ׁש אין  ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌
כּ ראׁש וֹ נה:וכוּ '. קד וֹ ׁש ה היא  לפיכ ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌

עצמו ג . בפני  טומאה  העלם מנה  שכבר  הידיעות , ממנין  אינו וזה זה העלם אבל  שתים, הרי
יחד שניהם  מחמת הידיעות מנין על  להוסיף  ואין  עצמו בפני  קדש  והיינו ד..(תוי"ט )והעלם

והעלם  דרישא, קודש  ואכל טומאה  העלם בקרא , המפורשות  שתים ארבע , שהן  שתים
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הטומאה  שבועות ידיעות ב פרק יד

ונביא במל אלּ א העזרוֹ ת ועל
ׁש ב עים  ׁש ל וּ בסנהדרין  ות ּמ ים וא וּ רים
וּ בית  וּ בׁש יר . ת וֹ ד וֹ ת  וּ ב ׁש ּת י  ואחד
אחריהם, ת וֹ ד וֹ ת  וּ ׁש ּת י מהלּ כין  דּ ין 
הּפ נימית אחריהם. ישׂ ראל וכל
ׁש א וכל נ שׂ רפת . והחיצוֹ נה נאכלת 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

. במל קראא לּ א  כה)דּ אמר  כּ כל (ׁש מוֹ ת ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֹ
ה ּמ ׁש כּ ן  ּת בנית  את   א וֹ ת מראה  אני ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֲא ׁש ר 
קרא  ּת שׂ וּ , וכן  כּ ליו  כּ ל  ּת בנית  ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְואת 
מׁש ה  וּ בימי לדוֹ ר וֹ ת . למדר ׁש  ה וּ א  ◌ֶֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְיתרא 
ׁש ם  והי וּ  גּ דוֹ ל כּ הן  ואחיו ונביא  מל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶה וּ א 
לדוֹ רוֹ ת  אף זקנים, וׁש בים  ות ּמ ים  ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌◌ְ◌ִא וּ רים 

ת וֹ דוֹ ת.כּ ן : והיוּ וּ ב ׁש ּת י ת וֹ דה. לחמי בּ ׁש ני ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ה גּ בוּ ל  סוֹ ף ד סביב בּ ה ּק ף א וֹ תן  ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְנ וֹ שׂ אים 
ושׂ וֹ רפים  האחת  א וֹ כלים  וׁש ם ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ קדּ ׁש ים ,
ּפ י ול נאכלת  נביא  ּפ י ול ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה נ יּ ה ,

נאכלת  ה ּפ נימית  דתנן  והינוּ  נ שׂ רפת. ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָנביא 
חכליה  בּ ן  וּ מנּ חמיה  נשׂ רפת . ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְוהחיצ וֹ נה 

בּ י ּה  דּ כתיב יב)גּ מר , וא מידה (נחמיה ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌
גּ דוֹ לת : ת וֹ דוֹ ת  ׁש היוּ וּ ב ׁש יר.ׁש ּת י ה יר  ְ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

דלּ יתני כּ י ה '  ארוֹ ממ (ּת הלּ ים א וֹ מרים  ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌

ׁש ם ל ). היה  ׁש א  ּפ י  ל אף ׁש ני ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַוּ בית 
הּק דה  ותּמ ים, א וּ רים  ולא  מל ◌ָ◌◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ֶֹלא 
קדׁש ה  בּ ראׁש וֹ נה  ה בּ ית ׁש למה  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַֹֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶׁש ּק דּ ׁש 
ו בוֹ דה  לבא . לתיד וקדׁש ה  ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִלׁש תּה 

לזכר  חכליה  בּ ן  הוה:דּ נחמיה  בּ למא ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌

העלם  והיינו פעמיים , ונעלם  מדכתיב  דמרבינן  שתים ועוד  דסיפא, למקדש  ונכנס  טומאה
דסיפא. מקדש  והעלם  דרישא הגמרא ה.קודש  לה מוקי טו :)כן היו (דף  דין  שהבית 

המשנה. משמעות  כפשטות  ולא תודה, הלחמי אחר  התנאיםו .הולכים חד(שם)נחלקו  ,
דמקרבה הך  הפנימית והוי זה , אצל זה  הולכים  היו  הלחמים  נושאי  כהנים  ב ' אמר 
דמקרבה הך הפנימית והוי השני, אחר  אחד הולכים שהיו  אמר  וחד  החומה . אצל

דין  ואין (תוי"ט )לבית זו, הלכה נאמרה נביא ע"פ נשרפת, ואחת  נאכלת דאחת  והא .
בדבר  טז.)טעם .(דף 

 י י ח ר ו ק מ

הטומאה  שבועות ידיעות ב טו פרק

אין לׁש ם הנּ כנס א לּ וּ , בכל נ עשׂ ה 
עליה: חיּ בין 

טמאה  מּמ נּ וּ  ונ עלמה ב עזרה  נטמא 
מּמ נּ וּ  נעלם הּמ קדּ ׁש , את וזכוּ ר
מּמ נּ וּ  נ עלם לּט מאה, וזכוּ ר  מקדּ ׁש 
בכדי ׁש ּׁשהה א וֹ  והׁש ּת חוה  וזה , זה
חיּ ב. בארכּ ה, לוֹ  בּ א הׁש ּת חואה,
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ב עזרה.ג  וה ׁש ּת חוה נטמא ׁש נּ טמא , וידע ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
ׁש א  ּפ י  ל  אף  פנים, כּ לּפ י  זה ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְבה לם
דּ ׁש הה  והוּ א חוּ ץ, כל ּפ י ה ׁש ּת חוה אוֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָׁש הה.
כּ די  היא הׁש ּת חויה וׁש עוּ ר הׁש ּת חואה. ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְכדי
ו יּ כרע וּ  בּ יוּ ב, זה  ּפ סוּ ק אדם  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ קרא

לה וֹ ד וֹ ת  ויּ ׁש ּת חווּ  הרצ ּפ ה ל ארצה  ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַא ּפ ים
חסדּ וֹ . לע וֹ לם  כּ י  טוֹ ב כּ י לה ' ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ[והוֹ דוֹ ת ]

היּ מים  בּ דברי פסוּ ק ז)וה וּ א ל וֹ :(ב ׁש בּ א אוֹ  ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌
קצרה באר כּ ה. ׁש יּ ׁש  ארכּ ה דר לוֹ  ׁש יּ צא ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌

חיּ ב: ּת חלּ ה , ׁש הה לא ואפלּ וּ  לצאת, ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ 

השתחואהז . כדי שהה אם  אלא חייב ואינו  בעלמא, בכריעה חייב אינו מזרח לצד והיינו חוץ , כלפי 
ורגלים ידים  בפישוט  ברע"ב)גמורה  שיעורו לא(עיין או השתחוה  בין  הבדל אין חוץ  וכלפי  .

השתחויה לאו חוץ כלפי השתחויה  כי  ההשתחויה , על ולא  דחייב הוא השהייה על  כי השתחוה ,
בזה רש"י על חולק  ואינו השהייה, שיעור ר"ל  השתחויה, ושיעור הרע"ב  ומש "כ פירש"י. כן היא ,

טז:)(רבא .(תוי"ט) התוי "ט(דף  אמנם  בדבריו, לשונות  שתי יש ובגמרא  חוץ וכלפי פנים  כלפי בין המחלק הוא 

הוא והביאור  הסיפא , על  או הרישא  על דבריו אמר אי אלא  נחלקו ולא  הלשונות  בין להלכה  הבדל שאין סובר

עיי"ש) הלשונות , בין חילוק שיש ס"ל החת "ס אבל בפנים . שביארנו  שגםח..כמו להשמיענו הצריך התנא 
כתיב בקרא  כי  ויורד בעולה  חייב בעזרה  יט)בנטמא וגו ',(במדבר טמא  ה ' משכן  את  יתחטא , ולא 

להתחט שראוי  באותו  דאיירי המשכןמשמע את  שיטמא קודם בתוי"ט .א  הובא  תנהו , תוד"ה  טז: (דף

מחניהם (שם)ורש"י את  יטמאו  ולא  ביה  קרינא  דלא  כיון  שס"ד  ה)כתב חייב)(במדבר  יהא  לא  טימא , .שכבר 
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הטומאה  שבועות ידיעות ב פרק יד

ונביא במל אלּ א העזרוֹ ת ועל
ׁש ב עים  ׁש ל וּ בסנהדרין  ות ּמ ים וא וּ רים
וּ בית  וּ בׁש יר . ת וֹ ד וֹ ת  וּ ב ׁש ּת י  ואחד
אחריהם, ת וֹ ד וֹ ת  וּ ׁש ּת י מהלּ כין  דּ ין 
הּפ נימית אחריהם. ישׂ ראל וכל
ׁש א וכל נ שׂ רפת . והחיצוֹ נה נאכלת 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

. במל קראא לּ א  כה)דּ אמר  כּ כל (ׁש מוֹ ת ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֹ
ה ּמ ׁש כּ ן  ּת בנית  את   א וֹ ת מראה  אני ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֲא ׁש ר 
קרא  ּת שׂ וּ , וכן  כּ ליו  כּ ל  ּת בנית  ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְואת 
מׁש ה  וּ בימי לדוֹ ר וֹ ת . למדר ׁש  ה וּ א  ◌ֶֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְיתרא 
ׁש ם  והי וּ  גּ דוֹ ל כּ הן  ואחיו ונביא  מל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶה וּ א 
לדוֹ רוֹ ת  אף זקנים, וׁש בים  ות ּמ ים  ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌◌ְ◌ִא וּ רים 

ת וֹ דוֹ ת.כּ ן : והיוּ וּ ב ׁש ּת י ת וֹ דה. לחמי בּ ׁש ני ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ה גּ בוּ ל  סוֹ ף ד סביב בּ ה ּק ף א וֹ תן  ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְנ וֹ שׂ אים 
ושׂ וֹ רפים  האחת  א וֹ כלים  וׁש ם ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ קדּ ׁש ים ,
ּפ י ול נאכלת  נביא  ּפ י ול ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה נ יּ ה ,

נאכלת  ה ּפ נימית  דתנן  והינוּ  נ שׂ רפת. ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָנביא 
חכליה  בּ ן  וּ מנּ חמיה  נשׂ רפת . ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְוהחיצ וֹ נה 

בּ י ּה  דּ כתיב יב)גּ מר , וא מידה (נחמיה ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌
גּ דוֹ לת : ת וֹ דוֹ ת  ׁש היוּ וּ ב ׁש יר.ׁש ּת י ה יר  ְ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

דלּ יתני כּ י ה '  ארוֹ ממ (ּת הלּ ים א וֹ מרים  ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌

ׁש ם ל ). היה  ׁש א  ּפ י  ל אף ׁש ני ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַוּ בית 
הּק דה  ותּמ ים, א וּ רים  ולא  מל ◌ָ◌◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ֶֹלא 
קדׁש ה  בּ ראׁש וֹ נה  ה בּ ית ׁש למה  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַֹֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶׁש ּק דּ ׁש 
ו בוֹ דה  לבא . לתיד וקדׁש ה  ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִלׁש תּה 

לזכר  חכליה  בּ ן  הוה:דּ נחמיה  בּ למא ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌

העלם  והיינו פעמיים , ונעלם  מדכתיב  דמרבינן  שתים ועוד  דסיפא, למקדש  ונכנס  טומאה
דסיפא. מקדש  והעלם  דרישא הגמרא ה.קודש  לה מוקי טו :)כן היו (דף  דין  שהבית 

המשנה. משמעות  כפשטות  ולא תודה, הלחמי אחר  התנאיםו .הולכים חד(שם)נחלקו  ,
דמקרבה הך  הפנימית והוי זה , אצל זה  הולכים  היו  הלחמים  נושאי  כהנים  ב ' אמר 
דמקרבה הך הפנימית והוי השני, אחר  אחד הולכים שהיו  אמר  וחד  החומה . אצל

דין  ואין (תוי"ט )לבית זו, הלכה נאמרה נביא ע"פ נשרפת, ואחת  נאכלת דאחת  והא .
בדבר  טז.)טעם .(דף 
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הטומאה  שבועות ידיעות ב טו פרק

אין לׁש ם הנּ כנס א לּ וּ , בכל נ עשׂ ה 
עליה: חיּ בין 

טמאה  מּמ נּ וּ  ונ עלמה ב עזרה  נטמא 
מּמ נּ וּ  נעלם הּמ קדּ ׁש , את וזכוּ ר
מּמ נּ וּ  נ עלם לּט מאה, וזכוּ ר  מקדּ ׁש 
בכדי ׁש ּׁשהה א וֹ  והׁש ּת חוה  וזה , זה
חיּ ב. בארכּ ה, לוֹ  בּ א הׁש ּת חואה,
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ב עזרה.ג  וה ׁש ּת חוה נטמא ׁש נּ טמא , וידע ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
ׁש א  ּפ י  ל  אף  פנים, כּ לּפ י  זה ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְבה לם
דּ ׁש הה  והוּ א חוּ ץ, כל ּפ י ה ׁש ּת חוה אוֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָׁש הה.
כּ די  היא הׁש ּת חויה וׁש עוּ ר הׁש ּת חואה. ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְכדי
ו יּ כרע וּ  בּ יוּ ב, זה  ּפ סוּ ק אדם  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ קרא

לה וֹ ד וֹ ת  ויּ ׁש ּת חווּ  הרצ ּפ ה ל ארצה  ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַא ּפ ים
חסדּ וֹ . לע וֹ לם  כּ י  טוֹ ב כּ י לה ' ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ[והוֹ דוֹ ת ]

היּ מים  בּ דברי פסוּ ק ז)וה וּ א ל וֹ :(ב ׁש בּ א אוֹ  ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌
קצרה באר כּ ה. ׁש יּ ׁש  ארכּ ה דר לוֹ  ׁש יּ צא ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌

חיּ ב: ּת חלּ ה , ׁש הה לא ואפלּ וּ  לצאת, ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ 

השתחואהז . כדי שהה אם  אלא חייב ואינו  בעלמא, בכריעה חייב אינו מזרח לצד והיינו חוץ , כלפי 
ורגלים ידים  בפישוט  ברע"ב)גמורה  שיעורו לא(עיין או השתחוה  בין  הבדל אין חוץ  וכלפי  .

השתחויה לאו חוץ כלפי השתחויה  כי  ההשתחויה , על ולא  דחייב הוא השהייה על  כי השתחוה ,
בזה רש"י על חולק  ואינו השהייה, שיעור ר"ל  השתחויה, ושיעור הרע"ב  ומש "כ פירש"י. כן היא ,

טז:)(רבא .(תוי"ט) התוי "ט(דף  אמנם  בדבריו, לשונות  שתי יש ובגמרא  חוץ וכלפי פנים  כלפי בין המחלק הוא 

הוא והביאור  הסיפא , על  או הרישא  על דבריו אמר אי אלא  נחלקו ולא  הלשונות  בין להלכה  הבדל שאין סובר

עיי"ש) הלשונות , בין חילוק שיש ס"ל החת "ס אבל בפנים . שביארנו  שגםח..כמו להשמיענו הצריך התנא 
כתיב בקרא  כי  ויורד בעולה  חייב בעזרה  יט)בנטמא וגו ',(במדבר טמא  ה ' משכן  את  יתחטא , ולא 

להתחט שראוי  באותו  דאיירי המשכןמשמע את  שיטמא קודם בתוי"ט .א  הובא  תנהו , תוד"ה  טז: (דף

מחניהם (שם)ורש"י את  יטמאו  ולא  ביה  קרינא  דלא  כיון  שס"ד  ה)כתב חייב)(במדבר  יהא  לא  טימא , .שכבר 
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הטומאה  שבועות ידיעות ב פרק טז 

עשׂ ה  מצות  היא  זוֹ  ּפ טוּ ר . בּ קּ צרה,
עליה: חיּ בין  ׁש אין  ׁש בּ ּמ קדּ ׁש ,

ׁש חיּ בין ׁש בּ נּ דּ ה  עשׂ ה מצות  היא  ואיזוֹ 
הּט הוֹ רה עם מׁש ּמ ׁש  היה עליה,
חיּ ב, מיּ ד, וּ פרׁש  נטמאתי, לוֹ  ואמרה 

כּ ביאת וֹ : לוֹ  הנאה  ׁש יּ ציאת וֹ  מּפ ני 

ד

     
 ט   

    
           

              
 י

     
   

       
     

    
    

              
  

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ּפ ט וּ ר. הׁש ּת חוה וּ בּק צרה דּ לא היכא ֵ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
קצרה,  דּ ר לוֹ  ויצא ׁש הה, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ְולא

ׁש בּ ּמ קדּ ׁש .ּפ טוּ ר : עשׂ ה מצות היא  זוֹ  ָ◌
כּ ל  הּמ חנה מן ויׁש לּ ח וּ  כּ אן ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְדּ י ׁש 

עליה.טמא: חיּ בין  דּ ין,ׁש אין  בּ ית ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌
וטע וּ  ׁש גג וּ  ׁש אם דּ בר . הלם ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַּפ ר 
באר כּ ה, ׁש יּ צא לוֹ  והוֹ ר וּ  זוֹ , ◌ָ◌◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְבּ הוֹ ראה
זוֹ  הוֹ ראה ׁש גגת ל  מביאין ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵאין

צבּ וּ ר : ׁש ל  דּ בר  הלם ואיזוֹ דּפ ר  ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌

ׁש בּ נּ דּ ה. עשׂ ה מצות לזוֹ היא  ׁש דּ וֹ מה ֶ◌ָ◌ְ◌
מבּ א  הּט מאה ל וֹ  ׁש ארע  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶׁש בּ ּמ קדּ ׁש ,
דּ ין  בית ׁש גגוּ  אם כניסה, לידי ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְבהּת ר 
הלם  ּפ ר  ליה חיּ בים זוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְבּ הוֹ ראה

מׁש ּמ דּ בר : הּט הוֹ רה.היה עם  ׁש נּ כנס ׁש  ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌
כ ׁש יו, נטמאתי  לוֹ  ואמרה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְבּ הּת ר 
אלּ א  ח יּ ב . האבר , בּ קׁש י  מ יּ ד ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָוּ פר ׁש 
האבר  ׁש יּ מ וּ ת ד דיׁש ה בּ לא ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ְֹ◌ֲ◌ַימד 
ׁש בּ נּ דּ ה: השׂ ה וזהוּ  קׁש י . בּ לא ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִֹֹ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְויפר ׁש 

פטור ט. היום , כל אפילו גודל בצד  עקב הלך אלא  רץ לא פ "גואפילו המקדש ביאת (רמב"ם

העזרההכ"ד ) בתוך  שנטמא  במי הם מסיני למשה  הלכה הללו  ושעורין  רש "י), בשם .(תוי"ט 
כרתי. חיוב  בו  שיש  איסור  על  לעבור  והורו טעו סנהדרין אם להביא שחייבין הקרבן  הוא 

דין בית  מיתת הוריות)או מסכת  בריש .(כמבואר 

 י י ח ר ו ק מ

הטומאה  שבועות ידיעות ב יז פרק

ונ עלם  וגוֹ ' הּׁשרץ א וֹ מר, אלי עזר  רבּ י 
ה)מּמ נּ וּ  ׁש רץ(ויקרא העלם על , 

מקדּ ׁש . העלם על חיּ ב  ואינ וֹ  חיּ ב ,
והוּ א מּמ נּ וּ  ונ עלם א וֹ מר , עקיבא  רבּ י 

חיּ ב,(שם )טמא  טמאה  העלם על , 

ה 

ה משנה 
ויקרא ב ג )בפרשת  טמא(ה  בר כל ע  אר נפ א

נבלת  א טמאה המה נבלת  א טמאה  חה בנבלת  א
: וא טמא וה א מ ונעל טמא  ר( ג)עי כי  א 

והא מ ונעל  יטמא  אר  טמאת לכל  אד טמאת
: וא ידע
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ונעלם.ה הּׁשרץ א וֹ מר  אלי עזר  רבּ י 
קרא ה )דּ אמר  ׁש רץ (ויּ קרא בּ נבלת אוֹ  ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

הוּ א, יתרא וּ קרא מּמ נּ וּ , ונלם ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָטמא
ּת גּ ע  אׁש ר  נפׁש  אוֹ  כּ תיב  ליל ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְדּ הא
דּ בר  בּ כלל וׁש רץ טמא, דּ בר  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְבּ כל
ידע  ׁש אם  לל ּמ ד אלּ א הוּ א, ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָטמא
בּ ׁש רץ  אם  י וֹ ד ואינוֹ  ודּ אי ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ טמא
אכל  אם קר בּ ן חיּ ב  אינוֹ  בּ נבלה ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִאם

ב ּת חלּ ה  ידי ה לוֹ  ׁש ּת היה ד ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶֹקד ׁש 
נטמא. בנבלה אוֹ  נטמא בּ ׁש רץ ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִאם
ודּ אי דּ ידע  דּ כיון סבר , קיבא ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְור בּ י
אתבּ רירא  דּ לא גּ ב  ל  אף ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ טמא
בּ ׁש רץ  אם ׁש נּ טמא הּט מאה ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֵלי ּה 
ל  פטרי  ותרויהוּ  חיּ ב . בּ נבלה, ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִאוֹ 
מח יּ ב . י ׁש מ אל  ור בּ י  מקדּ ׁש . ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶהלם

י ׁש מ אל : כּ ר בּ י ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַוהלכה

ברע "ב.יא. כדאיתא  אליעזר , רבי על  חולק  הואובזה  מיותר טמא ' שרץ  'בנבלת  כי פלוגתתם (וטעם 

נטמא, בנבילה  אם נטמא  בשרץ אם  לדעת שצריך ללמד  שבא לר "א  וס "ל טמא , דבר בכל או  כתיב שכבר

בה) שנתחדש דבר בשביל אלא  נשנית  לא ונשנית שנאמרה פרשה  שכל ישמעאל רבי דבי כתנא ס "ל ור"ע

בזה. עליהם  פליג  ישמעאל רבי  ורק עליו, חייבים  שאין שוים  שניהם  מקדש  העלם לגבי  אבל
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הטומאה  שבועות ידיעות ב פרק טז 

עשׂ ה  מצות  היא  זוֹ  ּפ טוּ ר . בּ קּ צרה,
עליה: חיּ בין  ׁש אין  ׁש בּ ּמ קדּ ׁש ,

ׁש חיּ בין ׁש בּ נּ דּ ה  עשׂ ה מצות  היא  ואיזוֹ 
הּט הוֹ רה עם מׁש ּמ ׁש  היה עליה,
חיּ ב, מיּ ד, וּ פרׁש  נטמאתי, לוֹ  ואמרה 

כּ ביאת וֹ : לוֹ  הנאה  ׁש יּ ציאת וֹ  מּפ ני 

ד

     
 ט   

    
           

              
 י

     
   

       
     

    
    

              
  

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ּפ ט וּ ר. הׁש ּת חוה וּ בּק צרה דּ לא היכא ֵ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
קצרה,  דּ ר לוֹ  ויצא ׁש הה, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ְולא

ׁש בּ ּמ קדּ ׁש .ּפ טוּ ר : עשׂ ה מצות היא  זוֹ  ָ◌
כּ ל  הּמ חנה מן ויׁש לּ ח וּ  כּ אן ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְדּ י ׁש 

עליה.טמא: חיּ בין  דּ ין,ׁש אין  בּ ית ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌
וטע וּ  ׁש גג וּ  ׁש אם דּ בר . הלם ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַּפ ר 
באר כּ ה, ׁש יּ צא לוֹ  והוֹ ר וּ  זוֹ , ◌ָ◌◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְבּ הוֹ ראה
זוֹ  הוֹ ראה ׁש גגת ל  מביאין ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵאין

צבּ וּ ר : ׁש ל  דּ בר  הלם ואיזוֹ דּפ ר  ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌

ׁש בּ נּ דּ ה. עשׂ ה מצות לזוֹ היא  ׁש דּ וֹ מה ֶ◌ָ◌ְ◌
מבּ א  הּט מאה ל וֹ  ׁש ארע  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶׁש בּ ּמ קדּ ׁש ,
דּ ין  בית ׁש גגוּ  אם כניסה, לידי ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְבהּת ר 
הלם  ּפ ר  ליה חיּ בים זוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְבּ הוֹ ראה

מׁש ּמ דּ בר : הּט הוֹ רה.היה עם  ׁש נּ כנס ׁש  ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌
כ ׁש יו, נטמאתי  לוֹ  ואמרה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְבּ הּת ר 
אלּ א  ח יּ ב . האבר , בּ קׁש י  מ יּ ד ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָוּ פר ׁש 
האבר  ׁש יּ מ וּ ת ד דיׁש ה בּ לא ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ְֹ◌ֲ◌ַימד 
ׁש בּ נּ דּ ה: השׂ ה וזהוּ  קׁש י . בּ לא ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִֹֹ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְויפר ׁש 

פטור ט. היום , כל אפילו גודל בצד  עקב הלך אלא  רץ לא פ "גואפילו המקדש ביאת (רמב"ם

העזרההכ"ד ) בתוך  שנטמא  במי הם מסיני למשה  הלכה הללו  ושעורין  רש "י), בשם .(תוי"ט 
כרתי. חיוב  בו  שיש  איסור  על  לעבור  והורו טעו סנהדרין אם להביא שחייבין הקרבן  הוא 

דין בית  מיתת הוריות)או מסכת  בריש .(כמבואר 
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ונ עלם  וגוֹ ' הּׁשרץ א וֹ מר, אלי עזר  רבּ י 
ה)מּמ נּ וּ  ׁש רץ(ויקרא העלם על , 

מקדּ ׁש . העלם על חיּ ב  ואינ וֹ  חיּ ב ,
והוּ א מּמ נּ וּ  ונ עלם א וֹ מר , עקיבא  רבּ י 

חיּ ב,(שם )טמא  טמאה  העלם על , 

ה 

ה משנה 
ויקרא ב ג )בפרשת  טמא(ה  בר כל ע  אר נפ א

נבלת  א טמאה המה נבלת  א טמאה  חה בנבלת  א
: וא טמא וה א מ ונעל טמא  ר( ג)עי כי  א 

והא מ ונעל  יטמא  אר  טמאת לכל  אד טמאת
: וא ידע
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ונעלם.ה הּׁשרץ א וֹ מר  אלי עזר  רבּ י 
קרא ה )דּ אמר  ׁש רץ (ויּ קרא בּ נבלת אוֹ  ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

הוּ א, יתרא וּ קרא מּמ נּ וּ , ונלם ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָטמא
ּת גּ ע  אׁש ר  נפׁש  אוֹ  כּ תיב  ליל ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְדּ הא
דּ בר  בּ כלל וׁש רץ טמא, דּ בר  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְבּ כל
ידע  ׁש אם  לל ּמ ד אלּ א הוּ א, ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָטמא
בּ ׁש רץ  אם  י וֹ ד ואינוֹ  ודּ אי ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ טמא
אכל  אם קר בּ ן חיּ ב  אינוֹ  בּ נבלה ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִאם

ב ּת חלּ ה  ידי ה לוֹ  ׁש ּת היה ד ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶֹקד ׁש 
נטמא. בנבלה אוֹ  נטמא בּ ׁש רץ ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִאם
ודּ אי דּ ידע  דּ כיון סבר , קיבא ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְור בּ י
אתבּ רירא  דּ לא גּ ב  ל  אף ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ טמא
בּ ׁש רץ  אם ׁש נּ טמא הּט מאה ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֵלי ּה 
ל  פטרי  ותרויהוּ  חיּ ב . בּ נבלה, ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִאוֹ 
מח יּ ב . י ׁש מ אל  ור בּ י  מקדּ ׁש . ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶהלם

י ׁש מ אל : כּ ר בּ י ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַוהלכה

ברע "ב.יא. כדאיתא  אליעזר , רבי על  חולק  הואובזה  מיותר טמא ' שרץ  'בנבלת  כי פלוגתתם (וטעם 

נטמא, בנבילה  אם נטמא  בשרץ אם  לדעת שצריך ללמד  שבא לר "א  וס "ל טמא , דבר בכל או  כתיב שכבר

בה) שנתחדש דבר בשביל אלא  נשנית  לא ונשנית שנאמרה פרשה  שכל ישמעאל רבי דבי כתנא ס "ל ור"ע

בזה. עליהם  פליג  ישמעאל רבי  ורק עליו, חייבים  שאין שוים  שניהם  מקדש  העלם לגבי  אבל
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הטומאה  שבועות ידיעות ב פרק יח

עלואינוֹ  רבּ יחיּ ב מקדּ ׁש . העלם 
א וֹ מ  ׁש ּת ייׁש מעאל ונ עלם ונ עלם ר , 

ועל  טמאה  ה עלם על לחיּ ב פעמים,
מקדּ ׁש : העלם

ׁש ב וּ עה  ארבּ ע , ׁש הן  ׁש ּת ים ׁש ב וּ ע וֹ ת  א 
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 שתי שבועות  ג פרק

א  משנה
ביטוי  שבועת

ארבעה שיש המסכת  בריש  ששנינו מה התנא מבאר זו במשנה 
ושתי בתורה מפורשות  שתי הביטוי, שבועת  של אופני

שבפסוק . מריבוי  נלמדות 

ד ) ה  להיטיב(ויקרא  א להרע  פתיב לבא ת בע י  נפ א
וא ידע וה א  מ ונעל בעה האד יבא א ר לכל 
פלוני. דבר לעשות לא או לעשות  שנשבע והיינו מאה: לאחת

פלוני. דבר נעה שלא או שנעה  נשבע   א וכ
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש ּת ים.א אכל .ׁש בוּ עוֹ ת וׁש א ׁש אכל  ֶ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ַֹ◌
דּ כתיב  המפר ׁש וֹ ת, הּת ים ה )הם (ויּ קרא  ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

להבּ א. דּ מׁש מע  להיטיב , אוֹ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְלהרע 
להיטיב : אכל, להרע . אכל , ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַֹֹלא

צריכים יב. שלא כר "ע  בזה  הרמב "ם  פסק  ולכן כר "ע ס "ל נטמא , במה  ידיעה  ולגבי 
נטמא  במה ה"ב)ידיעה פי"א שגגות משנה  עקיבאא..(כסף כרבי יבטא , אשר  לכל מדכתיב 

מ"ה. לקמן

 י י ח ר ו ק מ

שתי שבועות שבועות ג יט פרק

וׁש א ׁש אכלּת י אכל, וׁש א  ׁש אכל
כּ ל  ואכל אכל ׁש א  ׁש ב וּ עה אכלּת י .
אמרוּ  עקיבא . ר בּ י דּ ברי חיּ ב, ׁש ה וּ א ,
כּ ל  בּ א וֹ כל מצינ וּ  היכן  עקיבא , לרבּ י  לוֹ 
להן אמר  חיּ ב . ׁש זּ ה חיּ ב, ׁש הוּ א  ׁש ה וּ א 
בּ מדבּ ר  מצינ וּ  היכן  וכי  עקיבא , רבּ י 
קר בּ ן . וּ מביא  מדבּ ר ׁש זּ ה קרבּ ן , וּ מביא 

ואכל אכל ׁש א וׁש תה,ׁש בוּ עה 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אכלּת י . ו ׁש א  הּת ים ׁש אכלּת י  הם ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌
חכמים: מּמ דר ׁש  מד בּ ר הנּ וֹ ספוֹ ת ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

קרבּ ן . דּ בּ וּ ר וֹ .וּ מביא  בּ ּט וּ ל  בּ ׁש ביל ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌
דּ  הוּ א,וכיון דּ בּ וּ ר וֹ  בּ ּט וּ ל  מ וּ ם ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌

ׁש האוֹ מר  הוּ א. דּ בּ וּ ר וֹ  בּ ּט וּ ל זה ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַאף

בּ כל  צמוֹ  לאסר  דּ ּת וֹ  אכל , ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַֹֹלא
ו ׁש תה.ׁש הוּ א: ואכל  אכל  ׁש א  ׁש בוּ עה ֶ◌

אכילה  בּ כלל  דּ ׁש תיּ ה גּ ב  ל  ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַאף
לי ּה  דּ הוי  אחת, אלּ א ח יּ ב  ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵאינוֹ 
אחד : בּ הלם ואוֹ כל  וחוֹ זר  ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְכּ אוֹ כל 

ולהרע .ב . להיטיב והוא להבא שהוא  דבר כל אלא אוכל, לא  או שאוכל דוקא ספקג.לאו אין
שבריה מחמת חשיבות  לו שיש שהו, בכל  חייב  נמלה האוכל כגון  וחייב. שהו כל אוכל  שיש
אבל אחשביה. שהוא  משום לרבנן, אף חייב שהו, כל  יאכל  שלא להדיא  המפרש  וכן הוא .
ודעת חייב. שיהא אחשביה לא והוא בריה שאינו במקום מצינו  היכן ליה , קאמרי הכי חכמים
אדם בני בלשון כן כי שהו, כל  כמפרש הוא  הרי סתם  אכילה  עצמו על  שהאוסר עקיבא  רבי
אדם , בני לשון אחר הולכים  שבנדרים שאע"פ סוברים ורבנן מכזית . בפחות  אף היא אכילה
היא אכילה  תורה ובאיסורי תורה , איסורי כשיעור  אלא עצמו על לאסור האדם  דעת אין מסתמא 

דוקא  ה"א )בכזית  פ "ד למלך  הוא ,ד ..(משנה  דבורו בטול זה אף הוא , דיבורו ביטול דמשום  וכיון
ר "ע זה  ולפי רש"י. לשון וכן רע"ב, כתב כן שהו, בכל  עצמו לאסור דעתו אוכל לא שהאומר 
קושייתם . לשון כעין לחכמים לענות  שרצה  אלא  דיבורו, ביטול משום  שהוא הכא שאני היל "ל
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אכלּת י . ו ׁש א  הּת ים ׁש אכלּת י  הם ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌
חכמים: מּמ דר ׁש  מד בּ ר הנּ וֹ ספוֹ ת ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

קרבּ ן . דּ בּ וּ ר וֹ .וּ מביא  בּ ּט וּ ל  בּ ׁש ביל ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌
דּ  הוּ א,וכיון דּ בּ וּ ר וֹ  בּ ּט וּ ל  מ וּ ם ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌

ׁש האוֹ מר  הוּ א. דּ בּ וּ ר וֹ  בּ ּט וּ ל זה ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַאף

בּ כל  צמוֹ  לאסר  דּ ּת וֹ  אכל , ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַֹֹלא
ו ׁש תה.ׁש הוּ א: ואכל  אכל  ׁש א  ׁש בוּ עה ֶ◌

אכילה  בּ כלל  דּ ׁש תיּ ה גּ ב  ל  ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַאף
לי ּה  דּ הוי  אחת, אלּ א ח יּ ב  ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵאינוֹ 
אחד : בּ הלם ואוֹ כל  וחוֹ זר  ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְכּ אוֹ כל 

ולהרע .ב . להיטיב והוא להבא שהוא  דבר כל אלא אוכל, לא  או שאוכל דוקא ספקג.לאו אין
שבריה מחמת חשיבות  לו שיש שהו, בכל  חייב  נמלה האוכל כגון  וחייב. שהו כל אוכל  שיש
אבל אחשביה. שהוא  משום לרבנן, אף חייב שהו, כל  יאכל  שלא להדיא  המפרש  וכן הוא .
ודעת חייב. שיהא אחשביה לא והוא בריה שאינו במקום מצינו  היכן ליה , קאמרי הכי חכמים
אדם בני בלשון כן כי שהו, כל  כמפרש הוא  הרי סתם  אכילה  עצמו על  שהאוסר עקיבא  רבי
אדם , בני לשון אחר הולכים  שבנדרים שאע"פ סוברים ורבנן מכזית . בפחות  אף היא אכילה
היא אכילה  תורה ובאיסורי תורה , איסורי כשיעור  אלא עצמו על לאסור האדם  דעת אין מסתמא 

דוקא  ה"א )בכזית  פ "ד למלך  הוא ,ד ..(משנה  דבורו בטול זה אף הוא , דיבורו ביטול דמשום  וכיון
ר "ע זה  ולפי רש"י. לשון וכן רע"ב, כתב כן שהו, בכל  עצמו לאסור דעתו אוכל לא שהאומר 
קושייתם . לשון כעין לחכמים לענות  שרצה  אלא  דיבורו, ביטול משום  שהוא הכא שאני היל "ל

 י י ח ר ו ק מ

כי



שתי שבועות שבועות ג פרק כ

ׁש א ׁש ב וּ עה אחת . א לּ א  חיּ ב  אינ וֹ 
וׁש תה, ואכל אׁש ּת ה וׁש א אכל

ׁש ּת ים: חיּ ב 

חּט ין ּפ ת  ואכל אכל, ׁש א  ׁש ב וּ עה
חיּ ב  אינ וֹ  כּ ּס מין , וּ פת  שׂ ערין  וּ פת 
ּפ ת  אכל ׁש א  ׁש בוּ עה  אחת . א לּ א 
ואכל, כּ ּס מין , וּ פת  שׂ ערין  וּ פת  חּט ין 

ואחת : אחת  כּ ל על חיּ ב
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

א  וׁש א  אכל להוּ ׁש ּת ה.ׁש א  הווּ  ָ◌ְ◌
אמר  דּ מכּ י גּ ב  ל ואף ׁש ב וּ ע וֹ ת. ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְׁש ּת י 
דּ ׁש תיּ ה  ב ׁש תיּ ה, לי ּה  אּת סר  אכל  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַֹֹלא
לא  ּת וּ  ואמר  הדר  וכי  אכילה, ֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִבּ כלל 
ׁש ב וּ ה  דּ אין למימר  לן הוה ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶאׁש ּת ה
כּ יון  הכא, ׁש אני ׁש ב וּ ה, ל ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָחלה
אמר  והדר  אכל לא בּ ריׁש א ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַֹֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְדּ אמר 

אכילה  דּ ה ד ּת י ּה  גּ לּ י  אׁש ּת ה ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶֹלא
היא: גרידתא אכילה בּ רי ׁש א ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְדּ אמר 

ואחת.ב אחת כּ ל  על מ דּ קאמר חיּ ב ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
ׁש מע  ומין, מין כּ ל  ל וּ פת ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַּפ ת
מינים  ליו לאסר  דּ אי לחלּ ק. ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִמנּ ּה 
ּפ ת  למימר  לי ּה  הוה לא, ותוּ  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲֹ◌ְ◌ָ◌ַהלּ לוּ 
כּ ּס מין: ׁש ל וכן שׂ ערים ׁש ל וכן ◌ִ◌ְ◌◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִחּט ים

שבועה.ה. על חלה  שבועה  אין כאן  אמרינן  לא  למה  רע "ב  פתו .עיין באומר  כי  רע "ב.
גרגרי  ומלכוס  חטים, של פת מלאכול עצמו שאוסר  כוונתו לפרש  יש  וכוסמין ושעורין  חיטין 
מפת עצמו  שאוסר  לפרש  יש כוסמין, ושל שעורין ושל  חטין  פת ובאומר  וכוסמין . שעורין

בו  בודאי שמעורב  כוסמין  של  וכן שעורין של  וכן חיטים פת  באומר  אבל  אלו , מינים  כל
ואחד אחד  כל על פת תיבת  לומר  שהוסיף  במה  ולכן  ומין, מין כל של מפת עצמו אוסר 

ומין  מין  כל  על  נפרדת  בשבועה  עצמו ולחייב  האיסור  להרבות  שרצה מינה כג.)שמע  .(דף 

 י י ח ר ו ק מ

שתי שבועות שבועות ג כאפרק

מׁש קין וׁש תה א ׁש ּת ה ׁש א  ׁש ב וּ עה
ׁש ב וּ עה  אחת . א לּ א  חיּ ב  אינ וֹ  הר בּ ה ,
וׁש תה, וּ דבׁש  וׁש מן  יין  א ׁש ּת ה ׁש א 

ואחת : אחת  כּ ל על חיּ ב
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 ז 

ד משנה 

איסוראי על חל  איסור 
אל  איסור על חל  איסור שאי שבתורה  איסורי בכל גדול  אכלל

 האחרו האיסור שהיה או כאחת , באו האיסורי שני כ א
שיטת  כ . הראשו איסור על   נוספי דברי 'כולל' או ' מוסי'

"הרמב פסק וכ משנתנו ה "ח)תנא  פי"ז  ביאה .(איסורי

כולל  :איסור

האד על   נוספי דברי ואוסר כולל  האחרו כשאיסור היינו 
הנבילה . הכיפורי ביו נבילה  : כגו בתחילה. לו מותרי שהיו
יו ובבוא , הכיפורי יו לפני  ג באכילה אסורה  היתה
שיוהכ"פ כיו אבל  איסור, שו הנבילה על ניתוס לא  הכיפורי
על  יוהכ"פ איסור חל ,אוכלי מיני  שאר ג  האד על אסר
מוסי כשהאיסור היינו כולל איסור נבילה .  לעני ג  האד

ה'גברא'. על חומר

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

א ג  ׁש א  וׁש מן ׁש בוּ עה יין  ׁש ּת ה 
ׁש היה וּ דבׁש . כּ גוֹ ן לּה  מ וֹ קי בּ גּ מרא ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

בּ א  לוֹ  ואוֹ מר  בּ וֹ  מסרב  ֹ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲחבר וֹ 
לוֹ  היה וּ דב ׁש . וׁש מן יין ּמ י  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְוּ ׁש תה

ותוּ   ּמ אׁש ּת ה ׁש א ׁש ב וּ ה ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַל וֹ מר 
בּ וֹ  דּ מסרב  אּמ אי אׁש ּת בע , דּ כי  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְֹלא,
לי, ל ּמ ה וּ דב ׁש  וׁש מן יין ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִאׁש ּת בע ,

לח לּ ק: מ נּ ּה  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְׁש מע 

בסוגיין ז. והוא לאכול, חברו בו במסרב שאיירי רע "ב ממה(שם)עיין כן לא שאם  .
אם  שגם מין , כל  על נפרדת בשבועה עצמו  לאסור  שרצה ראיה אין המינים  שפירט
כן  ועל  לפרטם. חייב  היה  אלו  מינים  כל על  אחת בשבועה  עצמו לאסור  רצה  רק 
עצמו  לאסור  רק  רצה אם ולכן לאכול, בו מסרב  בשחברו שאיירי הש "ס  לה מוקים 
שפירט וכיון עמך , אשתה שלא  שבועה  לומר  לו  היה  המינים  מכל אחת בשבועה 

ואחת  אחת  כל על  נפרדת  בשבועה  עצמו לחייב שרצה  ש"מ מין כג:)כל .(דף 

 י י ח ר ו ק מ

כי



שתי שבועות שבועות ג פרק כ

ׁש א ׁש ב וּ עה אחת . א לּ א  חיּ ב  אינ וֹ 
וׁש תה, ואכל אׁש ּת ה וׁש א אכל

ׁש ּת ים: חיּ ב 

חּט ין ּפ ת  ואכל אכל, ׁש א  ׁש ב וּ עה
חיּ ב  אינ וֹ  כּ ּס מין , וּ פת  שׂ ערין  וּ פת 
ּפ ת  אכל ׁש א  ׁש בוּ עה  אחת . א לּ א 
ואכל, כּ ּס מין , וּ פת  שׂ ערין  וּ פת  חּט ין 

ואחת : אחת  כּ ל על חיּ ב
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

א  וׁש א  אכל להוּ ׁש ּת ה.ׁש א  הווּ  ָ◌ְ◌
אמר  דּ מכּ י גּ ב  ל ואף ׁש ב וּ ע וֹ ת. ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְׁש ּת י 
דּ ׁש תיּ ה  ב ׁש תיּ ה, לי ּה  אּת סר  אכל  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַֹֹלא
לא  ּת וּ  ואמר  הדר  וכי  אכילה, ֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִבּ כלל 
ׁש ב וּ ה  דּ אין למימר  לן הוה ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶאׁש ּת ה
כּ יון  הכא, ׁש אני ׁש ב וּ ה, ל ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָחלה
אמר  והדר  אכל לא בּ ריׁש א ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַֹֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְדּ אמר 

אכילה  דּ ה ד ּת י ּה  גּ לּ י  אׁש ּת ה ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶֹלא
היא: גרידתא אכילה בּ רי ׁש א ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְדּ אמר 

ואחת.ב אחת כּ ל  על מ דּ קאמר חיּ ב ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
ׁש מע  ומין, מין כּ ל  ל וּ פת ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַּפ ת
מינים  ליו לאסר  דּ אי לחלּ ק. ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִמנּ ּה 
ּפ ת  למימר  לי ּה  הוה לא, ותוּ  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲֹ◌ְ◌ָ◌ַהלּ לוּ 
כּ ּס מין: ׁש ל וכן שׂ ערים ׁש ל וכן ◌ִ◌ְ◌◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִחּט ים

שבועה.ה. על חלה  שבועה  אין כאן  אמרינן  לא  למה  רע "ב  פתו .עיין באומר  כי  רע "ב.
גרגרי  ומלכוס  חטים, של פת מלאכול עצמו שאוסר  כוונתו לפרש  יש  וכוסמין ושעורין  חיטין 
מפת עצמו  שאוסר  לפרש  יש כוסמין, ושל שעורין ושל  חטין  פת ובאומר  וכוסמין . שעורין

בו  בודאי שמעורב  כוסמין  של  וכן שעורין של  וכן חיטים פת  באומר  אבל  אלו , מינים  כל
ואחד אחד  כל על פת תיבת  לומר  שהוסיף  במה  ולכן  ומין, מין כל של מפת עצמו אוסר 

ומין  מין  כל  על  נפרדת  בשבועה  עצמו ולחייב  האיסור  להרבות  שרצה מינה כג.)שמע  .(דף 

 י י ח ר ו ק מ

שתי שבועות שבועות ג כאפרק

מׁש קין וׁש תה א ׁש ּת ה ׁש א  ׁש ב וּ עה
ׁש ב וּ עה  אחת . א לּ א  חיּ ב  אינ וֹ  הר בּ ה ,
וׁש תה, וּ דבׁש  וׁש מן  יין  א ׁש ּת ה ׁש א 

ואחת : אחת  כּ ל על חיּ ב
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 ז 

ד משנה 

איסוראי על חל  איסור 
אל  איסור על חל  איסור שאי שבתורה  איסורי בכל גדול  אכלל

 האחרו האיסור שהיה או כאחת , באו האיסורי שני כ א
שיטת  כ . הראשו איסור על   נוספי דברי 'כולל' או ' מוסי'

"הרמב פסק וכ משנתנו ה "ח)תנא  פי"ז  ביאה .(איסורי

כולל  :איסור

האד על   נוספי דברי ואוסר כולל  האחרו כשאיסור היינו 
הנבילה . הכיפורי ביו נבילה  : כגו בתחילה. לו מותרי שהיו
יו ובבוא , הכיפורי יו לפני  ג באכילה אסורה  היתה
שיוהכ"פ כיו אבל  איסור, שו הנבילה על ניתוס לא  הכיפורי
על  יוהכ"פ איסור חל ,אוכלי מיני  שאר ג  האד על אסר
מוסי כשהאיסור היינו כולל איסור נבילה .  לעני ג  האד

ה'גברא'. על חומר

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

א ג  ׁש א  וׁש מן ׁש בוּ עה יין  ׁש ּת ה 
ׁש היה וּ דבׁש . כּ גוֹ ן לּה  מ וֹ קי בּ גּ מרא ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

בּ א  לוֹ  ואוֹ מר  בּ וֹ  מסרב  ֹ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲחבר וֹ 
לוֹ  היה וּ דב ׁש . וׁש מן יין ּמ י  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְוּ ׁש תה

ותוּ   ּמ אׁש ּת ה ׁש א ׁש ב וּ ה ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַל וֹ מר 
בּ וֹ  דּ מסרב  אּמ אי אׁש ּת בע , דּ כי  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְֹלא,
לי, ל ּמ ה וּ דב ׁש  וׁש מן יין ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִאׁש ּת בע ,

לח לּ ק: מ נּ ּה  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְׁש מע 

בסוגיין ז. והוא לאכול, חברו בו במסרב שאיירי רע "ב ממה(שם)עיין כן לא שאם  .
אם  שגם מין , כל  על נפרדת בשבועה עצמו  לאסור  שרצה ראיה אין המינים  שפירט
כן  ועל  לפרטם. חייב  היה  אלו  מינים  כל על  אחת בשבועה  עצמו לאסור  רצה  רק 
עצמו  לאסור  רק  רצה אם ולכן לאכול, בו מסרב  בשחברו שאיירי הש "ס  לה מוקים 
שפירט וכיון עמך , אשתה שלא  שבועה  לומר  לו  היה  המינים  מכל אחת בשבועה 

ואחת  אחת  כל על  נפרדת  בשבועה  עצמו לחייב שרצה  ש"מ מין כג:)כל .(דף 

 י י ח ר ו ק מ

כג



שתי שבועות שבועות ג פרק כב

ׁש אינן  אכלים ואכל אכל , ׁש א ׁש ב וּ עה
ׁש אינן מׁש קין  וׁש תה לאכילה רא וּ יין 
ׁש א ׁש בוּ עה  ּפ טוּ ר. לׁש ת יּ ה, רא וּ יין 
ׁש קצים  וּ טרפוֹ ת  נבלוֹ ת  ואכל אכל,
ּפ וֹ טר. ׁש מעוֹ ן רבּ י חיּ ב. וּ רמשׂ ים,

ד

 מוסי :איסור
עליה היה שלא  חומר האיסור חתיכת  על שמוסי איסור  היינו 
שניתותרו לפני נותר. שנעשו  קדשי אימורי כגו בתחילה.
ג עליה איתוס כשניתותרו להדיוט, רק אסורי היו 
חומר מוסי כשהאיסור היינו ,'מוסי' איסור  לגבוה. איסור

ה'חפצא' .חעל 

    
   
     

    
    

    
     

       ט 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

חיּ ב.ד נבל וֹ ת לאכילה ואכל  דּ ראוּ יין ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌
אסרינהוּ : דּ רחמנא לאו אי רבּ י הן ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌

ּפ וֹ טר. הוּ א ׁש מעוֹ ן  וע וֹ מד  דּ מ ׁש בּ ע  ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
ותנּ א  ׁש מע וֹ ן דר בּ י וּ פלגּת א ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ליהם.
דּ ברים  ם הּמ ּת רים דּ ברים בּ כ וֹ לל  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַקּמ א
ׁש א  ׁש ב וּ ה בּ אוֹ מר  כּ ג וֹ ן ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָהאסוּ רים,

קּמ א  ּת נּ א וּ טרפוֹ ת. ׁש ח וּ ט וֹ ת ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַֹאכל
אחוּ טוֹ ת  ׁש ב וּ ה דחילא מגּ וֹ  ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָסבר 

ל חילא חל דּ אּס וּ ר  אּט רפוֹ ת, נּמ י  ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌
סבר  ׁש מע וֹ ן ור בּ י כּ וֹ לל . בּ אּס וּ ר  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִאּס וּ ר 
בּ אּס וּ ר  אּס וּ ר  ל  חל אּס וּ ר  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵאין
ׁש מע וֹ ן: כּ ר בּ י  הלכה ואין ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵכּ וֹ לל .

רש "יח. מידי)ע"פ  ד "ה  כד : כאן ט..(דף  אלא איסור , על חל  איסור  שאין מודה הת "ק גם
אוכל שלא שבועה שאמר  כגון האסורים, דברים  עם יחד  המותרים דברים  בכולל  איירי 
לת "ק  וס "ל האסורים  דברים  עם  המותרים  דברים  כולל השבועה  ונמצא  ונבילות , כשרות

חל. אינו  כולל באיסור  שאף ס "ל  ור "ש  כולל . באיסור  איסור  על חל  רש "יאיסור  גירסת  (לפי

ולמ"ד  ונבילות, כשרות כמפרש הוה  דאכילה מידי בכל סתמא  עצמו  באוסר אף הסוגיא למסקנת בגמרא ,

שהם כיון בהדיא פירטן שלא פי על אף הנבילות על גם  השבועה חלה  כולל, באיסור איסור על חל שאיסור

בהדיא פירט  לא אם למסקנא  גם ראשונים  ועוד  תוספות לגירסת אבל אסרתן. שהתורה אלא לאכילה ראויין

כתב בתחילה  כי בזה , עצמו  כסותר  נראה  הרע "ב  כולל. איסור הוי ולא בכלל נבילות  אין  ונבלות, כשרות

ראויין עצמן מצד באומר שנבילות כגון  בכולל שנחלקו  כתב ובהמשך כרש"י . שסובר משמע כו ', לאכילה 

כגון שהך שנאמר לא  אם  בכלל. הם  נבילות בסתם  אף  לרש"י כי כתוספות, והיינו  טריפות, עם שחוטות 

 י י ח ר ו ק מ

שתי שבועות שבועות ג כג פרק

אם לי נהנית אׁש ּת י קוֹ נם אמר,
נבלוֹ ת אכל והוּ א היּ וֹ ם, אכלּת י
הרי וּ רמשׂ ים, ׁש קצים וּ טרפוֹ ת

אסוּ רה: א ׁש ּת וֹ 

דּ ברים  ואחד עצמוֹ , ׁש ל דּ ברים אחד
בּ הן ׁש יּ ׁש  דּ ברים ואחד  אחרים, ׁש ל
מּמ ׁש . בּ הם ׁש אין  דּ ברים ואחד  מּמ ׁש ,
לאיׁש  ׁש אּת ן ׁש בוּ עה אמר, כּ יצד.
וׁש א ׁש נּ תּת י אּת ן, וׁש א ּפ לוֹ ני
ׁש יּ ׁש נ ּת י אי ׁש ן , וׁש א  ׁש אי ׁש ן  נת ּת י ,
ליּ ם צרוֹ ר ׁש אזרק יׁש נּת י, וׁש א
זרקּת י . וׁש א  ׁש זּ רקּת י אזרק, וׁש א 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אסוּ רה.א  ואפלּ וּ ׁש ּת וֹ  אכלים. אכל ׁש הרי  ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
בּ קּמ יתא  דפט וּ ר  דּ טמא ׁש מע וֹ ן. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְלר בּ י 
נינהוּ , אכילה בּ ני  דּ לאו מוּ ם ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָלאו
אּס וּ ר : דּ בר  ל  חלה ׁש ב וּ ה ׁש אין ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶאלּ א

אחרים.ה ׁש ל  דּ ברים  כּ דמפר ׁש ואחד ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
לפל וֹ ני : מּמ ׁש .ׁש אּת ן בּ הן  ּת ריׁש אין  ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

ׁש אין  וּ מׁש מע  ׁש נה, כּ גוֹ ן מׁש מע , ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַגוני 
ליּ ם: צר וֹ ר  ׁש אזרק כּ גוֹ ן הנאה ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָבּ הם

כוונת שכן  ונר' שניהם . נכללו  אכילה סתם באומר  גם באמת אבל כולל, מהו  לפרש וכוונתו  כעין, ר"ל

'בכולל', דהיינו  במקום  'ככולל' דהיינו  בדבריו  מגיהים  אם  מובן שיותר  אלא  הרע "ב דברי לפרש  התוי"ט 

בזה.י..וק "ל ) מודה ר "ש  שגם רע "ב ממשיא.עיין  בהם  שאין  שדברים  ברע"ב כדאיתא 
עיי "ש . אופנים , שני כולל

 י י ח ר ו ק מ

כד



שתי שבועות שבועות ג פרק כב

ׁש אינן  אכלים ואכל אכל , ׁש א ׁש ב וּ עה
ׁש אינן מׁש קין  וׁש תה לאכילה רא וּ יין 
ׁש א ׁש בוּ עה  ּפ טוּ ר. לׁש ת יּ ה, רא וּ יין 
ׁש קצים  וּ טרפוֹ ת  נבלוֹ ת  ואכל אכל,
ּפ וֹ טר. ׁש מעוֹ ן רבּ י חיּ ב. וּ רמשׂ ים,

ד

 מוסי :איסור
עליה היה שלא  חומר האיסור חתיכת  על שמוסי איסור  היינו 
שניתותרו לפני נותר. שנעשו  קדשי אימורי כגו בתחילה.
ג עליה איתוס כשניתותרו להדיוט, רק אסורי היו 
חומר מוסי כשהאיסור היינו ,'מוסי' איסור  לגבוה. איסור

ה'חפצא' .חעל 

    
   
     

    
    

    
     

       ט 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

חיּ ב.ד נבל וֹ ת לאכילה ואכל  דּ ראוּ יין ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌
אסרינהוּ : דּ רחמנא לאו אי רבּ י הן ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌

ּפ וֹ טר. הוּ א ׁש מעוֹ ן  וע וֹ מד  דּ מ ׁש בּ ע  ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
ותנּ א  ׁש מע וֹ ן דר בּ י וּ פלגּת א ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ליהם.
דּ ברים  ם הּמ ּת רים דּ ברים בּ כ וֹ לל  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַקּמ א
ׁש א  ׁש ב וּ ה בּ אוֹ מר  כּ ג וֹ ן ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָהאסוּ רים,

קּמ א  ּת נּ א וּ טרפוֹ ת. ׁש ח וּ ט וֹ ת ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַֹאכל
אחוּ טוֹ ת  ׁש ב וּ ה דחילא מגּ וֹ  ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָסבר 

ל חילא חל דּ אּס וּ ר  אּט רפוֹ ת, נּמ י  ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌
סבר  ׁש מע וֹ ן ור בּ י כּ וֹ לל . בּ אּס וּ ר  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִאּס וּ ר 
בּ אּס וּ ר  אּס וּ ר  ל  חל אּס וּ ר  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵאין
ׁש מע וֹ ן: כּ ר בּ י  הלכה ואין ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵכּ וֹ לל .

רש "יח. מידי)ע"פ  ד "ה  כד : כאן ט..(דף  אלא איסור , על חל  איסור  שאין מודה הת "ק גם
אוכל שלא שבועה שאמר  כגון האסורים, דברים  עם יחד  המותרים דברים  בכולל  איירי 
לת "ק  וס "ל האסורים  דברים  עם  המותרים  דברים  כולל השבועה  ונמצא  ונבילות , כשרות

חל. אינו  כולל באיסור  שאף ס "ל  ור "ש  כולל . באיסור  איסור  על חל  רש "יאיסור  גירסת  (לפי

ולמ"ד  ונבילות, כשרות כמפרש הוה  דאכילה מידי בכל סתמא  עצמו  באוסר אף הסוגיא למסקנת בגמרא ,

שהם כיון בהדיא פירטן שלא פי על אף הנבילות על גם  השבועה חלה  כולל, באיסור איסור על חל שאיסור

בהדיא פירט  לא אם למסקנא  גם ראשונים  ועוד  תוספות לגירסת אבל אסרתן. שהתורה אלא לאכילה ראויין

כתב בתחילה  כי בזה , עצמו  כסותר  נראה  הרע "ב  כולל. איסור הוי ולא בכלל נבילות  אין  ונבלות, כשרות

ראויין עצמן מצד באומר שנבילות כגון  בכולל שנחלקו  כתב ובהמשך כרש"י . שסובר משמע כו ', לאכילה 

כגון שהך שנאמר לא  אם  בכלל. הם  נבילות בסתם  אף  לרש"י כי כתוספות, והיינו  טריפות, עם שחוטות 

 י י ח ר ו ק מ

שתי שבועות שבועות ג כג פרק

אם לי נהנית אׁש ּת י קוֹ נם אמר,
נבלוֹ ת אכל והוּ א היּ וֹ ם, אכלּת י
הרי וּ רמשׂ ים, ׁש קצים וּ טרפוֹ ת

אסוּ רה: א ׁש ּת וֹ 

דּ ברים  ואחד עצמוֹ , ׁש ל דּ ברים אחד
בּ הן ׁש יּ ׁש  דּ ברים ואחד  אחרים, ׁש ל
מּמ ׁש . בּ הם ׁש אין  דּ ברים ואחד  מּמ ׁש ,
לאיׁש  ׁש אּת ן ׁש בוּ עה אמר, כּ יצד.
וׁש א ׁש נּ תּת י אּת ן, וׁש א ּפ לוֹ ני
ׁש יּ ׁש נ ּת י אי ׁש ן , וׁש א  ׁש אי ׁש ן  נת ּת י ,
ליּ ם צרוֹ ר ׁש אזרק יׁש נּת י, וׁש א
זרקּת י . וׁש א  ׁש זּ רקּת י אזרק, וׁש א 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אסוּ רה.א  ואפלּ וּ ׁש ּת וֹ  אכלים. אכל ׁש הרי  ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
בּ קּמ יתא  דפט וּ ר  דּ טמא ׁש מע וֹ ן. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְלר בּ י 
נינהוּ , אכילה בּ ני  דּ לאו מוּ ם ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָלאו
אּס וּ ר : דּ בר  ל  חלה ׁש ב וּ ה ׁש אין ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶאלּ א

אחרים.ה ׁש ל  דּ ברים  כּ דמפר ׁש ואחד ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
לפל וֹ ני : מּמ ׁש .ׁש אּת ן בּ הן  ּת ריׁש אין  ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

ׁש אין  וּ מׁש מע  ׁש נה, כּ גוֹ ן מׁש מע , ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַגוני 
ליּ ם: צר וֹ ר  ׁש אזרק כּ גוֹ ן הנאה ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָבּ הם

כוונת שכן  ונר' שניהם . נכללו  אכילה סתם באומר  גם באמת אבל כולל, מהו  לפרש וכוונתו  כעין, ר"ל

'בכולל', דהיינו  במקום  'ככולל' דהיינו  בדבריו  מגיהים  אם  מובן שיותר  אלא  הרע "ב דברי לפרש  התוי"ט 

בזה.י..וק "ל ) מודה ר "ש  שגם רע "ב ממשיא.עיין  בהם  שאין  שדברים  ברע"ב כדאיתא 
עיי "ש . אופנים , שני כולל

 י י ח ר ו ק מ

כה



שתי שבועות שבועות ג פרק כד

א לּ א חיּ ב אינ וֹ  א וֹ מר , יׁש מעאל רבּ י 
ׁש נּ אמר לבא , העתיד  ה)על (ויקרא  

רבּ י לוֹ  אמר להיטיב. אוֹ  להרע
דברים  א לּ א  לי אין  כּ ן  אם עקיבא ,
ׁש אין דּ ברים והטבה, הרעה  בּ הן  ׁש יּ ׁש 
לוֹ , אמר מנּ ין . והטבה  הר עה בּ הן 
רבּ ה  אם לוֹ , אמר  הכּ ת וּ ב . מרבּ וּ י 

: לכ ה כּ ת וּ ב ר בּ ה  , לכ הכּ ת וּ ב 

ולא הּמ צוה את לבּט ל נׁש בּ ע
ּפ טוּ ר. קיּ ם, ולא  לקיּ ם ּפ טוּ ר . בּט ל,

ו
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 יג    

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הכּ תוּ ב. האדם.מרבּ וּ י  יב ּט א אׁש ר  לכל ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌
דּ רבּ י  יׁש מאל, ורבּ י קיבא דרבּ י ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְוּ פלג ּת א

וּ מע וּ טי, ר בּ וּ יי  הּת וֹ רה בּ כל  דריׁש  ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲקיבא
ר בּ י וּ פרטי. כּ ללי דּ רי ׁש  י ׁש מ אל  ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְור בּ י
ר בּ ה, תבע  כּ י נפׁש  אוֹ  דריׁש  ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲקיבא

יב ּט א  אׁש ר  לכל  מט, להיטיב  אוֹ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְלהרע 
הכּ ל . ר בּ ה ור בּ ה, וּ מ ט  ר בּ ה ור בּ ה. ֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָחזר 

כּ להבּ א. לׁש בר  מ לּ י  כּ ל ר בּ ה ר בּ ה, ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַמאי 

י ׁש מ אל  ורבּ י  מצוה. דּ בר מט  מט, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַוּ מאי
להרע  כּ לל , תבע  כּ י נפׁש  אוֹ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָדּ רי ׁש 

חזר  יב ּט א אׁש ר  לכל  ּפ רט , להיטיב  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְאוֹ 
אלּ א  דן אּת ה אי  וּ כלל  וּ פרט כּ לל  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוכלל .
אף  להבּ א, מפר ׁש  הּפ רט מה הּפ רט, ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְכ ין

קיבא: כּ ר בּ י  והלכה להבּ א. נ ׁש בּ ע וכּ ל ְֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌
ּפ טוּ ר. וכוּ ' ה ּמ צוה  את  ׁש ב וּ ת לב ּט ל מ וּ ם  ִ◌ְ◌ַ◌

ׁש וא : ׁש ב וּ ת  מ וּ ם ה וּ א  לוֹ קה  אבל ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִבּ ּט וּ י.

וריבה .יב . ומיעט בריבה  או וכלל ופרט בכלל דרשינן אי שנחלקו רע"ב  חייביג.וראה אבל 
אופנים מארבע שאחד המסכת בהקדמת שנתבאר  וכמו ברע "ב . כדאיתא  שוא, שבועת  משום 

המצוה. את לבטל  הנשבע  הוא  שוא  שבועת הרמב "םשל הט "ז)(מלשון לקיים(פ"ה בנשבע  שגם משמע 

שוא ) שבועת  משום  בזה  שאין ופשיטא  הרמב "ם , כוונת  כן  שאין  כתב  הרדב"ז  אבל שוא, משום חייב קיים  .ולא 

 י י ח ר ו ק מ

שתי שבועות שבועות ג כה פרק

רבּ י כּ דברי חיּ ב, ׁש יּ הא  בדּ ין , ׁש היה 
יהוּ דה  רבּ י  אמר  בּ תירא . בּ ן  יה וּ דה 
ׁש אינ וֹ  הר ׁש וּ ת  אם מה בּ תירא , בּ ן 
הוּ א הרי  סיני, מהר עליה מׁש בּ ע 
עליה  מׁש בּ ע  ׁש ה וּ א  מצוה  עליה , חיּ ב 
עליה. חיּ ב ׁש יּ הא  דין  אינ וֹ  סיני , מהר 
ב ׁש ב וּ עת  אמר ּת  אם לא , לוֹ , אמרוּ 
כּ הן , לאו בּה  עשׂ ה ׁש כּ ן  הר ׁש וּ ת ,
עשׂ ה  ׁש א  מצוה בּ ׁש בוּ עת  ּת אמר 
ולא לבּט ל נ ׁש בּ ע  ׁש אם כּ הן , לאו בּה 

ּפ טוּ ר: בּט ל,

ׁש ב וּ עה  זוֹ , כּ כּ ר  אכל ׁש א  ׁש ב וּ עה ז

      
      

      
      

      
     

    
      

     
     
    

      
      

     
    

             
             

            
             
            

  

      
    

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

רבּ י  כּ דברי  חיּ ב ׁש יּ היה בדּ ין  ׁש היה
בּ תירא . בּ ן  לדברייהוּ דה ׁש אלּ וּ  כּ לוֹ מר  ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

חיּ ב הוּ א בּ תירא בּ ן יהוּ דה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַר בּ י
ר בּ י ׁש היה בּ ּט וּ י, ׁש ב וּ ת ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִמוּ ם
אם  מה אוֹ מר  בּ תירא בּ ן ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְיהוּ דה

וכוּ ': לאו הר ׁש וּ ת בּה  עשׂ ה ׁש א  ָ◌ְ◌ְ◌
להיטיב ,כּ הן . אוֹ  להרע  כתיב  וּ קרא ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

ולאו. הן בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  דּ בר  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְדּ מ ׁש מע 
בּ תירא: בּ ן יהוּ דה כּ ר בּ י  הלכה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְואין

ׁש בוּ עה ז זוֹ  כּ כּ ר אכל  ׁש א  ׁש בוּ עה

כו



שתי שבועות שבועות ג פרק כד

א לּ א חיּ ב אינ וֹ  א וֹ מר , יׁש מעאל רבּ י 
ׁש נּ אמר לבא , העתיד  ה)על (ויקרא  

רבּ י לוֹ  אמר להיטיב. אוֹ  להרע
דברים  א לּ א  לי אין  כּ ן  אם עקיבא ,
ׁש אין דּ ברים והטבה, הרעה  בּ הן  ׁש יּ ׁש 
לוֹ , אמר מנּ ין . והטבה  הר עה בּ הן 
רבּ ה  אם לוֹ , אמר  הכּ ת וּ ב . מרבּ וּ י 

: לכ ה כּ ת וּ ב ר בּ ה  , לכ הכּ ת וּ ב 

ולא הּמ צוה את לבּט ל נׁש בּ ע
ּפ טוּ ר. קיּ ם, ולא  לקיּ ם ּפ טוּ ר . בּט ל,

ו
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 יג    

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הכּ תוּ ב. האדם.מרבּ וּ י  יב ּט א אׁש ר  לכל ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌
דּ רבּ י  יׁש מאל, ורבּ י קיבא דרבּ י ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְוּ פלג ּת א

וּ מע וּ טי, ר בּ וּ יי  הּת וֹ רה בּ כל  דריׁש  ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲקיבא
ר בּ י וּ פרטי. כּ ללי דּ רי ׁש  י ׁש מ אל  ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְור בּ י
ר בּ ה, תבע  כּ י נפׁש  אוֹ  דריׁש  ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲקיבא

יב ּט א  אׁש ר  לכל  מט, להיטיב  אוֹ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְלהרע 
הכּ ל . ר בּ ה ור בּ ה, וּ מ ט  ר בּ ה ור בּ ה. ֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָחזר 

כּ להבּ א. לׁש בר  מ לּ י  כּ ל ר בּ ה ר בּ ה, ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַמאי 

י ׁש מ אל  ורבּ י  מצוה. דּ בר מט  מט, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַוּ מאי
להרע  כּ לל , תבע  כּ י נפׁש  אוֹ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָדּ רי ׁש 

חזר  יב ּט א אׁש ר  לכל  ּפ רט , להיטיב  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְאוֹ 
אלּ א  דן אּת ה אי  וּ כלל  וּ פרט כּ לל  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוכלל .
אף  להבּ א, מפר ׁש  הּפ רט מה הּפ רט, ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְכ ין

קיבא: כּ ר בּ י  והלכה להבּ א. נ ׁש בּ ע וכּ ל ְֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌
ּפ טוּ ר. וכוּ ' ה ּמ צוה  את  ׁש ב וּ ת לב ּט ל מ וּ ם  ִ◌ְ◌ַ◌

ׁש וא : ׁש ב וּ ת  מ וּ ם ה וּ א  לוֹ קה  אבל ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִבּ ּט וּ י.

וריבה .יב . ומיעט בריבה  או וכלל ופרט בכלל דרשינן אי שנחלקו רע"ב  חייביג.וראה אבל 
אופנים מארבע שאחד המסכת בהקדמת שנתבאר  וכמו ברע "ב . כדאיתא  שוא, שבועת  משום 

המצוה. את לבטל  הנשבע  הוא  שוא  שבועת הרמב "םשל הט "ז)(מלשון לקיים(פ"ה בנשבע  שגם משמע 

שוא ) שבועת  משום  בזה  שאין ופשיטא  הרמב "ם , כוונת  כן  שאין  כתב  הרדב"ז  אבל שוא, משום חייב קיים  .ולא 

 י י ח ר ו ק מ

שתי שבועות שבועות ג כה פרק

רבּ י כּ דברי חיּ ב, ׁש יּ הא  בדּ ין , ׁש היה 
יהוּ דה  רבּ י  אמר  בּ תירא . בּ ן  יה וּ דה 
ׁש אינ וֹ  הר ׁש וּ ת  אם מה בּ תירא , בּ ן 
הוּ א הרי  סיני, מהר עליה מׁש בּ ע 
עליה  מׁש בּ ע  ׁש ה וּ א  מצוה  עליה , חיּ ב 
עליה. חיּ ב ׁש יּ הא  דין  אינ וֹ  סיני , מהר 
ב ׁש ב וּ עת  אמר ּת  אם לא , לוֹ , אמרוּ 
כּ הן , לאו בּה  עשׂ ה ׁש כּ ן  הר ׁש וּ ת ,
עשׂ ה  ׁש א  מצוה בּ ׁש בוּ עת  ּת אמר 
ולא לבּט ל נ ׁש בּ ע  ׁש אם כּ הן , לאו בּה 

ּפ טוּ ר: בּט ל,

ׁש ב וּ עה  זוֹ , כּ כּ ר  אכל ׁש א  ׁש ב וּ עה ז

      
      

      
      

      
     

    
      

     
     
    

      
      

     
    

             
             

            
             
            

  

      
    

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

רבּ י  כּ דברי  חיּ ב ׁש יּ היה בדּ ין  ׁש היה
בּ תירא . בּ ן  לדברייהוּ דה ׁש אלּ וּ  כּ לוֹ מר  ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

חיּ ב הוּ א בּ תירא בּ ן יהוּ דה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַר בּ י
ר בּ י ׁש היה בּ ּט וּ י, ׁש ב וּ ת ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִמוּ ם
אם  מה אוֹ מר  בּ תירא בּ ן ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְיהוּ דה

וכוּ ': לאו הר ׁש וּ ת בּה  עשׂ ה ׁש א  ָ◌ְ◌ְ◌
להיטיב ,כּ הן . אוֹ  להרע  כתיב  וּ קרא ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

ולאו. הן בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  דּ בר  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְדּ מ ׁש מע 
בּ תירא: בּ ן יהוּ דה כּ ר בּ י  הלכה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְואין

ׁש בוּ עה ז זוֹ  כּ כּ ר אכל  ׁש א  ׁש בוּ עה

כז



שתי שבועות שבועות ג פרק כו 

אכלנּ ה, ׁש א  ׁש ב וּ עה אכלנּ ה , ׁש א 
זוֹ  אחת. אלּ א חיּ ב אינוֹ  ואכלּה ,
זד וֹ נ ּה  על ׁש חיּ בין  בּ ּט וּ י , ׁש ב וּ עת  היא 
וי וֹ רד. ע וֹ לה  קרבּ ן  ׁש גגת ּה  ועל מכּ וֹ ת 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אכל נּ ה. אכל ׁש א  ׁש א דּ אמר  טמא ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌
דאינוֹ  הוּ א אכלנּ ה ׁש א אמר  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַוהדר 
ל  חלה ׁש ב וּ ה ׁש אין אחת, אלּ א ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַחיּ ב 
אכלנּ ה  ׁש א ּת ח לּ ה אמר  אבל  ◌ָ◌ֶ◌ֲֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְׁש ב וּ ה.
חיּ ב כּ לּ ּה  ואכלּה  אכל ׁש א אמר  ◌ָ◌ַ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַוהדר 
חיּ ב אינוֹ  אכל נּ ה ׁש א אמר  דּ כי ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֲֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְׁש ּת ים,
ׁש א  אמר  הדר  וכי כּ לּ ּה , ׁש יּ אכל  ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ד 
 ּהלכ חיּ ב , כזּ ית מ ּמ נּ ה ׁש אכל  כּ יון ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַֹאכל
כּ י וּ מחיּ ב  חילא, האחר וֹ נה ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהב וּ ה
כּ לּ ּה  אכל  הדר  וכי  כּ זּ ית, מ נּ ּה  ◌ָ◌◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָאכיל 

ראׁש וֹ נה: ׁש ב וּ ה מ וּ ם ׁש בוּ עה מח יּ ב  ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
אכל נּ ה. ׁש א  ׁש בוּ עה אכל נּ ה אף ׁש א  ַ◌

ׁש ניּ ה  אכל נּ ה ׁש א דּ מב וּ ה גּ ב  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַל 

ׁש ב וּ ה, ל  חלה ׁש ב וּ ה דּ אין ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָׁש מ ינן
לאׁש מוֹ ינן  ׁש לי ׁש ית ׁש ב וּ ה לן ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָּת נא
בּ תריתא, אב וּ ע וֹ ת דליכּ א הוּ א ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְדּ ח יּ וּ בא
ואם  לב ּט לה, יצאוּ  ולא הן ׁש ב וּ ע וֹ ת ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָהא
לחכם  נׁש אל ׁש אם יחוּ לוּ , מקוֹ ם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִימצאוּ 
ונאסר  תח ּת יה ׁש ניּ ה לתה הראׁש וֹ נה ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַל 
אם  וכן ׁש ניּ ה, ׁש ב וּ ה מ וּ ם ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַבּ דּ בר 
לפי הלי ׁש ית. חלה הּת ים ל ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִנׁש אל
כּ מי והוי מּק ר וֹ  הנּ דר  ע וֹ קר  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶׁש החכם
ׁש הרי , למפר הניּ ה וחלה נדר  ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש א
ונׁש אל  הוֹ איל  ׁש אינּה  כּ מי ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָהראׁש וֹ נה
הרי הּת ים ל כּ ׁש נּ ׁש אל  וכן ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָליה,
: למפר הלי ׁש ית וחלה אינם ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְכאלּ וּ 

אוכלנה.יד. שלא  שבועה פעם  שוב  ששנה  במה  להשמיענו  התנא  רצה מה רע"ב  עיין
משמעטו . אוכלנה  שלא ושבועה ממנה , כזית אפילו משמע  אוכל  שלא שבועה כי

וכ הככר . כל יאכל  עלשלא  שבועה  חייל לא  תו ממנה  כזית על נאסר  שכבר  יון
אמר  והדר  אוכלנה שלא  שבועה  אמר  אם אבל בכזית. אף  נאסר  שהרי  הככר  כל
חייב כולה  אכל ואם השניה שבועה על  לוקה כזית  כשאכל אוכל, שלא  שבועה

עיי "ש . ברע"ב , כמבואר  הראשונה, שבועה על כא:.טז.גם  דף הסוגיא ע "פ  תוי "ט
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שתי שבועות שבועות ג כז פרק

מכּ וֹ ת  זדוֹ נ ּה  על חיּ בין  ׁש וא , ׁש ב וּ עת 
ּפ טוּ ר: ׁש גגת ּה  ועל 

לׁש נּ וֹ ת  נ ׁש בּ ע  ׁש וא , ׁש בוּ עת  היא  איזוֹ 
ה עּמ וּ ד  על אמר  לאדם, ה יּ ד וּ ע את 
האיׁש  ועל זהב, ׁש ל ׁש הוּ א  אבן  ׁש ל
איׁש . ׁש היא  הא ּׁשה ועל א ּׁשה, ׁש ה וּ א 
אם אפׁש ר, ׁש אי דּ בר על נׁש בּ ע
ואם  בּ אויר, ׁש ּפ וֹ רח גמל ראיתי לא 
הבּ ד. בּ ית  כּ קוֹ רת  נחׁש  ראיתי  לא 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ אויר.ח ּפ וֹ רח גמל ראיתי  לא  אם
לי ׁש בּ ע וֹ לם ּפ ר וֹ ת כּ ל יאסר וּ  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר 

וכ וּ ': ראיתי לא כּ קוֹ רת אם נחׁש  ִ◌ָֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌

הבּ ד. הבּ ד בּ ית בּ ית קוֹ רת כּ תבנית ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌
הבּ ד  בּ ית קוֹ רת כּ בי  דּ אלּ וּ  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְוצוּ רתּה .
ט וּ בא: דּ אי כּ א ׁש וא, ׁש ב וּ ת הוי  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָֹלא

לא יז. אם  עלי העולם  פירות  יאסרו שאמר משום  האם  שוא . שבועת  הוה  למה  הראשונים  נחלקו 
העולם  פירות  כל  עליו נאסרו  ראה  שלא  וכיון כו', חריפתא )ראיתי פלפולא  שבעולם . מאכלים  וזה (כל 

תוספות  דעת  וכן שוא , שבועת  הוה  ולכן לקיים , לו  אפשר שאי באומר )דבר ד "ה  כט . והרא "ש ,(דף
שבועת  זו אין ככר, עלי יאסר אמר אם  כי  עלי, העולם  פירות  יאסרו  באומר איירי  ע"כ ולדידהו 
דעתו  שאמדינן  מחמת  שוא  שהיא  ס"ל הר"ן  אבל הככר. מן  עצמו לאסור ביטוי שבועת  אלא  שוא ,
שנשבע מחמת  שוא  הוה  ולכן  בעלמא , להגזמה  אף אפשר אי וזה  כזה , דבר שראה  לומר שכוונתו
עלי  יאסור באמר ה "ה  ולדידיה  אבן. שהוא  עץ על הנשבע כעין כן , שאינו לכל שידוע דבר על
כי  העולם , פירות  באמר דוקא  לאו העולם , פירות  איתא  שבגמרא  ואע"פ ראיתי, לא  אם  זה  ככר
שס"ל משום  ואולי זה . ככר  נקט  ובנדרים  העולם , פירות  נקט  כאן הרע"ב זה . ככר  באמר הדין  הוא 

הגמרא . לשון נקט  שכאן  אלא  הבד,יח.כהר"ן , בית  כקורת  בעוביים  שיש  נחשים  הרבה  יש 
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שתי שבועות שבועות ג פרק כו 

אכלנּ ה, ׁש א  ׁש ב וּ עה אכלנּ ה , ׁש א 
זוֹ  אחת. אלּ א חיּ ב אינוֹ  ואכלּה ,
זד וֹ נ ּה  על ׁש חיּ בין  בּ ּט וּ י , ׁש ב וּ עת  היא 
וי וֹ רד. ע וֹ לה  קרבּ ן  ׁש גגת ּה  ועל מכּ וֹ ת 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אכל נּ ה. אכל ׁש א  ׁש א דּ אמר  טמא ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌
דאינוֹ  הוּ א אכלנּ ה ׁש א אמר  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַוהדר 
ל  חלה ׁש ב וּ ה ׁש אין אחת, אלּ א ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַחיּ ב 
אכלנּ ה  ׁש א ּת ח לּ ה אמר  אבל  ◌ָ◌ֶ◌ֲֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְׁש ב וּ ה.
חיּ ב כּ לּ ּה  ואכלּה  אכל ׁש א אמר  ◌ָ◌ַ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַוהדר 
חיּ ב אינוֹ  אכל נּ ה ׁש א אמר  דּ כי ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֲֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְׁש ּת ים,
ׁש א  אמר  הדר  וכי כּ לּ ּה , ׁש יּ אכל  ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ד 
 ּהלכ חיּ ב , כזּ ית מ ּמ נּ ה ׁש אכל  כּ יון ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַֹאכל
כּ י וּ מחיּ ב  חילא, האחר וֹ נה ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהב וּ ה
כּ לּ ּה  אכל  הדר  וכי  כּ זּ ית, מ נּ ּה  ◌ָ◌◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָאכיל 

ראׁש וֹ נה: ׁש ב וּ ה מ וּ ם ׁש בוּ עה מח יּ ב  ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
אכל נּ ה. ׁש א  ׁש בוּ עה אכל נּ ה אף ׁש א  ַ◌

ׁש ניּ ה  אכל נּ ה ׁש א דּ מב וּ ה גּ ב  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַל 

ׁש ב וּ ה, ל  חלה ׁש ב וּ ה דּ אין ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָׁש מ ינן
לאׁש מוֹ ינן  ׁש לי ׁש ית ׁש ב וּ ה לן ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָּת נא
בּ תריתא, אב וּ ע וֹ ת דליכּ א הוּ א ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְדּ ח יּ וּ בא
ואם  לב ּט לה, יצאוּ  ולא הן ׁש ב וּ ע וֹ ת ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָהא
לחכם  נׁש אל ׁש אם יחוּ לוּ , מקוֹ ם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִימצאוּ 
ונאסר  תח ּת יה ׁש ניּ ה לתה הראׁש וֹ נה ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַל 
אם  וכן ׁש ניּ ה, ׁש ב וּ ה מ וּ ם ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַבּ דּ בר 
לפי הלי ׁש ית. חלה הּת ים ל ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִנׁש אל
כּ מי והוי מּק ר וֹ  הנּ דר  ע וֹ קר  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶׁש החכם
ׁש הרי , למפר הניּ ה וחלה נדר  ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש א
ונׁש אל  הוֹ איל  ׁש אינּה  כּ מי ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָהראׁש וֹ נה
הרי הּת ים ל כּ ׁש נּ ׁש אל  וכן ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָליה,
: למפר הלי ׁש ית וחלה אינם ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְכאלּ וּ 

אוכלנה.יד. שלא  שבועה פעם  שוב  ששנה  במה  להשמיענו  התנא  רצה מה רע"ב  עיין
משמעטו . אוכלנה  שלא ושבועה ממנה , כזית אפילו משמע  אוכל  שלא שבועה כי

וכ הככר . כל יאכל  עלשלא  שבועה  חייל לא  תו ממנה  כזית על נאסר  שכבר  יון
אמר  והדר  אוכלנה שלא  שבועה  אמר  אם אבל בכזית. אף  נאסר  שהרי  הככר  כל
חייב כולה  אכל ואם השניה שבועה על  לוקה כזית  כשאכל אוכל, שלא  שבועה

עיי "ש . ברע"ב , כמבואר  הראשונה, שבועה על כא:.טז.גם  דף הסוגיא ע "פ  תוי "ט
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שתי שבועות שבועות ג כז פרק

מכּ וֹ ת  זדוֹ נ ּה  על חיּ בין  ׁש וא , ׁש ב וּ עת 
ּפ טוּ ר: ׁש גגת ּה  ועל 

לׁש נּ וֹ ת  נ ׁש בּ ע  ׁש וא , ׁש בוּ עת  היא  איזוֹ 
ה עּמ וּ ד  על אמר  לאדם, ה יּ ד וּ ע את 
האיׁש  ועל זהב, ׁש ל ׁש הוּ א  אבן  ׁש ל
איׁש . ׁש היא  הא ּׁשה ועל א ּׁשה, ׁש ה וּ א 
אם אפׁש ר, ׁש אי דּ בר על נׁש בּ ע
ואם  בּ אויר, ׁש ּפ וֹ רח גמל ראיתי לא 
הבּ ד. בּ ית  כּ קוֹ רת  נחׁש  ראיתי  לא 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ אויר.ח ּפ וֹ רח גמל ראיתי  לא  אם
לי ׁש בּ ע וֹ לם ּפ ר וֹ ת כּ ל יאסר וּ  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר 

וכ וּ ': ראיתי לא כּ קוֹ רת אם נחׁש  ִ◌ָֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌

הבּ ד. הבּ ד בּ ית בּ ית קוֹ רת כּ תבנית ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌
הבּ ד  בּ ית קוֹ רת כּ בי  דּ אלּ וּ  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְוצוּ רתּה .
ט וּ בא: דּ אי כּ א ׁש וא, ׁש ב וּ ת הוי  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָֹלא

לא יז. אם  עלי העולם  פירות  יאסרו שאמר משום  האם  שוא . שבועת  הוה  למה  הראשונים  נחלקו 
העולם  פירות  כל  עליו נאסרו  ראה  שלא  וכיון כו', חריפתא )ראיתי פלפולא  שבעולם . מאכלים  וזה (כל 

תוספות  דעת  וכן שוא , שבועת  הוה  ולכן לקיים , לו  אפשר שאי באומר )דבר ד "ה  כט . והרא "ש ,(דף
שבועת  זו אין ככר, עלי יאסר אמר אם  כי  עלי, העולם  פירות  יאסרו  באומר איירי  ע"כ ולדידהו 
דעתו  שאמדינן  מחמת  שוא  שהיא  ס"ל הר"ן  אבל הככר. מן  עצמו לאסור ביטוי שבועת  אלא  שוא ,
שנשבע מחמת  שוא  הוה  ולכן  בעלמא , להגזמה  אף אפשר אי וזה  כזה , דבר שראה  לומר שכוונתו
עלי  יאסור באמר ה "ה  ולדידיה  אבן. שהוא  עץ על הנשבע כעין כן , שאינו לכל שידוע דבר על
כי  העולם , פירות  באמר דוקא  לאו העולם , פירות  איתא  שבגמרא  ואע"פ ראיתי, לא  אם  זה  ככר
שס"ל משום  ואולי זה . ככר  נקט  ובנדרים  העולם , פירות  נקט  כאן הרע"ב זה . ככר  באמר הדין  הוא 

הגמרא . לשון נקט  שכאן  אלא  הבד,יח.כהר"ן , בית  כקורת  בעוביים  שיש  נחשים  הרבה  יש 
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שתי שבועות שבועות ג פרק כח

ׁש ב וּ עה  והעידוּ ני, בּ א וּ  לעדים אמר
את לבּט ל נׁש בּ ע .נעיד ׁש א
וׁש א סכּ ה, לעשׂ וֹ ת  ׁש א  הּמ צוה ,
זוֹ  ּת פ לּ ין , להניח וׁש א  לוּ לב, לּט ל
זד וֹ נ ּה  על ׁש חיּ בין  ׁש וא , ׁש בוּ עת  היא 

ּפ טוּ ר: ׁש גגת ּה  ועל  מכּ וֹ ת 

ׁש א ׁש ב וּ עה זוֹ , כּ כּ ר  ׁש אכל ׁש ב וּ עה
וה ּׁשניּ ה  בּ ּט וּ י  ׁש ב וּ עת  הרא ׁש וֹ נה  אכלנּ ה ,
ׁש וא. ׁש בוּ עת על  עבר אכלּה , ׁש וא . ׁש בוּ עת
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

.נ עיד ׁש א  היא,ׁש בוּ עה מצוה בּ ּט וּ ל ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ׁש נּ אמר  להיד  חיּ ב  ה )דּ הא אם (ויּ קרא  ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

וֹ נוֹ : ונשׂ א יגּ יד עבר טל וֹ א אכל ּה  ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌
ׁש וא . ׁש בוּ עת אכל ּה ,על  קאמר , הכי  ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

לא  לחוּ דא. ׁש וא ׁש ב וּ ת ל  ֹ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָבר 
דּ מ כּ י בּ ּט וּ י. אב וּ ת אף בר  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲאכלּה ,

לאכל ּה , חיּ ב  זוֹ  כּ כּ ר  ׁש אכל  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִנׁש בּ ע 
הרי יאכל נּ ה ׁש א נׁש בּ ע  הדר  ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֲֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְוכי 
מוּ ם  ולוֹ קה הּמ צוה, את לב ּט ל  ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִנׁש בּ ע 
יאכל , לא בּ ין יאכל  בּ ין ׁש וא ◌ַֹֹ◌ֵ◌ַֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְׁש ב וּ ת
מוּ ם  ׁש ּת ים, חיּ ב  ל ּה  אכיל לא ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָֹ◌ִ◌ְואי
בּ ּט וּ י: ׁש ב וּ ת מ וּ ם ואף ׁש וא ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְׁש ב וּ ת

שבועת זה  אין הבד  בית כעובי נחש ראיתי  לא  אם עולם פירות  עלי  יאסרו אמר  אם ולכן
בגבו  טרוף  לומר  רוצה כאן אבל  כזה. נחש  שראיתי  שבועה  כאומר  ביטוי  שבועת  אלא  שוא

שוא שבועת הוה  ולכן בגרונו , אלא חברבורות  עשוי נחש ואין  הבד , בית כקורת  (רע "בומנומר 

רש "י) בשם  שוא,כ.תוי "ט.יט..ותוי"ט  שבועת אופני שלשה  כאן מפרט  המשנהא)התנא
ומפורסם, ידוע  אפשר ב )דבר  שאי דבר  לעשות  בהערהנשבע  לעיל  תוספות ,קודמת)(לשיטת 

כתבג) שבועות הלכות  ריש  בהלכותיו  וכן כאן  בפירושו  הרמב"ם  המצוה. את לבטל נשבע 
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שתי שבועות שבועות ג כט פרק

בּ ּט וּ י : ׁש ב וּ עת  על עבר  אכלּה , לא 

וּ בנ ׁש ים, בּ אנ ׁש ים נ וֹ הגת  בּ ּט וּ י ׁש ב וּ עת 
בּ כׁש רים וּ בקרוֹ בים, בּ רחוֹ קים
בּ פני וׁש א  דּ ין  בית  בּ פני וּ בפסוּ לין ,
זד וֹ נ ּה  על וחיּ בין  עצמוֹ . מּפ י דּ ין , בית 
וי וֹ רד: ע וֹ לה  קרבּ ן  ׁש גגת ּה  ועל מכּ וֹ ת 

בּ אנׁש ים נוֹ הגת ׁש וא ׁש בוּ עת
בּ כ ׁש רים  וּ בקרוֹ בים, בּ רחוֹ קים וּ בנ ׁש ים,
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וּ בנׁש ים.י  למתניבּ אנׁש ים דב י אידי  ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ולא  בּ אנׁש ים נוֹ הגת הדוּ ת ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְׁש ב וּ ת
ׁש נּ וֹ הגת  בּ ּט וּ י ב ׁש ב וּ ת ּת נא כוּ ' ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְבנׁש ים

אלּ וּ : וּ בקרוֹ בים.בּ כל  כּ גוֹ ן בּ רחוֹ קים ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌
קר וֹ ב : בּ ין רח וֹ ק בּ ין לפל וֹ ני , ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶׁש אּת ן

וּ בפסוּ לים. ל דוּ ת בּ כׁש רים בּ כׁש ר  ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
עצמ וֹ .וּ פסוּ ל : ׁש ב וּ ה מּפ י  הוּ א ׁש הוֹ ציא ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

הׁש  אם אבל אכלּת מּפ יו. אחרים בּ יע וּ הוּ  ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
אוֹ  ואכל אכלּת י לא ואמר  אכל ּת , ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְולא
ואם  אמן. נה לא אם ּפ טוּ ר  ,ְלהפ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
הוי חבר וֹ , ׁש הׁש בּ יע וֹ  אחר  אמן ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָנה

וחיּ ב : צמ וֹ  מ ּפ י ׁש בוּ עת יאכנׁש בּ ע  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌
וּ בקרוֹ בים. בּ רחוֹ קים כוּ ' ל ׁש וא  נׁש בּ ע  ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌

קר וֹ ב : בּ ין רחוֹ ק בּ ין אה, ׁש הוּ א ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִאיׁש 

שוא. שבועת  הוה שמים שהוא  שמים על  כגון  כן, שהוא וידוע מפורסם דבר  על  הנשבע שגם
על  וחייב ביטוי שבועת אלא שוא שבועת זו  שאין אכלתי, ולא  אכלתי למעט  היא זו  לשון התנא (ונקט 

כא:) דף הסוגיא  ע "פ תוי"ט  עקיבא, וכרבי חטאת, ואמרו כא..שגגתה אחרים השביעוהו אם  אבל
השביעוהו  אם אמנם  ביטוי . שבועת זו  אין אכלתי , לא ואמר  ענה  והוא  שאכלת , משביעך  אני 
הקרובה. במשנה  כדאיתא  השבועה, וחלה מפיו שבועה כמוציא הוי  אמן, ואמר  אחרים 
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שתי שבועות שבועות ג פרק כח

ׁש ב וּ עה  והעידוּ ני, בּ א וּ  לעדים אמר
את לבּט ל נׁש בּ ע .נעיד ׁש א
וׁש א סכּ ה, לעשׂ וֹ ת  ׁש א  הּמ צוה ,
זוֹ  ּת פ לּ ין , להניח וׁש א  לוּ לב, לּט ל
זד וֹ נ ּה  על ׁש חיּ בין  ׁש וא , ׁש בוּ עת  היא 

ּפ טוּ ר: ׁש גגת ּה  ועל  מכּ וֹ ת 

ׁש א ׁש ב וּ עה זוֹ , כּ כּ ר  ׁש אכל ׁש ב וּ עה
וה ּׁשניּ ה  בּ ּט וּ י  ׁש ב וּ עת  הרא ׁש וֹ נה  אכלנּ ה ,
ׁש וא. ׁש בוּ עת על  עבר אכלּה , ׁש וא . ׁש בוּ עת
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

.נ עיד ׁש א  היא,ׁש בוּ עה מצוה בּ ּט וּ ל ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ׁש נּ אמר  להיד  חיּ ב  ה )דּ הא אם (ויּ קרא  ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

וֹ נוֹ : ונשׂ א יגּ יד עבר טל וֹ א אכל ּה  ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌
ׁש וא . ׁש בוּ עת אכל ּה ,על  קאמר , הכי  ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

לא  לחוּ דא. ׁש וא ׁש ב וּ ת ל  ֹ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָבר 
דּ מ כּ י בּ ּט וּ י. אב וּ ת אף בר  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲאכלּה ,

לאכל ּה , חיּ ב  זוֹ  כּ כּ ר  ׁש אכל  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִנׁש בּ ע 
הרי יאכל נּ ה ׁש א נׁש בּ ע  הדר  ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֲֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְוכי 
מוּ ם  ולוֹ קה הּמ צוה, את לב ּט ל  ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִנׁש בּ ע 
יאכל , לא בּ ין יאכל  בּ ין ׁש וא ◌ַֹֹ◌ֵ◌ַֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְׁש ב וּ ת
מוּ ם  ׁש ּת ים, חיּ ב  ל ּה  אכיל לא ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָֹ◌ִ◌ְואי
בּ ּט וּ י: ׁש ב וּ ת מ וּ ם ואף ׁש וא ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְׁש ב וּ ת

שבועת זה  אין הבד  בית כעובי נחש ראיתי  לא  אם עולם פירות  עלי  יאסרו אמר  אם ולכן
בגבו  טרוף  לומר  רוצה כאן אבל  כזה. נחש  שראיתי  שבועה  כאומר  ביטוי  שבועת  אלא  שוא

שוא שבועת הוה  ולכן בגרונו , אלא חברבורות  עשוי נחש ואין  הבד , בית כקורת  (רע "בומנומר 

רש "י) בשם  שוא,כ.תוי "ט.יט..ותוי"ט  שבועת אופני שלשה  כאן מפרט  המשנהא)התנא
ומפורסם, ידוע  אפשר ב )דבר  שאי דבר  לעשות  בהערהנשבע  לעיל  תוספות ,קודמת)(לשיטת 

כתבג) שבועות הלכות  ריש  בהלכותיו  וכן כאן  בפירושו  הרמב"ם  המצוה. את לבטל נשבע 

 י י ח ר ו ק מ

שתי שבועות שבועות ג כט פרק

בּ ּט וּ י : ׁש ב וּ עת  על עבר  אכלּה , לא 

וּ בנ ׁש ים, בּ אנ ׁש ים נ וֹ הגת  בּ ּט וּ י ׁש ב וּ עת 
בּ כׁש רים וּ בקרוֹ בים, בּ רחוֹ קים
בּ פני וׁש א  דּ ין  בית  בּ פני וּ בפסוּ לין ,
זד וֹ נ ּה  על וחיּ בין  עצמוֹ . מּפ י דּ ין , בית 
וי וֹ רד: ע וֹ לה  קרבּ ן  ׁש גגת ּה  ועל מכּ וֹ ת 

בּ אנׁש ים נוֹ הגת ׁש וא ׁש בוּ עת
בּ כ ׁש רים  וּ בקרוֹ בים, בּ רחוֹ קים וּ בנ ׁש ים,
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וּ בנׁש ים.י  למתניבּ אנׁש ים דב י אידי  ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ולא  בּ אנׁש ים נוֹ הגת הדוּ ת ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְׁש ב וּ ת
ׁש נּ וֹ הגת  בּ ּט וּ י ב ׁש ב וּ ת ּת נא כוּ ' ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְבנׁש ים

אלּ וּ : וּ בקרוֹ בים.בּ כל  כּ גוֹ ן בּ רחוֹ קים ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌
קר וֹ ב : בּ ין רח וֹ ק בּ ין לפל וֹ ני , ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶׁש אּת ן

וּ בפסוּ לים. ל דוּ ת בּ כׁש רים בּ כׁש ר  ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
עצמ וֹ .וּ פסוּ ל : ׁש ב וּ ה מּפ י  הוּ א ׁש הוֹ ציא ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

הׁש  אם אבל אכלּת מּפ יו. אחרים בּ יע וּ הוּ  ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
אוֹ  ואכל אכלּת י לא ואמר  אכל ּת , ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְולא
ואם  אמן. נה לא אם ּפ טוּ ר  ,ְלהפ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
הוי חבר וֹ , ׁש הׁש בּ יע וֹ  אחר  אמן ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָנה

וחיּ ב : צמ וֹ  מ ּפ י ׁש בוּ עת יאכנׁש בּ ע  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌
וּ בקרוֹ בים. בּ רחוֹ קים כוּ ' ל ׁש וא  נׁש בּ ע  ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌

קר וֹ ב : בּ ין רחוֹ ק בּ ין אה, ׁש הוּ א ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִאיׁש 

שוא. שבועת  הוה שמים שהוא  שמים על  כגון  כן, שהוא וידוע מפורסם דבר  על  הנשבע שגם
על  וחייב ביטוי שבועת אלא שוא שבועת זו  שאין אכלתי, ולא  אכלתי למעט  היא זו  לשון התנא (ונקט 

כא:) דף הסוגיא  ע "פ תוי"ט  עקיבא, וכרבי חטאת, ואמרו כא..שגגתה אחרים השביעוהו אם  אבל
השביעוהו  אם אמנם  ביטוי . שבועת זו  אין אכלתי , לא ואמר  ענה  והוא  שאכלת , משביעך  אני 
הקרובה. במשנה  כדאיתא  השבועה, וחלה מפיו שבועה כמוציא הוי  אמן, ואמר  אחרים 

 י י ח ר ו ק מ

לי



שתי שבועות שבועות ג פרק ל 

בּ פני וׁש א  דּ ין  בית  בּ פני וּ בפסוּ לים,
זד וֹ נ ּה  על וחיּ בין  עצמוֹ . וּ מּפ י דּ ין , בית 
זוֹ , אחת  ּפ טוּ ר . ׁש גגת ּה  ועל מכּ וֹ ת 
חיּ ב. אחרים, מּפ י ה ּמ ׁש בּ ע  זוֹ , ואחת 
ולא היּ וֹ ם אכלּת י לא  אמר , כּ יצד.
אני , מׁש בּ יע ה יּ וֹ ם, תפ לּ ין  הנחּת י 

חיּ ב: אמן , ואמר 

ולא בּ אנ ׁש ים נ וֹ הגת  ה עדוּ ת  ׁש ב וּ עת  א 
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א  משנה
העדות שבועת 

א) ה אלה(ויקרא  קל  ומעה תחטא י ראהאונפ א עד והא 
לחברו עדות  שהיודע מכא :נע ונא  י יד לא  א ידע  א
עדות  לו  יודע שאינו נשבע  וא .די בבית עבורו להעיד  חייב

הפרשה . בהמש כמבואר ויורד עולה קרב חייב

    
  

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

זוֹ . ואחת זוֹ  ׁש וא אחת ׁש ב וּ ת אחת ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌
אחרים  מּפ י  מ ׁש בּ ע  בּ ּט וּ י, ׁש ב וּ ת ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְואחת

אמן: בּ ד ני  ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַחיּ ב 
העד וּ ת.א ולא ׁש בוּ עת בּ אנׁש ים נוֹ הגת ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֹ

דּ כתיב  ה )בנׁש ים. בּ ראוּ י(ויּ קרא  ד, והוּ א ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

ראוּ יה  אינּה  ואה מדבּ ר , הכּ תוּ ב  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְלהיד 
דּ כתיב  יט )להיד , ׁש ני(דּ ברים ומד וּ  ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌

קרא  וההוּ א נׁש ים. ולא אנׁש ים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָהאנׁש ים,
ונאמר  ׁש נים  כּ אן נאמר דכתיב, הוּ א  ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְבּ דים 

דים ׁש נים ּפ י  ל  ׁש נים, יז )להלּ ן :(ׁש ם ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌

אומר א. הוא וכן בשבועה, אלא אלה  כא)אין  ה  בשבועת(במדבר האשה את  הכהן והשביע  ָ◌ָ◌
לה:)האלה  .(דף

 י י ח ר ו ק מ

העדות שבועות שבועת ד לאפרק

בקרוֹ בין,בנׁש ים, ולא בּ רחוֹ קין 
נ וֹ הגת  ואינ ּה  בפסוּ לין . ולא  בּ כ ׁש רים
דּ ין בית  בּ פני להעיד, ברא וּ יין  א לּ א 
עצמוֹ , מּפ י דּ ין, בית בּ פני וׁש א
ׁש יּ כּפ רוּ  עד חיּ בין  אין  אחרים, וּ מּפ י
מאיר. רבּ י דּ ברי דּ ין, בּ בית בהן
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בקרוֹ בים. דּ כתיב ולא נינהוּ , דוּ ת דּ פסוּ לי ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
כד ) בּ דוּ ת (ׁש ם  בּ נים, ל  אב וֹ ת י וּ מתוּ  לא ָ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

קר וֹ בים: ל ׁש אר  הדּ ין והוּ א ולא בּ נים. ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
מלק יּ וֹ ת בפסוּ לים. וחיּ בי  מיתוֹ ת ח יּ בי  כּ ג וֹ ן ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌

אל  אמרה והּת וֹ רה ר ׁש ים, דּ אּק ר וּ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוגזלן,
ד: ר ׁש ע  ברא וּ יין ּת ׁש ת א לּ א  נ וֹ הגת ואינּה  ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

והּפ סוּ לים להעיד. מ יד, ׁש אינ וֹ   מל לאפוֹ קי ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
בקביא  משׂ חקי  כּ ג וֹ ן מ דּ ר בּ נן ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְל דוּ ת

י וֹ נה: ביתוּ מפריחי  בפני ו ׁש א  דּ ין  בית  בּ פני ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌

עצמוֹ . מּפ י ׁש ב וּ ה דּ ין  נׁש בּ ע צמ וֹ  מ ּפ י אם ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ פני  נׁש בּ ע בּ ין ח יּ ב, ד וּ ת, ל יוֹ ד ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש איני

דּ ין : בית בּ פני ׁש א בּ ין דּ ין אחרים .בית  וּ מ ּפ י ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌
וּ ת ידוּ ני, ׁש ּת בא וּ  ליכם  אני מׁש בּ י ◌ִ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְכּ גוֹ ן

דוּ ת: ל יוֹ דים אנוּ  אין לוֹ  אינם ואמר וּ  ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
דּ ין . בּ בית ׁש יּ כּפ ר וּ  עד (ויּ קראדּ כתיב חיּ בין  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ׁש אלּ וּ ה ) בּ מקוֹ ם וֹ נוֹ , ונשׂ א יגּ יד ל וֹ א ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִאם
מּפ י בּ מׁש בּ ע  וּ קרא מ וֹ יל. היה מ גּ יד  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָהיה
מאיר : כּ ר בּ י  הלכה ואין כּ תיב . ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲאחרים

בעלה ב . מת  לומר  כגון  לה , נאמנת  שהאשה  עדות  שמצינו ואע"ג עיי"ש . ברע"ב, (יבמות כדאיתא 

זה פט "ו) ואין  מעידה , דשפיר מוכח  ומינסבא  דדייקא  מחמת  אלא  עדות , מטעם  אינה  נאמנות  הך ,
עלה  עדות  שם  ואין עדות  רע"ב.ג ..(רע"א )מדין  עיי"ש .ד .עיין ברע"ב, לאפוקי ה .כמבואר

והבא  עליך אימתו שתהא  מלך עליך תשים  שום  דכתיב להעיד, לו אסור הוא  שכשר שאע"פ  מלך,
משחקי  כגון  מדרבנן עדות  פסולי ולאפוקי למלך. הוא  בזיון  ודרך הדיין, לפני לעמוד צריך להעיד
מהם  מקבלים  לא  סוף שסוף כיון להעיד הם  ראויים  תורה  שמדין  שאע"פ יונים , ומפריחי קוביא 

עד והוא  בהו קרינן לא  רש "י)עדותן בשם  אמן ו..(תוי"ט  אמירת  כי אמן, אמרו שלא  ואיירי
עצמו מפי נשבע  והוי דמי מפיו  שבועה  אם ז..(תוי "ט )כהוצאת  יגיד,דכתיב שאם לא  במקום
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שתי שבועות שבועות ג פרק ל 

בּ פני וׁש א  דּ ין  בית  בּ פני וּ בפסוּ לים,
זד וֹ נ ּה  על וחיּ בין  עצמוֹ . וּ מּפ י דּ ין , בית 
זוֹ , אחת  ּפ טוּ ר . ׁש גגת ּה  ועל מכּ וֹ ת 
חיּ ב. אחרים, מּפ י ה ּמ ׁש בּ ע  זוֹ , ואחת 
ולא היּ וֹ ם אכלּת י לא  אמר , כּ יצד.
אני , מׁש בּ יע ה יּ וֹ ם, תפ לּ ין  הנחּת י 

חיּ ב: אמן , ואמר 

ולא בּ אנ ׁש ים נ וֹ הגת  ה עדוּ ת  ׁש ב וּ עת  א 

    
     
     

      
   

    
     
    

      
  

העדות  שבועת  ד  פרק

א  משנה
העדות שבועת 

א) ה אלה(ויקרא  קל  ומעה תחטא י ראהאונפ א עד והא 
לחברו עדות  שהיודע מכא :נע ונא  י יד לא  א ידע  א
עדות  לו  יודע שאינו נשבע  וא .די בבית עבורו להעיד  חייב

הפרשה . בהמש כמבואר ויורד עולה קרב חייב

    
  

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

זוֹ . ואחת זוֹ  ׁש וא אחת ׁש ב וּ ת אחת ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌
אחרים  מּפ י  מ ׁש בּ ע  בּ ּט וּ י, ׁש ב וּ ת ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְואחת

אמן: בּ ד ני  ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַחיּ ב 
העד וּ ת.א ולא ׁש בוּ עת בּ אנׁש ים נוֹ הגת ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֹ

דּ כתיב  ה )בנׁש ים. בּ ראוּ י(ויּ קרא  ד, והוּ א ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

ראוּ יה  אינּה  ואה מדבּ ר , הכּ תוּ ב  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְלהיד 
דּ כתיב  יט )להיד , ׁש ני(דּ ברים ומד וּ  ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌

קרא  וההוּ א נׁש ים. ולא אנׁש ים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָהאנׁש ים,
ונאמר  ׁש נים  כּ אן נאמר דכתיב, הוּ א  ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְבּ דים 

דים ׁש נים ּפ י  ל  ׁש נים, יז )להלּ ן :(ׁש ם ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌

אומר א. הוא וכן בשבועה, אלא אלה  כא)אין  ה  בשבועת(במדבר האשה את  הכהן והשביע  ָ◌ָ◌
לה:)האלה  .(דף
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העדות שבועות שבועת ד לאפרק

בקרוֹ בין,בנׁש ים, ולא בּ רחוֹ קין 
נ וֹ הגת  ואינ ּה  בפסוּ לין . ולא  בּ כ ׁש רים
דּ ין בית  בּ פני להעיד, ברא וּ יין  א לּ א 
עצמוֹ , מּפ י דּ ין, בית בּ פני וׁש א
ׁש יּ כּפ רוּ  עד חיּ בין  אין  אחרים, וּ מּפ י
מאיר. רבּ י דּ ברי דּ ין, בּ בית בהן

      ב 
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  ד 
     

     
ה    

                
           

          ו   
          ז   

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בקרוֹ בים. דּ כתיב ולא נינהוּ , דוּ ת דּ פסוּ לי ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
כד ) בּ דוּ ת (ׁש ם  בּ נים, ל  אב וֹ ת י וּ מתוּ  לא ָ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

קר וֹ בים: ל ׁש אר  הדּ ין והוּ א ולא בּ נים. ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
מלק יּ וֹ ת בפסוּ לים. וחיּ בי  מיתוֹ ת ח יּ בי  כּ ג וֹ ן ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌

אל  אמרה והּת וֹ רה ר ׁש ים, דּ אּק ר וּ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוגזלן,
ד: ר ׁש ע  ברא וּ יין ּת ׁש ת א לּ א  נ וֹ הגת ואינּה  ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

והּפ סוּ לים להעיד. מ יד, ׁש אינ וֹ   מל לאפוֹ קי ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
בקביא  משׂ חקי  כּ ג וֹ ן מ דּ ר בּ נן ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְל דוּ ת

י וֹ נה: ביתוּ מפריחי  בפני ו ׁש א  דּ ין  בית  בּ פני ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌

עצמוֹ . מּפ י ׁש ב וּ ה דּ ין  נׁש בּ ע צמ וֹ  מ ּפ י אם ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ פני  נׁש בּ ע בּ ין ח יּ ב, ד וּ ת, ל יוֹ ד ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש איני

דּ ין : בית בּ פני ׁש א בּ ין דּ ין אחרים .בית  וּ מ ּפ י ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌
וּ ת ידוּ ני, ׁש ּת בא וּ  ליכם  אני מׁש בּ י ◌ִ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְכּ גוֹ ן

דוּ ת: ל יוֹ דים אנוּ  אין לוֹ  אינם ואמר וּ  ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
דּ ין . בּ בית ׁש יּ כּפ ר וּ  עד (ויּ קראדּ כתיב חיּ בין  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ׁש אלּ וּ ה ) בּ מקוֹ ם וֹ נוֹ , ונשׂ א יגּ יד ל וֹ א ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִאם
מּפ י בּ מׁש בּ ע  וּ קרא מ וֹ יל. היה מ גּ יד  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָהיה
מאיר : כּ ר בּ י  הלכה ואין כּ תיב . ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲאחרים

בעלה ב . מת  לומר  כגון  לה , נאמנת  שהאשה  עדות  שמצינו ואע"ג עיי"ש . ברע"ב, (יבמות כדאיתא 

זה פט "ו) ואין  מעידה , דשפיר מוכח  ומינסבא  דדייקא  מחמת  אלא  עדות , מטעם  אינה  נאמנות  הך ,
עלה  עדות  שם  ואין עדות  רע"ב.ג ..(רע"א )מדין  עיי"ש .ד .עיין ברע"ב, לאפוקי ה .כמבואר

והבא  עליך אימתו שתהא  מלך עליך תשים  שום  דכתיב להעיד, לו אסור הוא  שכשר שאע"פ  מלך,
משחקי  כגון  מדרבנן עדות  פסולי ולאפוקי למלך. הוא  בזיון  ודרך הדיין, לפני לעמוד צריך להעיד
מהם  מקבלים  לא  סוף שסוף כיון להעיד הם  ראויים  תורה  שמדין  שאע"פ יונים , ומפריחי קוביא 

עד והוא  בהו קרינן לא  רש "י)עדותן בשם  אמן ו..(תוי"ט  אמירת  כי אמן, אמרו שלא  ואיירי
עצמו מפי נשבע  והוי דמי מפיו  שבועה  אם ז..(תוי "ט )כהוצאת  יגיד,דכתיב שאם לא  במקום
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העדות שבועות שבועת ד פרק לב

וּ בין עצמוֹ  מּפ י בּ ין  א וֹ מרים, וחכמים
ׁש יּ כּפ רוּ  עד  חיּ בין  אינן  אחרים, מּפ י

דּ ין : בּ בית  בהן 

ׁש גגת ּה  ועל הּׁשבוּ עה , זד וֹ ן  על וחיּ בין 
על חיּ בין ואינן העדוּ ת, זדוֹ ן עם
זדוֹ ן על חיּ בין הן וּ מה ׁש גגתּה .

וי וֹ רד: ע וֹ לה  קרבּ ן  הּׁשבוּ עה ,

ב
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  ט     י    

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

זד וֹ ןוחיּ בין.ב ל ויוֹ רד  עוֹ לה  קרבּ ן  ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌
ונלם: בּ ּה  נאמר לא ׁש הרי ו עלהבוּ ה. ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶֹ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌

העדוּ ת . זדוֹ ן עם  ׁש ב וּ ה ׁש גגת ּה  ׁש יּ וֹ דים ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
ׁש חיּ בים  יוֹ דים אין אבל אסוּ רה ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲזוֹ 

קרבּ ן: ׁש גגת ּה .ליה על חיּ בים אם ואין ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
יוֹ דין ׁש אין כּ סבוּ רים  לגמרי, הם ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְׁש וֹ גגים
הן ׁש הרי נזכּ רוּ .  ּכ ואחר ד וּ ת ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵלוֹ 

ונׁש בּ ע בּ הוּ  קרינן ולא ׁש קר :אנוּ סים  ל ֲ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

רבי  סובר  עצמו מפי בנשבע למה  הקרובה בהערה ועיין ברע "ב , כדאיתא מועיל, היה מגיד היה 
דין. בית בפני שלא אף שמהני עצמוח.מאיר  מפי מושבע כתיב הפקדון עלבשבועת ונשבע  (דכתיב

אחריםשקר) מפי  מושבע  כתיב  העדות ובשבועת  אלה ), קול ושמעה מגזירה(דכתיב מהדדי וילפינן .
ילפינן  כלומר ומינה , מינה דון אמרינן דלר"מ ורבנן, מאיר  רבי נחלקו ובהא תחטא. דתחטא שוה

וכמו מ הדין. פרטי ממנה ילפינן וגם עצמו, מפי במושבע אף  לחייבו הדין עיקר  הפקדון שבועת 
על ונשבע  כתיב סתמא כי דין, בית  בפני שלא ובין דין בית בפני בין הבדל אין הפקדון בשבועת 
דין. בית בפני שלא  אף עצמו  מפי נשבע  חייב  העדות בשבועת  ה"ה  שישבע, מקום בכל ומשמע שקר 
שלמדנוה אחר אבל מינה , ילפינן הדין שעיקר  כלומר באתרה , ואוקי  מינה  דון אמרינן לחכמים  אבל
נוהגת אינה  העדות בשבועת  הכתובה  אחרים  מפי שנשבע וכיון כאן , הכתובים הדינין בה דנין משם 

דין בית  בפני ברע"ב )אלא כדאיתא יגיד, לא  אם אלא(מדכתיב  נוהגת אינה עצמו מפי מושבע ה"ה ,
דין בית  לא:)בפני דף  הסוגיא  ע "פ  הכפירה,.(תוי "ט, אלא דין, בבית  להיות  צריכה  אין עצמה  השבועה (אבל

שם ) ומקו"ח  ג ' משנה בסמוך לשקר ט..עיין לישבע שמותר וסברו  שגגו  אם  דוקא,י ..(תוי"ט )וכן לאו
הגר "א . מחקו  וכן  השבועה ' זדון 'על גרסינן לא  ובירושלמי  העדות , זדון עם  שגגתה  על ה "ה  כי
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העדות שבועות שבועת ד לג פרק

לׁש נים  אמר  כּ יצד . העד וּ ת  ׁש ב וּ עת 
אנוּ  ׁש אין ׁש בוּ עה והעידוּ ני. בּ אוּ 
אנ וּ  אין  לוֹ  ׁש אמרוּ  א וֹ  עד וּ ת , ל י וֹ ד עין 
עליכם  אני  מׁש בּ יע עדוּ ת , ל י וֹ ד עין 
ה ׁש בּ י ע חיּ בין . א לּ וּ  הרי אמן , ואמרוּ 
לבית חוּ ץ פעמים חמּׁשה עליהן
ּפ טוּ רים. וה וֹ דוּ , דּ ין  לבית  וּ בא וּ  דּ ין 
ואחת. אחת כּ ל על חיּ בים כּ פרוּ ,
בּ פני פ עמים חמּׁשה עליהן  הׁש בּ יע

דּ י אחת .בית  א לּ א  חיּ בין  אינן  וכפרוּ , ן  
ּט עם, מה  ׁש מע וֹ ן , רבּ י  ה וֹ איל אמר 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ּפ טוּ רים.ג  והוֹ דוּ  דּ ין  לבית ואפלּ וּ וּ בא וּ  ַ◌ֲ◌ִ◌
ׁש ב וּ ה. כּ ל  ל  דּ ין לבית חוּ ץ ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָכפר וּ 
חׁש וּ בה  דּ ין לבית חוּ ץ כּ פירה ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש אין

אחת כפירה: כּ ל  על חיּ בין  דּ ין  בּ בית כּ פר וּ  ְ◌ִ◌ָ◌
קראואחת. ה )דּ אמר  כי(ויּ קרא והיה ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌

אחת  כּ ל  ל  לח יּ ב  מאלּ ה, לאחת ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶיאׁש ם

ּט עם.ואחת: אחת מה אלּ א ח יּ בים אין ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌
אמרינן  ולא לב ּס וֹ ף, וכפר וּ  ׁש תקוּ  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 
אחת  כּ ל  ל לח יּ בם אכּ לּ הוּ  קימא ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְכּ פירה

דּ ין הוֹ איל.ואחת: בבית כפר וּ  ואלּ וּ  ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
לחזר  יכ וֹ לין הי וּ  לא ׁש וּ ב  ראׁש וֹ נה ֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְבּ פם
לוֹ  יוֹ דים ׁש אינם הגּ ידוּ  ׁש כּ בר  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְוּ להוֹ דוֹ ת,

אחרים יא. מפי  בנשבע אף עלמא ולכולי דין  בבית איירי כי  דוקא, לאו הוא  אמן  ואמרו הך 
שם  א)מהני משנה  עדות,(לעיל לך  יודעים אנו אין ואמרו שכפרו ולומר  להאריך במקום  אלא  .

אמן שאמרו  ואמר  התנא  מדכתיביב..(תוי"ט )קיצר  כפירה, חשובה  לב"ד חוץ  כפירה אין  כי
לעיל הרע "ב  כדפירש  יגיד, לא אחרים)ואם  ומפי ד"ה  יגיד,יג ..(מ"א  לא  מאם דילפינן  הא  כי

שלא אף להיות יכולה  עצמה השבועה  אבל  דין, בבית  להיות  צריכה שהכפירה רק  היינו 
לעיל ששנינו  מה  כי  לרבנן, ואפילו  דין  ובין (מ"א)בבית  עצמו  מפי  מושבע בין שלרבנן
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העדות שבועות שבועת ד פרק לב

וּ בין עצמוֹ  מּפ י בּ ין  א וֹ מרים, וחכמים
ׁש יּ כּפ רוּ  עד  חיּ בין  אינן  אחרים, מּפ י

דּ ין : בּ בית  בהן 

ׁש גגת ּה  ועל הּׁשבוּ עה , זד וֹ ן  על וחיּ בין 
על חיּ בין ואינן העדוּ ת, זדוֹ ן עם
זדוֹ ן על חיּ בין הן וּ מה ׁש גגתּה .

וי וֹ רד: ע וֹ לה  קרבּ ן  הּׁשבוּ עה ,

ב

    
     

   ח 
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זד וֹ ןוחיּ בין.ב ל ויוֹ רד  עוֹ לה  קרבּ ן  ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌
ונלם: בּ ּה  נאמר לא ׁש הרי ו עלהבוּ ה. ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶֹ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌

העדוּ ת . זדוֹ ן עם  ׁש ב וּ ה ׁש גגת ּה  ׁש יּ וֹ דים ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
ׁש חיּ בים  יוֹ דים אין אבל אסוּ רה ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲזוֹ 

קרבּ ן: ׁש גגת ּה .ליה על חיּ בים אם ואין ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
יוֹ דין ׁש אין כּ סבוּ רים  לגמרי, הם ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְׁש וֹ גגים
הן ׁש הרי נזכּ רוּ .  ּכ ואחר ד וּ ת ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵלוֹ 

ונׁש בּ ע בּ הוּ  קרינן ולא ׁש קר :אנוּ סים  ל ֲ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

רבי  סובר  עצמו מפי בנשבע למה  הקרובה בהערה ועיין ברע "ב , כדאיתא מועיל, היה מגיד היה 
דין. בית בפני שלא אף שמהני עצמוח.מאיר  מפי מושבע כתיב הפקדון עלבשבועת ונשבע  (דכתיב

אחריםשקר) מפי  מושבע  כתיב  העדות ובשבועת  אלה ), קול ושמעה מגזירה(דכתיב מהדדי וילפינן .
ילפינן  כלומר ומינה , מינה דון אמרינן דלר"מ ורבנן, מאיר  רבי נחלקו ובהא תחטא. דתחטא שוה

וכמו מ הדין. פרטי ממנה ילפינן וגם עצמו, מפי במושבע אף  לחייבו הדין עיקר  הפקדון שבועת 
על ונשבע  כתיב סתמא כי דין, בית  בפני שלא ובין דין בית בפני בין הבדל אין הפקדון בשבועת 
דין. בית בפני שלא  אף עצמו  מפי נשבע  חייב  העדות בשבועת  ה"ה  שישבע, מקום בכל ומשמע שקר 
שלמדנוה אחר אבל מינה , ילפינן הדין שעיקר  כלומר באתרה , ואוקי  מינה  דון אמרינן לחכמים  אבל
נוהגת אינה  העדות בשבועת  הכתובה  אחרים  מפי שנשבע וכיון כאן , הכתובים הדינין בה דנין משם 

דין בית  בפני ברע"ב )אלא כדאיתא יגיד, לא  אם אלא(מדכתיב  נוהגת אינה עצמו מפי מושבע ה"ה ,
דין בית  לא:)בפני דף  הסוגיא  ע "פ  הכפירה,.(תוי "ט, אלא דין, בבית  להיות  צריכה  אין עצמה  השבועה (אבל

שם ) ומקו"ח  ג ' משנה בסמוך לשקר ט..עיין לישבע שמותר וסברו  שגגו  אם  דוקא,י ..(תוי"ט )וכן לאו
הגר "א . מחקו  וכן  השבועה ' זדון 'על גרסינן לא  ובירושלמי  העדות , זדון עם  שגגתה  על ה "ה  כי
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לׁש נים  אמר  כּ יצד . העד וּ ת  ׁש ב וּ עת 
אנוּ  ׁש אין ׁש בוּ עה והעידוּ ני. בּ אוּ 
אנ וּ  אין  לוֹ  ׁש אמרוּ  א וֹ  עד וּ ת , ל י וֹ ד עין 
עליכם  אני  מׁש בּ יע עדוּ ת , ל י וֹ ד עין 
ה ׁש בּ י ע חיּ בין . א לּ וּ  הרי אמן , ואמרוּ 
לבית חוּ ץ פעמים חמּׁשה עליהן
ּפ טוּ רים. וה וֹ דוּ , דּ ין  לבית  וּ בא וּ  דּ ין 
ואחת. אחת כּ ל על חיּ בים כּ פרוּ ,
בּ פני פ עמים חמּׁשה עליהן  הׁש בּ יע

דּ י אחת .בית  א לּ א  חיּ בין  אינן  וכפרוּ , ן  
ּט עם, מה  ׁש מע וֹ ן , רבּ י  ה וֹ איל אמר 
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ּפ טוּ רים.ג  והוֹ דוּ  דּ ין  לבית ואפלּ וּ וּ בא וּ  ַ◌ֲ◌ִ◌
ׁש ב וּ ה. כּ ל  ל  דּ ין לבית חוּ ץ ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָכפר וּ 
חׁש וּ בה  דּ ין לבית חוּ ץ כּ פירה ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש אין

אחת כפירה: כּ ל  על חיּ בין  דּ ין  בּ בית כּ פר וּ  ְ◌ִ◌ָ◌
קראואחת. ה )דּ אמר  כי(ויּ קרא והיה ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌

אחת  כּ ל  ל  לח יּ ב  מאלּ ה, לאחת ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶיאׁש ם

ּט עם.ואחת: אחת מה אלּ א ח יּ בים אין ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌
אמרינן  ולא לב ּס וֹ ף, וכפר וּ  ׁש תקוּ  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 
אחת  כּ ל  ל לח יּ בם אכּ לּ הוּ  קימא ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְכּ פירה

דּ ין הוֹ איל.ואחת: בבית כפר וּ  ואלּ וּ  ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
לחזר  יכ וֹ לין הי וּ  לא ׁש וּ ב  ראׁש וֹ נה ֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְבּ פם
לוֹ  יוֹ דים ׁש אינם הגּ ידוּ  ׁש כּ בר  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְוּ להוֹ דוֹ ת,

אחרים יא. מפי  בנשבע אף עלמא ולכולי דין  בבית איירי כי  דוקא, לאו הוא  אמן  ואמרו הך 
שם  א)מהני משנה  עדות,(לעיל לך  יודעים אנו אין ואמרו שכפרו ולומר  להאריך במקום  אלא  .

אמן שאמרו  ואמר  התנא  מדכתיביב..(תוי"ט )קיצר  כפירה, חשובה  לב"ד חוץ  כפירה אין  כי
לעיל הרע "ב  כדפירש  יגיד, לא אחרים)ואם  ומפי ד"ה  יגיד,יג ..(מ"א  לא  מאם דילפינן  הא  כי

שלא אף להיות יכולה  עצמה השבועה  אבל  דין, בבית  להיות  צריכה שהכפירה רק  היינו 
לעיל ששנינו  מה  כי  לרבנן, ואפילו  דין  ובין (מ"א)בבית  עצמו  מפי  מושבע בין שלרבנן
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וּ להוֹ ד וֹ ת : לחזר  יכוֹ לין  ואינם

חיּ בין. ׁש ניהן כּ אחת, ׁש ניהן כּ פרוּ 
והּׁשני חיּ ב  הרא ׁש וֹ ן  זה, אחר  בּ זה 
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וּ מגּ ידים . חוֹ זרים  אין וׁש וּ ב  דוּ ת ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵׁש וּ ם 
לבּס וֹ ף, א לּ א כפר וּ  דּ לא  גּ ב  ל אף   ִּהל כ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌
מן  חוּ ץ  לבּט לה היוּ  ה ב וּ עוֹ ת ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָכּ ל
ברא ׁש וֹ נה  תק וּ  מה  דּ אם ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָהראׁש וֹ נה.
להׁש בּ ין, ראוּ יים  אינם ׁש וּ ב  היא , ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְכּ פירה 
וע וֹ מדין, מ ׁש בּ ין הרי  כּ פירה  אינ ּה  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְואם
כּ רח ל ׁש ב וּ ה. ל ׁש בוּ ה  זּ וֹ  ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַוּ מה 
אחת  כּ ל ל לחיּ ב לאחת כתיב ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִכּ י
וכפרוּ  דּ ין לבית  חוּ ץ  אבוּ ת  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְואחת,

לבית  חוּ ץ  דּ ׁש בוּ ע וֹ ת כּ תיב, דּ ין ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְבבית
דּ ין  לבית  ׁש יּ בא וּ  מׁש בּ ין ׁש היה  ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִדּ ין
לחלק, וּ רא וּ יוֹ ת לבּט לה , יצא וּ  לא ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ְויידוּ 
לחזר  רא וּ י היה  בּ רא ׁש וֹ נה  ׁש ם כּ פרוּ  ֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶׁש אם

כּ אחד .דוּ לה ׁש בּ ין: ׁש ניהם  בּ תוֹ כּ פרוּ  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌
דבּ וּ ר: זה .כּ די אחר זה בּ זה  בין ׁש היה ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌

דבּ וּ ר: מכּ די יוֹ תר  חיּ ב .הראלזה אבלׁש וֹ ן ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌
ׁש וּ ב הראׁש וֹ ן ׁש כּ פר ׁש כּ יון ּפ טוּ ר, ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַה ני 

יחידי:ה ני אין ׁש הוּ א להיד, ראוּ י ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌

דין. בבית להיות צריכה שהכפירה  רק  היינו בב "ד , להיות  צריך אחרים מפי  מושבע
להיות.(תוי"ט ) צריכה השבועה  גם  אחרים  מפי שבמושבע  כתב  פ "י ובסוף ברפ"ט  הרמב"ם (אמנם

הכפירה אחרים מפי שבמושבע  שכיון מפרש הרדב"ז זה . לו  מנין תמה שם משנה  והכסף  דין, בבית

בנשבע  משא "כ  דין. בבית להיות  השבועה גם דין, בבית להיות צריכה  וכפירה  השבועה, קבלת היא 

ומקו "ח מ"ה לקמן ועיין לב"ד. חוץ אף להיות יכולה  עצמו , בפני דבר היא  שהשבועה  עצמו  מפי

ומגידיד..שם) חוזר  אינו שוב שהגיד  בהםשכיון לחזור יכולים  אינם דין בבית  שהעידו  (עדים

אם מעדותם) כי מאחת . יותר  לחייבם  אפשר  אי  שבועה  כל אחר  שתקו אם אפילו  ולכן  .
לחזור  להם  אפשר  אי שהרי כלום, שאחריה השבועות  אין  ככפירה, נחשבה השתיקה 
אבל הם. ועומדים  נשבעין שהרי שוב להשביען  אין  ככפירה  נחשבת אינה  ואם בהם .
וכל שוב , להשביען  וראוי ולהודות , לחזור  יכולים  כפרו  אם אף  דין לבית חוץ  בהשביעם 

ראויה כשבועה ונחשבה לבטלה  שלאחריה השבועה אין כפרו  לא  אם הרע"ב,שכן (ע"פ 

שלום טו ..עיי"ש) שאילת כדי בתוך  לדבר  זה התחיל כפירתו זה שם)כשגמר  ורש"י לב. .(דף 
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ה כּ וֹ פר  אחד , והוֹ דה אחד  כּ פר פטוּ ר .
כּ פרה עדים, כּת י ׁש ּת י היוּ  חיּ ב.
ה ּׁשנ יּ ה, כּ פרה   ּכ ואחר  הרא ׁש וֹ נה 
יכ וֹ לה  ׁש ה עדוּ ת  מּפ ני חיּ ב וֹ ת , ׁש ּת יהם

בּ ׁש ּת יהן : להתקיּ ם

תבא וּ  לא  אם עליכם אני מׁש בּ י ע
ּפ קּ דוֹ ן ּפ לוֹ ני  ביד  לי ׁש יּ ׁש  וּ ת עידוּ ני
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חיּ ב וֹ ת . ראׁש וֹ נה ׁש ּת יהן  ,פרי בּ גּ מרא ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
וּ מה  ׁש ניּ ה, כּ ת קימא הא  ח יּ בת, ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַאּמ אי
וּ מׁש ני, בּ כפירתם. הראׁש וֹ נים ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִהפסיד וּ הוּ 
כּ ת  ׁש ל הדים ׁש היוּ  כּ גוֹ ן  אירי ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְדּ מתניתין 
כ ׁש רים  היוּ  ׁש א בּ נׁש וֹ תיהן, קרוֹ בים ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְׁש ניּ ה
וּ נׁש וֹ תיהן ראׁש וֹ נה , כת כּ ׁש כּ פרה  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלהיד

לן דּ קימא כּ יון דּ תימא מהוּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְגּ וֹ ססוֹ ת.
כּ אלּ וּ  להוּ  הו וּ  למיתה גּ וֹ ססים  מתוּ רב ְֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

ׁש ניּ ה, קימא  דּ הא  ראׁש וֹ נה כּ ת ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְותּפ טר
ׁש כוּ ב, לא מיהא  הׁש ּת א לן מׁש מע ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָקא
כּ פירה  בּ ׁש ת ׁש ם היה ׁש א  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונמצא 

 וּ לפיכ בלבד, ראׁש וֹ נה כת חיּ בין:אלּ א ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌

הש "ס טז. לה מוקים  לב .)כן השתא(דף כי כלל, כפר  לא  שהשני כפשוטו לפרש אפשר  אי כי ,
הוא . פטור ודאי הודה השני  אם פטור, השני חייב  הראשון אמרת כפרי קא  דתרוייהו  זה  אחר בזה 

כבריז. תמות מהן אחת רק  אם אף כי רבים, לשון גוססות שהיו הגמרא לשון וק "ק  פירש"י , כן
קרובים. למהאינם  כן שאם  לדבריו, טפי  שקשה  שכן וכל תובע , או  לנתבע קרובות שהיו  מפרש  (והרמב "ם

קרובות . שתיהן שהיו לומר כלל כתיח..)(תוי"ט)צריכים  העדאת  בשעת  כשירה היתה  השניה  כת  אם
התובע כשהפסידו אלא  העדות  שבועת על חייבין שאין פטורה, היתה הראשונה כת הראשונה ,
עיי"ש . ברע"ב, כדאיתא בכפירתן, מאומה  הפסידוהו לא  שניה  כת  שקיימא  וכיון בכפירתן,
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וּ להוֹ ד וֹ ת : לחזר  יכוֹ לין  ואינם

חיּ בין. ׁש ניהן כּ אחת, ׁש ניהן כּ פרוּ 
והּׁשני חיּ ב  הרא ׁש וֹ ן  זה, אחר  בּ זה 

ד

    
   

         יד

      
      

 טו    
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וּ מגּ ידים . חוֹ זרים  אין וׁש וּ ב  דוּ ת ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵׁש וּ ם 
לבּס וֹ ף, א לּ א כפר וּ  דּ לא  גּ ב  ל אף   ִּהל כ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌
מן  חוּ ץ  לבּט לה היוּ  ה ב וּ עוֹ ת ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָכּ ל
ברא ׁש וֹ נה  תק וּ  מה  דּ אם ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָהראׁש וֹ נה.
להׁש בּ ין, ראוּ יים  אינם ׁש וּ ב  היא , ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְכּ פירה 
וע וֹ מדין, מ ׁש בּ ין הרי  כּ פירה  אינ ּה  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְואם
כּ רח ל ׁש ב וּ ה. ל ׁש בוּ ה  זּ וֹ  ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַוּ מה 
אחת  כּ ל ל לחיּ ב לאחת כתיב ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִכּ י
וכפרוּ  דּ ין לבית  חוּ ץ  אבוּ ת  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְואחת,

לבית  חוּ ץ  דּ ׁש בוּ ע וֹ ת כּ תיב, דּ ין ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְבבית
דּ ין  לבית  ׁש יּ בא וּ  מׁש בּ ין ׁש היה  ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִדּ ין
לחלק, וּ רא וּ יוֹ ת לבּט לה , יצא וּ  לא ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ְויידוּ 
לחזר  רא וּ י היה  בּ רא ׁש וֹ נה  ׁש ם כּ פרוּ  ֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶׁש אם

כּ אחד .דוּ לה ׁש בּ ין: ׁש ניהם  בּ תוֹ כּ פרוּ  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌
דבּ וּ ר: זה .כּ די אחר זה בּ זה  בין ׁש היה ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌

דבּ וּ ר: מכּ די יוֹ תר  חיּ ב .הראלזה אבלׁש וֹ ן ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌
ׁש וּ ב הראׁש וֹ ן ׁש כּ פר ׁש כּ יון ּפ טוּ ר, ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַה ני 

יחידי:ה ני אין ׁש הוּ א להיד, ראוּ י ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌

דין. בבית להיות צריכה שהכפירה  רק  היינו בב "ד , להיות  צריך אחרים מפי  מושבע
להיות.(תוי"ט ) צריכה השבועה  גם  אחרים  מפי שבמושבע  כתב  פ "י ובסוף ברפ"ט  הרמב"ם (אמנם

הכפירה אחרים מפי שבמושבע  שכיון מפרש הרדב"ז זה . לו  מנין תמה שם משנה  והכסף  דין, בבית

בנשבע  משא "כ  דין. בבית להיות  השבועה גם דין, בבית להיות צריכה  וכפירה  השבועה, קבלת היא 

ומקו "ח מ"ה לקמן ועיין לב"ד. חוץ אף להיות יכולה  עצמו , בפני דבר היא  שהשבועה  עצמו  מפי

ומגידיד..שם) חוזר  אינו שוב שהגיד  בהםשכיון לחזור יכולים  אינם דין בבית  שהעידו  (עדים

אם מעדותם) כי מאחת . יותר  לחייבם  אפשר  אי  שבועה  כל אחר  שתקו אם אפילו  ולכן  .
לחזור  להם  אפשר  אי שהרי כלום, שאחריה השבועות  אין  ככפירה, נחשבה השתיקה 
אבל הם. ועומדים  נשבעין שהרי שוב להשביען  אין  ככפירה  נחשבת אינה  ואם בהם .
וכל שוב , להשביען  וראוי ולהודות , לחזור  יכולים  כפרו  אם אף  דין לבית חוץ  בהשביעם 

ראויה כשבועה ונחשבה לבטלה  שלאחריה השבועה אין כפרו  לא  אם הרע"ב,שכן (ע"פ 

שלום טו ..עיי"ש) שאילת כדי בתוך  לדבר  זה התחיל כפירתו זה שם)כשגמר  ורש"י לב. .(דף 
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ה כּ וֹ פר  אחד , והוֹ דה אחד  כּ פר פטוּ ר .
כּ פרה עדים, כּת י ׁש ּת י היוּ  חיּ ב.
ה ּׁשנ יּ ה, כּ פרה   ּכ ואחר  הרא ׁש וֹ נה 
יכ וֹ לה  ׁש ה עדוּ ת  מּפ ני חיּ ב וֹ ת , ׁש ּת יהם

בּ ׁש ּת יהן : להתקיּ ם

תבא וּ  לא  אם עליכם אני מׁש בּ י ע
ּפ קּ דוֹ ן ּפ לוֹ ני  ביד  לי ׁש יּ ׁש  וּ ת עידוּ ני
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חיּ ב וֹ ת . ראׁש וֹ נה ׁש ּת יהן  ,פרי בּ גּ מרא ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
וּ מה  ׁש ניּ ה, כּ ת קימא הא  ח יּ בת, ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַאּמ אי
וּ מׁש ני, בּ כפירתם. הראׁש וֹ נים ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִהפסיד וּ הוּ 
כּ ת  ׁש ל הדים ׁש היוּ  כּ גוֹ ן  אירי ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְדּ מתניתין 
כ ׁש רים  היוּ  ׁש א בּ נׁש וֹ תיהן, קרוֹ בים ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְׁש ניּ ה
וּ נׁש וֹ תיהן ראׁש וֹ נה , כת כּ ׁש כּ פרה  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלהיד

לן דּ קימא כּ יון דּ תימא מהוּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְגּ וֹ ססוֹ ת.
כּ אלּ וּ  להוּ  הו וּ  למיתה גּ וֹ ססים  מתוּ רב ְֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

ׁש ניּ ה, קימא  דּ הא  ראׁש וֹ נה כּ ת ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְותּפ טר
ׁש כוּ ב, לא מיהא  הׁש ּת א לן מׁש מע ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָקא
כּ פירה  בּ ׁש ת ׁש ם היה ׁש א  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונמצא 

 וּ לפיכ בלבד, ראׁש וֹ נה כת חיּ בין:אלּ א ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌

הש "ס טז. לה מוקים  לב .)כן השתא(דף כי כלל, כפר  לא  שהשני כפשוטו לפרש אפשר  אי כי ,
הוא . פטור ודאי הודה השני  אם פטור, השני חייב  הראשון אמרת כפרי קא  דתרוייהו  זה  אחר בזה 

כבריז. תמות מהן אחת רק  אם אף כי רבים, לשון גוססות שהיו הגמרא לשון וק "ק  פירש"י , כן
קרובים. למהאינם  כן שאם  לדבריו, טפי  שקשה  שכן וכל תובע , או  לנתבע קרובות שהיו  מפרש  (והרמב "ם

קרובות . שתיהן שהיו לומר כלל כתיח..)(תוי"ט)צריכים  העדאת  בשעת  כשירה היתה  השניה  כת  אם
התובע כשהפסידו אלא  העדות  שבועת על חייבין שאין פטורה, היתה הראשונה כת הראשונה ,
עיי"ש . ברע"ב, כדאיתא בכפירתן, מאומה  הפסידוהו לא  שניה  כת  שקיימא  וכיון בכפירתן,
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העדות שבועות שבועת ד פרק לו 

ׁש אין  ׁש בוּ עה ואבדה . וגזל יד  וּ ת שׂ וּ מת
אלּ א חיּ בין אין עדוּ ת, ל יוֹ ד עין אנוּ 
ׁש יּ ׁש  יוֹ דעין אנ וּ  ׁש אין ׁש בוּ עה אחת.
וגזל יד  וּ ת שׂ וּ מת ּפ קּ דוֹ ן ּפ לוֹ ני ביד   ל
ואחת. אחת כּ ל על  חיּ בין ואבדה,
תבאוּ  לא אם עליכם אני מׁש בּ יע
ּפ קד וֹ ן  ּפ לוֹ ני ביד לי ׁש יּ ׁש  וּ ת עיד וּ ני
ׁש אין  ׁש ב וּ עה  וכּס מין . וּ שׂ ערין חּט ין 
אלּ א חיּ בין אין עדוּ ת, ל יוֹ ד עין אנוּ 
ל יוֹ ד עין אנ וּ  ׁש אין ׁש ב וּ עה  אחת.
וּ שׂ ערין  חּט ין ּפ לוֹ ני ביד  ל ׁש יּ ׁש  עדוּ ת 

ואחת : אחת כּ ל על חיּ בין  וכ ּס מין ,

תבא וּ  לא  אם עליכם אני מׁש בּ י ע ו
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ו משנה
עדות  להעיד  כשכופר אלא העדות שבועת על חייבי  אי

. ה פטורי קנס, המחייב עדות  כפר .ממו המחייב
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יד.ה בּ ידוֹ ּת שׂ וּ מת ׁש ם הלואה. ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌
אבדתי :ואבדה.ממ וֹ ן: חּט ין ׁש ּמ צא ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

וכּס מין . אׁש מוֹ ינן וּ שׂ ערין  רי ׁש א ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌

וסיפא  חל וּ קוֹ ת. וּ תביע וֹ ת אחד ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִמין
ּפ ּק ד וֹ ן, כּ לּ ם אחת ּת בי ה ◌ָ◌ִ◌ָ◌◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַאׁש מ וֹ ינן

חלוּ קים: ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִוּ מינין

הוו יט . כפרו  והם  עליכם  אני  משביע להם  שאמר  כיון  כי היא, מיותרת  זו  תיבה לכאורה
הרמב"ם  למד שמכאן  לו שנראה התוי "ט  וכתב אחרים . מפי  יג)מושבעים  הערה לעיל (הובא 

שמשנתנו  וכיון  הכפירה, רק ולא בב"ד להיות חייבת  השבועה גם אחרים  מפי  שבמושבע
בעצמם  אמרו  שהעדים  איירי ע"כ דין , לבית חוץ אף מפי איירי  מושבעים  והוו  עצמם .שבועה
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וחצי נזק ּפ לוֹ ני  ביד  לי ׁש יּ ׁש  וּ ת עידוּ ני
ארבּ עה  ּת ׁש לוּ מי  כפל, ּת ׁש לוּ מי נזק,
בּ ּת י , את  ּפ לוֹ ני  איׁש  וׁש אנס וחמּׁשה ,
וׁש חבל  בני, וׁש ה כּ ני בּ ּת י, את  וּ פּת ה
בי וֹ ם  גּ דיׁש י את  וׁש הדליק חברי בּ י

חיּ בין : א לּ וּ  הרי  ה כּ ּפ וּ רים,
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נזק .ו וחצי  דּ ממוֹ נא נזק  צרוֹ רוֹ ת  נזק  בּ חצי ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ׁש ל בּ דוּ ת  דּ אמרינן קנסא. ולא  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְה וּ א

חיּ בין: אין ות ׁש לוּ מי קנס  כפל  ּת ׁש ל וּ מי ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌
וחמ ּׁשה . קרנא :ארבּ עה וׁש אנסמוּ ם ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌

בּ ּת י. את וּ פ ּת ה  ּפ לוֹ ני בּ ׁש ת איׁש  מ וּ ם ִ◌ֶֹ◌

הוּ א : דּ ממוֹ נא בני.וּ פגם ה כּ אה וׁש ה כּ ני ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ליה  חיּ ב  ׁש אינ וֹ  חבּ וּ רה , בּ ּה  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אין
ממוֹ ן : איכּ א מיתה  דּ ליכּ א וכיון  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִמיתה .

הכּ ּפ וּ רים . בּ יוֹ ם  חברי בּ י ל ּה ,וׁש חבל ונקט ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌
ממוֹ ן : חיּ ב  כּ רת  דּ נ וּ ׁש  גּ ב ל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְדּ אף

הזיקכ . ואם  שלם . נזק משלם  מועד הוא  ואם  נזק חצי משלם  תם  הוא  אם  בקרנו , שהזיק שור
כל כמבואר רגליו , מתחת  שנתזו צרורות  ידי  על הזיק אם  זולת  שלם  נזק משלם  תמיד ברגלו

קמא  בבא  מסכת  בריש  ב')זה  ופרק א ' פרק קנס(סוף הוא  ותולדתה  קרן של נזק שחצי לן קיימא  .
והלכתא  רגל תולדת  והיא  צרורות  של נזק בחצי איירי שמשנתנו הגמרא  אומרת  ולכן ממון, ולא 

קנס. ואינה  ממון  שהיא  לה  שנים כא .גמירי לשלם  חייב שגנב כשרים  עדים  עליו שהעידו גנב
שהודה  הגנב בדמיה . שנים  משלם  כסות  או חמור גנב שנים , משלם  דינר גנב אם  הגניבה . לבעל

הכפל מן ופטור הקרן את  משלם  שגנב גניבה )מעצמו הלכות  ריש קנס,(רמב"ם  הוא  שהכפל ואע"פ .
ברע"ב. כדאיתא  הקרן, מחמת  הפקדון שבועת  משום  לז)כתיבכב .חייב כא , איׁש (שמות  יגנב ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ִכּ י

שהגונב מכאן ה ה : ּת חת  צאן וארבּ ע ה וֹ ר ּת חת  יׁש לּ ם  בקר חמ ה  מכרוֹ  א וֹ  וּ טבח וֹ  שׂ ה  א וֹ  ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶׁש וֹ ר 
חמש . פי לשלם  חייב ובשור שגנב, ממה  ארבע פי לשלם  חייב מכרו או וטבחו המפתה כג .שה 

בשת  גם  משלם  לשלם , שחייב קנס שקל לחמשים  בנוסף בגרה , לא  שעדיין  ישראל בת  מאנס או
פ"ג)ופגם  בכתובות  חייבכד ..(כמבואר  כרת  שהמתחייב נחוניאוקמ "ל כרבי ודלא  בתשלומין
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העדות שבועות שבועת ד פרק לו 

ׁש אין  ׁש בוּ עה ואבדה . וגזל יד  וּ ת שׂ וּ מת
אלּ א חיּ בין אין עדוּ ת, ל יוֹ ד עין אנוּ 
ׁש יּ ׁש  יוֹ דעין אנ וּ  ׁש אין ׁש בוּ עה אחת.
וגזל יד  וּ ת שׂ וּ מת ּפ קּ דוֹ ן ּפ לוֹ ני ביד   ל
ואחת. אחת כּ ל על  חיּ בין ואבדה,
תבאוּ  לא אם עליכם אני מׁש בּ יע
ּפ קד וֹ ן  ּפ לוֹ ני ביד לי ׁש יּ ׁש  וּ ת עיד וּ ני
ׁש אין  ׁש ב וּ עה  וכּס מין . וּ שׂ ערין חּט ין 
אלּ א חיּ בין אין עדוּ ת, ל יוֹ ד עין אנוּ 
ל יוֹ ד עין אנ וּ  ׁש אין ׁש ב וּ עה  אחת.
וּ שׂ ערין  חּט ין ּפ לוֹ ני ביד  ל ׁש יּ ׁש  עדוּ ת 

ואחת : אחת כּ ל על חיּ בין  וכ ּס מין ,

תבא וּ  לא  אם עליכם אני מׁש בּ י ע ו
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ו משנה
עדות  להעיד  כשכופר אלא העדות שבועת על חייבי  אי

. ה פטורי קנס, המחייב עדות  כפר .ממו המחייב

     

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

יד.ה בּ ידוֹ ּת שׂ וּ מת ׁש ם הלואה. ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌
אבדתי :ואבדה.ממ וֹ ן: חּט ין ׁש ּמ צא ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

וכּס מין . אׁש מוֹ ינן וּ שׂ ערין  רי ׁש א ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌

וסיפא  חל וּ קוֹ ת. וּ תביע וֹ ת אחד ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִמין
ּפ ּק ד וֹ ן, כּ לּ ם אחת ּת בי ה ◌ָ◌ִ◌ָ◌◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַאׁש מ וֹ ינן

חלוּ קים: ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִוּ מינין

הוו יט . כפרו  והם  עליכם  אני  משביע להם  שאמר  כיון  כי היא, מיותרת  זו  תיבה לכאורה
הרמב"ם  למד שמכאן  לו שנראה התוי "ט  וכתב אחרים . מפי  יג)מושבעים  הערה לעיל (הובא 

שמשנתנו  וכיון  הכפירה, רק ולא בב"ד להיות חייבת  השבועה גם אחרים  מפי  שבמושבע
בעצמם  אמרו  שהעדים  איירי ע"כ דין , לבית חוץ אף מפי איירי  מושבעים  והוו  עצמם .שבועה
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העדות שבועות שבועת ד לז פרק

וחצי נזק ּפ לוֹ ני  ביד  לי ׁש יּ ׁש  וּ ת עידוּ ני
ארבּ עה  ּת ׁש לוּ מי  כפל, ּת ׁש לוּ מי נזק,
בּ ּת י , את  ּפ לוֹ ני  איׁש  וׁש אנס וחמּׁשה ,
וׁש חבל  בני, וׁש ה כּ ני בּ ּת י, את  וּ פּת ה
בי וֹ ם  גּ דיׁש י את  וׁש הדליק חברי בּ י

חיּ בין : א לּ וּ  הרי  ה כּ ּפ וּ רים,
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נזק .ו וחצי  דּ ממוֹ נא נזק  צרוֹ רוֹ ת  נזק  בּ חצי ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ׁש ל בּ דוּ ת  דּ אמרינן קנסא. ולא  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְה וּ א

חיּ בין: אין ות ׁש לוּ מי קנס  כפל  ּת ׁש ל וּ מי ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌
וחמ ּׁשה . קרנא :ארבּ עה וׁש אנסמוּ ם ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌

בּ ּת י. את וּ פ ּת ה  ּפ לוֹ ני בּ ׁש ת איׁש  מ וּ ם ִ◌ֶֹ◌

הוּ א : דּ ממוֹ נא בני.וּ פגם ה כּ אה וׁש ה כּ ני ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ליה  חיּ ב  ׁש אינ וֹ  חבּ וּ רה , בּ ּה  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אין
ממוֹ ן : איכּ א מיתה  דּ ליכּ א וכיון  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִמיתה .

הכּ ּפ וּ רים . בּ יוֹ ם  חברי בּ י ל ּה ,וׁש חבל ונקט ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌
ממוֹ ן : חיּ ב  כּ רת  דּ נ וּ ׁש  גּ ב ל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְדּ אף

הזיקכ . ואם  שלם . נזק משלם  מועד הוא  ואם  נזק חצי משלם  תם  הוא  אם  בקרנו , שהזיק שור
כל כמבואר רגליו , מתחת  שנתזו צרורות  ידי  על הזיק אם  זולת  שלם  נזק משלם  תמיד ברגלו

קמא  בבא  מסכת  בריש  ב')זה  ופרק א ' פרק קנס(סוף הוא  ותולדתה  קרן של נזק שחצי לן קיימא  .
והלכתא  רגל תולדת  והיא  צרורות  של נזק בחצי איירי שמשנתנו הגמרא  אומרת  ולכן ממון, ולא 

קנס. ואינה  ממון  שהיא  לה  שנים כא .גמירי לשלם  חייב שגנב כשרים  עדים  עליו שהעידו גנב
שהודה  הגנב בדמיה . שנים  משלם  כסות  או חמור גנב שנים , משלם  דינר גנב אם  הגניבה . לבעל

הכפל מן ופטור הקרן את  משלם  שגנב גניבה )מעצמו הלכות  ריש קנס,(רמב"ם  הוא  שהכפל ואע"פ .
ברע"ב. כדאיתא  הקרן, מחמת  הפקדון שבועת  משום  לז)כתיבכב .חייב כא , איׁש (שמות  יגנב ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ִכּ י

שהגונב מכאן ה ה : ּת חת  צאן וארבּ ע ה וֹ ר ּת חת  יׁש לּ ם  בקר חמ ה  מכרוֹ  א וֹ  וּ טבח וֹ  שׂ ה  א וֹ  ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶׁש וֹ ר 
חמש . פי לשלם  חייב ובשור שגנב, ממה  ארבע פי לשלם  חייב מכרו או וטבחו המפתה כג .שה 

בשת  גם  משלם  לשלם , שחייב קנס שקל לחמשים  בנוסף בגרה , לא  שעדיין  ישראל בת  מאנס או
פ"ג)ופגם  בכתובות  חייבכד ..(כמבואר  כרת  שהמתחייב נחוניאוקמ "ל כרבי ודלא  בתשלומין
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העדות שבועות שבועת ד פרק לח

תבאוּ  לא אם עליכם אני מׁש בּ י ע
ׁש איני לוי, ׁש אני כהן, ׁש אני וּ ת עיד וּ ני
ׁש איׁש  חלוּ צה, בן ׁש איני גּ ר וּ ׁש ה, בן
בן  ׁש אינ וֹ  לוי, ּפ לוֹ ני ׁש איׁש  כהן, ּפ לוֹ ני

ׁש אנס חל וּ צה, בן  ׁש אינ וֹ  איׁש גּ רוּ ׁש ה, 
ו ׁש חבל בּ ּת וֹ , את וּ פּת ה  בּ ּת וֹ , את  ּפ לוֹ ני
ו ׁש הדליק חברי, בּ י ו ׁש חבל בני, בּ י

פטוּ רין: אלּ וּ  הרי בׁש בּ ת , גּ דיׁש י 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

כהן.ז  הדים ׁש אני ׁש אין ּפ טוּ רין, ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
בדב כּ ׁש כּ פר וּ  אלּ א בּ וֹ חיּ בין ׁש יּ ׁש  ר  ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌

ממ וֹ ן: א וֹ ּת ביע וֹ ת ּפ לוֹ ני  אי ׁש  ׁש אנס ְ◌ִ◌ָ◌
ּפ לוֹ ני . ׁש ל בּת וֹ  אאיׁש פ ּת ה דקתני, וּ ב ּת וֹ  ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌

ליל  [דּ תנא קאי , דּ ל יל  כהן ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ִ◌ְּפ ל וֹ ני 
ואינוֹ  לוי אוֹ  כהן ּפ ל וֹ ני  ׁש אי ׁש  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִמנּ י ּה 
ׁש הׁש בּ י ן  אוֹ  קאי ], וליּה  גּ ר וּ ׁש ה, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶבן
אוֹ תוֹ  ׁש ל בּ ּת וֹ  את ּפ ל וֹ ני  אי ׁש  ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אנס
ּפ טוּ רים, הׁש ּת א. ד בי ּה  דאירי  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְפל וֹ ני 
וּ ב גּ מרא  . הּת וֹ ב מ ּפ י ׁש יּ ׁש מע וּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְדּ ב ינן

תבי ת  ואי בהר ׁש אה, בּ בא ל ּה  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵמוֹ קי 
ואׁש מוֹ ינן  חיּ בים. הי וּ  הוי , אחר  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָממ וֹ ן
כּ ׁש אר  בּ זה דּ ין בּ ל הּמ ר ׁש ה נח ׁש ב  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְדּ אין
לא  ׁש וֹ אל ׁש הוּ א דּ ממ וֹ ן דּ כיון ֹ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָממ וֹ ן,
למכּת ב מצי  לא מע וֹ לם, לידיּה  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָֹ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְמטא

לי ּה : בני .הר ׁש אה בּ י  חבלה ו ׁש חבל  ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
היה  היד וּ הוּ  ׁש אם ּפ טוּ רין, ח בּ וּ רה. ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִהיא

ממ וֹ ן: ולא מיתה חברי מתחיּ ב  בּ י  וׁש חבל ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌
בׁש בּ ת. גּ די ׁש י  את דּ תרויהוּ וׁש הדליק ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌

הּמ מוֹ ן: מן וּ פט וּ רים נינהוּ  מיתה ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִחיּ וּ ב 

מן  כרת שנתחייב  מי גם  ופוטר  לתשלומין  כשבת  הכיפוירם יום עושה  שהיה הקנה  בן
אדם  בידי מיתה  המחויב כדין  בתוי"ט )התשלומין  הובא חלוצהכה..(רש "י, ובן גרושה בן 

שאני  בין ואין וחלוצה , גרושה בן  ולא  הוא  כשר  שכהן להשביעו  ורצונו  הכהונה , מן  נתחללו
שלילה  בלשון וזה חיוב  בלשון שזה  אלא גרושה , בן  לשאיני  התנאכו ..(תוי"ט )כהן,

העדות . שבועת מדין  שפטורים  בבות ארבע שאין א)קחשיב הפטור  וטעם  כו ', כהן  שאני 

 י י ח ר ו ק מ

העדות שבועות שבועת ד לט פרק

תבא וּ  לא  אם עליכם, אני  מׁש בּ י ע
לי לּת ן  ּפ לוֹ ני  אי ׁש  ׁש אמר  וּ ת עידוּ ני
א לּ וּ  הרי לי , נתן  ולא  זוּ ז מאתים
ּת ביעת  על א לּ א  חיּ בין  ׁש אין  פטוּ רים,

כּ פ קּ דוֹ ן : ממוֹ ן 

לי כּ ׁש ּת דעוּ ן עליכם, אני מׁש בּ יע
אלּ וּ  הרי וּ תעידוּ ני, ׁש ּת באוּ  עדוּ ת

ח 

ט 

     
     
      
    

      
     
      

            
              

   כז

    
    

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ּפ טוּ רים.ח וכוּ ' לי  ל ּת ן  ּפ לוֹ ני  אי ׁש  ׁש אמר 
וּ כתיב ּת חטא, הדוּ ת בּ ׁש ב וּ ת ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִדּ כתיב 

ב וּ ת  מה ּת חטא, הּפ ּק דוֹ ן ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִבּ ׁש ב וּ ת

חברוֹ , ל לוֹ  ׁש יּ ׁש  ממוֹ ן ּת בי ת  ל ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַה ּפ ּק דוֹ ן

ּת בי ת ל ׁש ּת היה  צרי הד וּ ת ׁש בוּ ת ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַאף

איׁש  ׁש אמר ׁש ּט וֹ ן וזה ליו , לוֹ  ׁש יּ ׁש  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָממוֹ ן

ממ וֹ ן ּת בי ת  אינּה  זוּ ז מאתים לי  לּת ן ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְּפ לוֹ ני 

כדבריו  הוּ א ׁש אפלּ וּ  חבר וֹ , ל  ל וֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש יּ ׁש 

אין  זוּ ז מאתים ל וֹ  ׁש יּ ּת ן חבר וֹ  ל וֹ  ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמר 

זוֹ : אמירה בּ ׁש ביל כלוּ ם בּ וֹ  חיּ ב  ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲחבר וֹ 

ממון, תביעת  כדאיתאבהם  הפקדון, משבועת  העדות  שבועת תחטא , תחטא  שוה גזירה (וילפינן

מ"ח) לקמן התובע,ב ).ברע"ב מפי  לשמוע שצריכים  משום ופטור  כו ', פלוני איש  שאנס 
המשביע . הוא  זר  אדם העידוהו ג)וכאן  שאם משום  הפטור  וטעם  כו ', בני  בי  שחבל

ממון. תביעת  בו  שאין ונמצא  ממון , ולא מיתה  מתחייב כו',ד)היה כהן פלוני שאיש
לשמוע צריכים שהרי  פטור , פלוני ביד לפלוני במנה  שאף היא  יתירה משנה  זו  בבא
ללמד בא אלא ממון. תביעת  כאן אין  שגם  כהן  פלוני  איש  שכן  וכל התובע, מפי 
שייך שלא פנים בשום העדות  שבועת לידי לבא אפשר  אי  כהן  פלוני באיש שרק 
שבועת חיוב לידי לבוא יכול פלוני ביד  לפלוני מנה  אבל זה, על  הרשאה לעשות

החוב לגבות  הרשאה  שטר  לו כתב שהתובע וכגון בשטר העדות, לו  וכותב  קנין  (שעושה 

לנפשך ואפיק  וזכה דון ס "ד )(הרשאה קכ"ב סימן תוי"ט ))חו"מ עיי "ש .כז..(רע "ב, ברע"ב, כדאיתא

 י י ח ר ו ק מ

מ



העדות שבועות שבועת ד פרק לח

תבאוּ  לא אם עליכם אני מׁש בּ י ע
ׁש איני לוי, ׁש אני כהן, ׁש אני וּ ת עיד וּ ני
ׁש איׁש  חלוּ צה, בן ׁש איני גּ ר וּ ׁש ה, בן
בן  ׁש אינ וֹ  לוי, ּפ לוֹ ני ׁש איׁש  כהן, ּפ לוֹ ני

ׁש אנס חל וּ צה, בן  ׁש אינ וֹ  איׁש גּ רוּ ׁש ה, 
ו ׁש חבל בּ ּת וֹ , את וּ פּת ה  בּ ּת וֹ , את  ּפ לוֹ ני
ו ׁש הדליק חברי, בּ י ו ׁש חבל בני, בּ י

פטוּ רין: אלּ וּ  הרי בׁש בּ ת , גּ דיׁש י 

ז     
    
    

כה    
     

     
     

      
      

    
     

              
      כו

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

כהן.ז  הדים ׁש אני ׁש אין ּפ טוּ רין, ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
בדב כּ ׁש כּ פר וּ  אלּ א בּ וֹ חיּ בין ׁש יּ ׁש  ר  ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌

ממ וֹ ן: א וֹ ּת ביע וֹ ת ּפ לוֹ ני  אי ׁש  ׁש אנס ְ◌ִ◌ָ◌
ּפ לוֹ ני . ׁש ל בּת וֹ  אאיׁש פ ּת ה דקתני, וּ ב ּת וֹ  ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌

ליל  [דּ תנא קאי , דּ ל יל  כהן ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ִ◌ְּפ ל וֹ ני 
ואינוֹ  לוי אוֹ  כהן ּפ ל וֹ ני  ׁש אי ׁש  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִמנּ י ּה 
ׁש הׁש בּ י ן  אוֹ  קאי ], וליּה  גּ ר וּ ׁש ה, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶבן
אוֹ תוֹ  ׁש ל בּ ּת וֹ  את ּפ ל וֹ ני  אי ׁש  ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אנס
ּפ טוּ רים, הׁש ּת א. ד בי ּה  דאירי  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְפל וֹ ני 
וּ ב גּ מרא  . הּת וֹ ב מ ּפ י ׁש יּ ׁש מע וּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְדּ ב ינן

תבי ת  ואי בהר ׁש אה, בּ בא ל ּה  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵמוֹ קי 
ואׁש מוֹ ינן  חיּ בים. הי וּ  הוי , אחר  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָממ וֹ ן
כּ ׁש אר  בּ זה דּ ין בּ ל הּמ ר ׁש ה נח ׁש ב  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְדּ אין
לא  ׁש וֹ אל ׁש הוּ א דּ ממ וֹ ן דּ כיון ֹ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָממ וֹ ן,
למכּת ב מצי  לא מע וֹ לם, לידיּה  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָֹ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְמטא

לי ּה : בני .הר ׁש אה בּ י  חבלה ו ׁש חבל  ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
היה  היד וּ הוּ  ׁש אם ּפ טוּ רין, ח בּ וּ רה. ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִהיא

ממ וֹ ן: ולא מיתה חברי מתחיּ ב  בּ י  וׁש חבל ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌
בׁש בּ ת. גּ די ׁש י  את דּ תרויהוּ וׁש הדליק ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌

הּמ מוֹ ן: מן וּ פט וּ רים נינהוּ  מיתה ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִחיּ וּ ב 

מן  כרת שנתחייב  מי גם  ופוטר  לתשלומין  כשבת  הכיפוירם יום עושה  שהיה הקנה  בן
אדם  בידי מיתה  המחויב כדין  בתוי"ט )התשלומין  הובא חלוצהכה..(רש "י, ובן גרושה בן 

שאני  בין ואין וחלוצה , גרושה בן  ולא  הוא  כשר  שכהן להשביעו  ורצונו  הכהונה , מן  נתחללו
שלילה  בלשון וזה חיוב  בלשון שזה  אלא גרושה , בן  לשאיני  התנאכו ..(תוי"ט )כהן,

העדות . שבועת מדין  שפטורים  בבות ארבע שאין א)קחשיב הפטור  וטעם  כו ', כהן  שאני 

 י י ח ר ו ק מ

העדות שבועות שבועת ד לט פרק

תבא וּ  לא  אם עליכם, אני  מׁש בּ י ע
לי לּת ן  ּפ לוֹ ני  אי ׁש  ׁש אמר  וּ ת עידוּ ני
א לּ וּ  הרי לי , נתן  ולא  זוּ ז מאתים
ּת ביעת  על א לּ א  חיּ בין  ׁש אין  פטוּ רים,

כּ פ קּ דוֹ ן : ממוֹ ן 

לי כּ ׁש ּת דעוּ ן עליכם, אני מׁש בּ יע
אלּ וּ  הרי וּ תעידוּ ני, ׁש ּת באוּ  עדוּ ת

ח 

ט 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ּפ טוּ רים.ח וכוּ ' לי  ל ּת ן  ּפ לוֹ ני  אי ׁש  ׁש אמר 
וּ כתיב ּת חטא, הדוּ ת בּ ׁש ב וּ ת ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִדּ כתיב 

ב וּ ת  מה ּת חטא, הּפ ּק דוֹ ן ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִבּ ׁש ב וּ ת

חברוֹ , ל לוֹ  ׁש יּ ׁש  ממוֹ ן ּת בי ת  ל ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַה ּפ ּק דוֹ ן

ּת בי ת ל ׁש ּת היה  צרי הד וּ ת ׁש בוּ ת ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַאף

איׁש  ׁש אמר ׁש ּט וֹ ן וזה ליו , לוֹ  ׁש יּ ׁש  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָממוֹ ן

ממ וֹ ן ּת בי ת  אינּה  זוּ ז מאתים לי  לּת ן ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְּפ לוֹ ני 

כדבריו  הוּ א ׁש אפלּ וּ  חבר וֹ , ל  ל וֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש יּ ׁש 

אין  זוּ ז מאתים ל וֹ  ׁש יּ ּת ן חבר וֹ  ל וֹ  ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמר 

זוֹ : אמירה בּ ׁש ביל כלוּ ם בּ וֹ  חיּ ב  ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲחבר וֹ 

ממון, תביעת  כדאיתאבהם  הפקדון, משבועת  העדות  שבועת תחטא , תחטא  שוה גזירה (וילפינן

מ"ח) לקמן התובע,ב ).ברע"ב מפי  לשמוע שצריכים  משום ופטור  כו ', פלוני איש  שאנס 
המשביע . הוא  זר  אדם העידוהו ג)וכאן  שאם משום  הפטור  וטעם  כו ', בני  בי  שחבל

ממון. תביעת  בו  שאין ונמצא  ממון , ולא מיתה  מתחייב כו',ד)היה כהן פלוני שאיש
לשמוע צריכים שהרי  פטור , פלוני ביד לפלוני במנה  שאף היא  יתירה משנה  זו  בבא
ללמד בא אלא ממון. תביעת  כאן אין  שגם  כהן  פלוני  איש  שכן  וכל התובע, מפי 
שייך שלא פנים בשום העדות  שבועת לידי לבא אפשר  אי  כהן  פלוני באיש שרק 
שבועת חיוב לידי לבוא יכול פלוני ביד  לפלוני מנה  אבל זה, על  הרשאה לעשות

החוב לגבות  הרשאה  שטר  לו כתב שהתובע וכגון בשטר העדות, לו  וכותב  קנין  (שעושה 

לנפשך ואפיק  וזכה דון ס "ד )(הרשאה קכ"ב סימן תוי"ט ))חו"מ עיי "ש .כז..(רע "ב, ברע"ב, כדאיתא

 י י ח ר ו ק מ
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העדות שבועות שבועת ד פרק מ

ׁש בוּ עה ׁש קּ דמה מּפ ני פטוּ רים,
לעד וּ ת :

אני מׁש בּ יע ואמר , ה כּ נסת  בּ בית  עמד
עד וּ ת  לי  י וֹ ד עים א ּת ם ׁש אם עליכם
פטוּ רין , א לּ וּ  הרי וּ ת עיד וּ ני , ׁש ּת בא וּ 

להם: מת כּ וּ ן  ׁש יּ היה עד 

איׁש  עליכם אני מׁש בּ יע לׁש נים, אמר
לי י וֹ ד עין  א ּת ם ׁש אם וּ פלוֹ ני, ּפ לוֹ ני
ׁש אין ׁש ב וּ עה וּ ת עידוּ ני, ׁש ּת בא וּ  עדוּ ת 
לוֹ  יוֹ דעין  והם עד וּ ת , ל יוֹ דעין  אנ וּ 
מהן אחד  ׁש היה  א וֹ  עד מּפ י עד עדוּ ת 

פטוּ רין : א לּ וּ  הרי  פסוּ ל, א וֹ  קרוֹ ב 

י

יא 

   
     

     
 כח
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

לעד וּ ת.ט ׁש בוּ עה ׁש ּק דמה ורחמנא מ ּפ ני  ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

ה )אמר  ד (ו יּ קרא והוּ א אלה קוֹ ל וׁש מ ה ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

ל ב וּ ה  הדוּ ת ׁש ּק דמה ידע, אוֹ  ראה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָאוֹ 
לדוּ ת : ׁש ב וּ ה ׁש ּק דמה יוֹ דעיםיולא  אם  ְ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

ּפ ט וּ רין . וכוּ ' עדוּ ת לי  והוּ א א ּת ם דּ כתיב  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌

דיו: את ׁש יּ יחד ד  י וֹ ד עים יאד , והם ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌
ּפ טוּ רים. וכוּ ' עד מּפ י  עד עד וּ ת ׁש אם ל וֹ  ֶ◌ִ◌

כּ ל וּ ם : לוֹ  מוֹ לת  דוּ תן היתה  לא  ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ֱה יד וּ ה וּ 

עדכח. כבר היה השבועה  שבשעת  משמע עד והוא התובע, שהשביעו השבועה , היא  לה .'אלה' (דף

עד) והוא  ד"ה  עדיו כט..רש"י את שייחד עד עד' 'והוא  ברע"ב)דכתיב הובא  לה. המלבי"ם(דף וביאר ,
עד. שהוא  היא  שהאלה  כלומר עד , והוא אלה קול ושמע לדרוש  וכן ל .שיש  לעדות, פסול  שקרוב

כדתנן  עד  מפי עד  מעידים מ "ו )אין פ "ג כלום.(סנהדרין  אמר  לא  לו, חייב  שהוא אמר  פלוני  איש 

 י י ח ר ו ק מ

העדות שבועות שבועת ד מאפרק

ה נּ ת בּ ע  להן ׁש אמר  אוֹ  עבדּ וֹ , בּ יד  ׁש לּ ח
י וֹ דעין א ּת ם ׁש אם  עליכם אני מׁש בּ י ע
א לּ וּ  הרי וּ ת עיד וּ ה וּ , ׁש ּת בא וּ  עד וּ ת  לוֹ 

ה ּת וֹ בע: מ ּפ י  ׁש יּ ׁש מעוּ  עד  פטוּ רין 

אני מצוּ ה עליכם, אני מׁש בּ יע
חיּ בין . א לּ וּ  הרי  אני, א וֹ סרכם עליכם,
פטוּ רין. אלּ וּ  הרי וּ בארץ, בּ ּׁשמים

יב
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    לג

    לד
    

             
           לה 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הּת וֹ ב ע.יב  מּפ י ׁש יּ ׁש מע וּ  אם (ׁש ם )דּ כתיב עד ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌

הכי, למדרׁש  ואל "ף. בּ וי"ו מלא יגּ יד, ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַלוֹ א 
וֹ נוֹ , ונשׂ א ,ל ּת וֹ ב כּ לוֹ מר יגּ יד , לא  לוֹ  ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ִאם

ּפ טוּ ר : י גּ יד  לא לאחר  אם מצוּ ה יגהא ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌
וכוּ '. עליכם אניאני  מצוּ ה ׁש יּ אמר  והוּ א ְ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌

בּ ׁש ב וּ ה: אני  אוֹ סרכם בּ ׁש ב וּ ה, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲליכם

שבשארלא. משום  אלא  בסיפא , כדאיתא עצמו מתובע  לשמוע  צריך שהרי אדם כל  הדין  הוא 
דפסיקא מילתא עבדו, נקט לכן הרשאה, מהני  לא כנעני ובעבד  בהרשאה, בא  אם  מהני  בנ"א

לשלחו יוכל לא עיי"ש.לב..(תוי"ט )דלעולם ברע"ב, כדאיתא  מלא , יגיד לוא  אם כןלג.מדכתיב
לדוד. בשושנים  וכ"כ בשבועה , עליכם  אני משביע לומר צריך שאין  ברע"ב ה "קמשמע אביי  (אמר 

בשבועה  אני אוסרכם  בשבועה  עליכם  אני  מצוה  בשבועה  עליכם  אני  לה.)משביע כפשוטו(דף הוא  הביאור  לרע"ב .

בשבועה , תיבת  לומר  משביע שצריך  אמר  שכבר שכיון בשבועה, עליכם  אני משביע נקט בדוקא  לאו  עליכם אני במשביע (ולדבריו

נוסף ) פעם שבועה להזכיר  צורך אין שם אני להזכיר שצריך  לומר  הגמרא  שכוונת  מפרש  רש"י אבל  הרשב "א . מפרש (כן

שם )דבריו) עיין  הקרובה , בהערה  הרמב "ם  וכשיטת  שם  הזכרת  צריכה  שבועה  שכל רש "י  ודעת  נחלקולד...
אבל כינוי. או שם  בעי דשבועה  הרמב"ם  דעת כינוי. או שם  צריכה שבועה  כל  אם  הראשונים 
או  בשם  עליכם  אני  מצוה  שאמר כגון בשם  שבועה  יש  שבועה , של אופנים  שני שיש  כתב הר"ן
בשבועה. עליכם  אני מצוה  או עליכם , אני משביע  שאמר  וכגון שם  בלא גם שבועה  ויש  בכינוי.

מןלה. גמורה  שבועה  הוה  וכינוי  שם  בלי גם ששבועה  אומרים  שיש הקודמת  בהערה  מבואר

 י י ח ר ו ק מ

מי



העדות שבועות שבועת ד פרק מ

ׁש בוּ עה ׁש קּ דמה מּפ ני פטוּ רים,
לעד וּ ת :

אני מׁש בּ יע ואמר , ה כּ נסת  בּ בית  עמד
עד וּ ת  לי  י וֹ ד עים א ּת ם ׁש אם עליכם
פטוּ רין , א לּ וּ  הרי וּ ת עיד וּ ני , ׁש ּת בא וּ 

להם: מת כּ וּ ן  ׁש יּ היה עד 

איׁש  עליכם אני מׁש בּ יע לׁש נים, אמר
לי י וֹ ד עין  א ּת ם ׁש אם וּ פלוֹ ני, ּפ לוֹ ני
ׁש אין ׁש ב וּ עה וּ ת עידוּ ני, ׁש ּת בא וּ  עדוּ ת 
לוֹ  יוֹ דעין  והם עד וּ ת , ל יוֹ דעין  אנ וּ 
מהן אחד  ׁש היה  א וֹ  עד מּפ י עד עדוּ ת 

פטוּ רין : א לּ וּ  הרי  פסוּ ל, א וֹ  קרוֹ ב 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

לעד וּ ת.ט ׁש בוּ עה ׁש ּק דמה ורחמנא מ ּפ ני  ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

ה )אמר  ד (ו יּ קרא והוּ א אלה קוֹ ל וׁש מ ה ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

ל ב וּ ה  הדוּ ת ׁש ּק דמה ידע, אוֹ  ראה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָאוֹ 
לדוּ ת : ׁש ב וּ ה ׁש ּק דמה יוֹ דעיםיולא  אם  ְ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

ּפ ט וּ רין . וכוּ ' עדוּ ת לי  והוּ א א ּת ם דּ כתיב  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌

דיו: את ׁש יּ יחד ד  י וֹ ד עים יאד , והם ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌
ּפ טוּ רים. וכוּ ' עד מּפ י  עד עד וּ ת ׁש אם ל וֹ  ֶ◌ִ◌

כּ ל וּ ם : לוֹ  מוֹ לת  דוּ תן היתה  לא  ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ֱה יד וּ ה וּ 

עדכח. כבר היה השבועה  שבשעת  משמע עד והוא התובע, שהשביעו השבועה , היא  לה .'אלה' (דף

עד) והוא  ד"ה  עדיו כט..רש"י את שייחד עד עד' 'והוא  ברע"ב)דכתיב הובא  לה. המלבי"ם(דף וביאר ,
עד. שהוא  היא  שהאלה  כלומר עד , והוא אלה קול ושמע לדרוש  וכן ל .שיש  לעדות, פסול  שקרוב

כדתנן  עד  מפי עד  מעידים מ "ו )אין פ "ג כלום.(סנהדרין  אמר  לא  לו, חייב  שהוא אמר  פלוני  איש 

 י י ח ר ו ק מ

העדות שבועות שבועת ד מאפרק

ה נּ ת בּ ע  להן ׁש אמר  אוֹ  עבדּ וֹ , בּ יד  ׁש לּ ח
י וֹ דעין א ּת ם ׁש אם  עליכם אני מׁש בּ י ע
א לּ וּ  הרי וּ ת עיד וּ ה וּ , ׁש ּת בא וּ  עד וּ ת  לוֹ 

ה ּת וֹ בע: מ ּפ י  ׁש יּ ׁש מעוּ  עד  פטוּ רין 

אני מצוּ ה עליכם, אני מׁש בּ יע
חיּ בין . א לּ וּ  הרי  אני, א וֹ סרכם עליכם,
פטוּ רין. אלּ וּ  הרי וּ בארץ, בּ ּׁשמים

יב

יג 

      לא 
   

    
      

    
    

            לב 

    
    

    לג

    לד
    

             
           לה 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הּת וֹ ב ע.יב  מּפ י ׁש יּ ׁש מע וּ  אם (ׁש ם )דּ כתיב עד ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌

הכי, למדרׁש  ואל "ף. בּ וי"ו מלא יגּ יד, ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַלוֹ א 
וֹ נוֹ , ונשׂ א ,ל ּת וֹ ב כּ לוֹ מר יגּ יד , לא  לוֹ  ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ִאם

ּפ טוּ ר : י גּ יד  לא לאחר  אם מצוּ ה יגהא ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌
וכוּ '. עליכם אניאני  מצוּ ה ׁש יּ אמר  והוּ א ְ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌

בּ ׁש ב וּ ה: אני  אוֹ סרכם בּ ׁש ב וּ ה, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲליכם

שבשארלא. משום  אלא  בסיפא , כדאיתא עצמו מתובע  לשמוע  צריך שהרי אדם כל  הדין  הוא 
דפסיקא מילתא עבדו, נקט לכן הרשאה, מהני  לא כנעני ובעבד  בהרשאה, בא  אם  מהני  בנ"א

לשלחו יוכל לא עיי"ש.לב..(תוי"ט )דלעולם ברע"ב, כדאיתא  מלא , יגיד לוא  אם כןלג.מדכתיב
לדוד. בשושנים  וכ"כ בשבועה , עליכם  אני משביע לומר צריך שאין  ברע"ב ה "קמשמע אביי  (אמר 

בשבועה  אני אוסרכם  בשבועה  עליכם  אני  מצוה  בשבועה  עליכם  אני  לה.)משביע כפשוטו(דף הוא  הביאור  לרע"ב .

בשבועה , תיבת  לומר  משביע שצריך  אמר  שכבר שכיון בשבועה, עליכם  אני משביע נקט בדוקא  לאו  עליכם אני במשביע (ולדבריו

נוסף ) פעם שבועה להזכיר  צורך אין שם אני להזכיר שצריך  לומר  הגמרא  שכוונת  מפרש  רש"י אבל  הרשב "א . מפרש (כן

שם )דבריו) עיין  הקרובה , בהערה  הרמב "ם  וכשיטת  שם  הזכרת  צריכה  שבועה  שכל רש "י  ודעת  נחלקולד...
אבל כינוי. או שם  בעי דשבועה  הרמב"ם  דעת כינוי. או שם  צריכה שבועה  כל  אם  הראשונים 
או  בשם  עליכם  אני  מצוה  שאמר כגון בשם  שבועה  יש  שבועה , של אופנים  שני שיש  כתב הר"ן
בשבועה. עליכם  אני מצוה  או עליכם , אני משביע  שאמר  וכגון שם  בלא גם שבועה  ויש  בכינוי.

מןלה. גמורה  שבועה  הוה  וכינוי  שם  בלי גם ששבועה  אומרים  שיש הקודמת  בהערה  מבואר

 י י ח ר ו ק מ

מג



העדות שבועות שבועת ד פרק מב

בּ ׁש דּ י , ה "א , בּ יו"ד דל"ת , בּ אל"ף
א ּפ ים  בּ אר ורחוּ ם, בּ חנּ וּ ן  בּ צבא וֹ ת ,
חיּ בין. א לּ וּ  הרי ה כּ נּ וּ יין, וּ בכל חסד , ורב 
מאיר, ר בּ י דּ ברי חיּ ב, בּ כ לּ ן , המקלּ ל
וא ּמ וֹ  אביו המקלּ ל ּפ וֹ טרין . וחכמים
וחכמים  מאיר , רבּ י  דּ ברי חיּ ב, בּ כ לּ ן ,
בּ כלּ ן , וחברוֹ  עצמוֹ  המקלּ ל ּפ וֹ טרין .
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ כלּ ם. בּ אחד המקלּ ל  הם את  מבר ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
מחיּ ב.מהם: מאיר וחכמים סקילה:רבּ י  ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌

בּ סקילה,ּפ וֹ טרין . דּ וקא המיחד ׁש ם דּ ל ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
כד )דּ כתיב  ול (ו יּ קרא יוּ מת. ׁש ם בּ נקב וֹ  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌

תקלּ ל  לא דּ אלהים בּ אזהרה ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ִֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַהכּ נּ וּ יים
כב ). מ וֹ דים (ׁש מוֹ ת  הדוּ ת וּ ב ׁש ב וּ ת ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌

הכּ נּ וּ יים  ל דּ חיּ ב  מאיר  לר בּ י ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲחכמים
דּ ב ׁש ב וּ ת  המיחד . הם ל ׁש ח יּ ב  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 

כּ תיב  קוֹ ל ה )(ויּ קרא[ד וּ ת] וׁש מ ה ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
עצמ וֹ .אלה: ד )דּ כתיב המקלּ ל  (דּ ברים  ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

וכל  מאד,  נפׁש וּ ׁש מר  ל ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִהמר 
תשׂ ה: לא אלּ א אינוֹ  ואל  ּפ ן ◌ֶ◌ֲ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִהמר 

חבר וֹ . יט )דּ כתיב והמקלּ ל  לא (ויּ קרא  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֹ
 ׁש וֹ מ ׁש אינוֹ  חר ׁש  אפלּ וּ  חר ׁש , ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְתקלּ ל
וכל  תקלּ ל , לא אּק ללתוֹ  קפיד  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָֹ◌ְולא
וקפיד : דּ ׁש מע  אדם כּ ל  ׁש אר  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש כּ ן

כלום  שבועתו אין קדוש, שאינו בדבר השבועה  התפיס אם  לכו"ע אבל  וברישהתורה , כאן  (ר"ן

גדול ,לו..נדרים ) שהוא במי חנון שהוא  במי רחום שהוא במי אמר  כאילו הוה אלו בכל  כי
הסוגיא  פשטות משמע  כן השי"ת . על שהכוונה  וידוע  לה .)כו ', דף הרמב "ם (.(סוף  ה"ב)אבל (פ"א

כו ') רחום שהוא במי  ואמר שפירש שאיירי  השם )המגדף לז..כתב את  שם(מברך שיברך  עד חייב אינו
ק "א יו"ד שם את א"ד שם יברך שיאמר  כגון שם )בשם , המשנה והקדמת מ"ה  פ"ז  סנהדרין .(עיין

לר "מ המתברך, שם  לגבי רק היא וחכמים  מאיר  רבי שפלוגתת ראשונים  ועוד  הרע "ב  דעת
לחכמים אף  בכינוי המיוחד שם  המברך אבל המיוחד , שם דוקא  ולחכמים בכינוי אף חייב
על קאי  כי 'לכולן' המקלל  הכוונה  כי דוקא , לאו הוא 'בכולן' המקלל המשנה ולשון חייב,

המתברך  בסנהדריןלח ..(תוי "ט)שם הרע"ב  דעת  מ"ח)כן להרחבה )(פ"ז חיים במקור .(ועיי"ש 

 י י ח ר ו ק מ

העדות שבועות שבועת ד מג פרק

וכן אלהים, י כּ כה  ת עשׂ ה . בּ לא  ע וֹ בר 
הכּ ת וּ בה  אלה  היא  זוֹ  אלהים, י כּ כה 
,ל וייטיב  , ויברכ , ּיכ אל בּת וֹ רה .

ּפ וֹ טרין : וחכמים מחיּ ב מאיר ר בּ י
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   מב

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אלהים. י כּ כה וכן  אלהים אם י כּ כה ִ◌
לא  אם אלהים י כּ כה לדים ֹ◌ִ◌ִֹ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָאמר 
ׁש ּק וֹ רא  אחד  ׁש מע  אוֹ  ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְתידוּ ני.
ואמר  אלהים, י כּ כה ׁש בּ ּת וֹ רה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַב ּק ללוֹ ת
לא  אם אלהים י כּ כה וכן ל דים ֹ◌ִ◌ִֹ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָהוּ א
אלהים  י כּ כה אל ׁש אמר  אוֹ  ◌ִֹ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְתידוּ ני.
ּת ידוּ ני. אם ה' יברכ אוֹ  ּת ידוּ ני. ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִאם

בּ כל  ּת יד וּ ני . אם אלהים ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ֱ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְוייטיב 
לאו  דּ מכּ לל מח יּ ב , מאיר  ר בּ י ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵאלּ וּ 
אם  אלהים יכּ כה אל הן,  ׁש וֹ מ ◌ִ◌ִֹ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַאּת ה
יכּ כה. תידוּ ני לא אם הא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְּת ידוּ ני,
הא  ּת ידוּ ני, אם אלהים יברכ ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ֱ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְוכן
אין  אלּ וּ  וּ בכל .יקלּ ל תיד וּ ני  לא ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְֹ◌ִאם

מאיר : כּ ר בּ י ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲהלכה

ילפינן לט. השם, ברכת  כמו סקילה עליו שחייב  אביו בקללת רק  כי  מודו. כו "ע ובזה
אף וחייב משם ילפינן לא גרידא בלאו שהיא  וחבירו עצמו קללת  אבל  השם, מברכת 

לכו "ע. יככהמ.בכינוי  בתורה  קורא  חברו  שמע  אלא אלקים , יככה כתיב  לא בתורה 
שלפנינו  וברע "ב הב"ח. הגהת לפי ברש "י הגירסא וכן  אלקים. יככם  כן  אמר  והוא ה'
שצ "ל שנ "ל  כתב  ובמלא "ש  אלקים, יככה  וכן  לעדים הוא  ואמר  אלקים  יככה הגירסא 

בפנים . שביארנו וכמו ה', שומעמא.יככה אתה  לאו מכלל ליה לית שבממונא אע "ג
בקידושיןהן, הרע "ב שפירש מ"ד )(כמו  ליה)(פ"ג  אית באיסורא בשם מב..(תוי"ט ), ר "ן

בתוי "ט. הובא רמב"ן ,

 י י ח ר ו ק מ

מד



העדות שבועות שבועת ד פרק מב

בּ ׁש דּ י , ה "א , בּ יו"ד דל"ת , בּ אל"ף
א ּפ ים  בּ אר ורחוּ ם, בּ חנּ וּ ן  בּ צבא וֹ ת ,
חיּ בין. א לּ וּ  הרי ה כּ נּ וּ יין, וּ בכל חסד , ורב 
מאיר, ר בּ י דּ ברי חיּ ב, בּ כ לּ ן , המקלּ ל
וא ּמ וֹ  אביו המקלּ ל ּפ וֹ טרין . וחכמים
וחכמים  מאיר , רבּ י  דּ ברי חיּ ב, בּ כ לּ ן ,
בּ כלּ ן , וחברוֹ  עצמוֹ  המקלּ ל ּפ וֹ טרין .

    
   

      
   לו  
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      לח    

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ כלּ ם. בּ אחד המקלּ ל  הם את  מבר ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
מחיּ ב.מהם: מאיר וחכמים סקילה:רבּ י  ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌

בּ סקילה,ּפ וֹ טרין . דּ וקא המיחד ׁש ם דּ ל ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
כד )דּ כתיב  ול (ו יּ קרא יוּ מת. ׁש ם בּ נקב וֹ  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌

תקלּ ל  לא דּ אלהים בּ אזהרה ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ִֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַהכּ נּ וּ יים
כב ). מ וֹ דים (ׁש מוֹ ת  הדוּ ת וּ ב ׁש ב וּ ת ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌

הכּ נּ וּ יים  ל דּ חיּ ב  מאיר  לר בּ י ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲחכמים
דּ ב ׁש ב וּ ת  המיחד . הם ל ׁש ח יּ ב  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 

כּ תיב  קוֹ ל ה )(ויּ קרא[ד וּ ת] וׁש מ ה ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
עצמ וֹ .אלה: ד )דּ כתיב המקלּ ל  (דּ ברים  ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

וכל  מאד,  נפׁש וּ ׁש מר  ל ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִהמר 
תשׂ ה: לא אלּ א אינוֹ  ואל  ּפ ן ◌ֶ◌ֲ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִהמר 

חבר וֹ . יט )דּ כתיב והמקלּ ל  לא (ויּ קרא  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֹ
 ׁש וֹ מ ׁש אינוֹ  חר ׁש  אפלּ וּ  חר ׁש , ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְתקלּ ל
וכל  תקלּ ל , לא אּק ללתוֹ  קפיד  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָֹ◌ְולא
וקפיד : דּ ׁש מע  אדם כּ ל  ׁש אר  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש כּ ן

כלום  שבועתו אין קדוש, שאינו בדבר השבועה  התפיס אם  לכו"ע אבל  וברישהתורה , כאן  (ר"ן

גדול ,לו..נדרים ) שהוא במי חנון שהוא  במי רחום שהוא במי אמר  כאילו הוה אלו בכל  כי
הסוגיא  פשטות משמע  כן השי"ת . על שהכוונה  וידוע  לה .)כו ', דף הרמב "ם (.(סוף  ה"ב)אבל (פ"א

כו ') רחום שהוא במי  ואמר שפירש שאיירי  השם )המגדף לז..כתב את  שם(מברך שיברך  עד חייב אינו
ק "א יו"ד שם את א"ד שם יברך שיאמר  כגון שם )בשם , המשנה והקדמת מ"ה  פ"ז  סנהדרין .(עיין

לר "מ המתברך, שם  לגבי רק היא וחכמים  מאיר  רבי שפלוגתת ראשונים  ועוד  הרע "ב  דעת
לחכמים אף  בכינוי המיוחד שם  המברך אבל המיוחד , שם דוקא  ולחכמים בכינוי אף חייב
על קאי  כי 'לכולן' המקלל  הכוונה  כי דוקא , לאו הוא 'בכולן' המקלל המשנה ולשון חייב,

המתברך  בסנהדריןלח ..(תוי "ט)שם הרע"ב  דעת  מ"ח)כן להרחבה )(פ"ז חיים במקור .(ועיי"ש 
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וכן אלהים, י כּ כה  ת עשׂ ה . בּ לא  ע וֹ בר 
הכּ ת וּ בה  אלה  היא  זוֹ  אלהים, י כּ כה 
,ל וייטיב  , ויברכ , ּיכ אל בּת וֹ רה .

ּפ וֹ טרין : וחכמים מחיּ ב מאיר ר בּ י

  לט   
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     מא      
            

   מב

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אלהים. י כּ כה וכן  אלהים אם י כּ כה ִ◌
לא  אם אלהים י כּ כה לדים ֹ◌ִ◌ִֹ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָאמר 
ׁש ּק וֹ רא  אחד  ׁש מע  אוֹ  ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְתידוּ ני.
ואמר  אלהים, י כּ כה ׁש בּ ּת וֹ רה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַב ּק ללוֹ ת
לא  אם אלהים י כּ כה וכן ל דים ֹ◌ִ◌ִֹ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָהוּ א
אלהים  י כּ כה אל ׁש אמר  אוֹ  ◌ִֹ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְתידוּ ני.
ּת ידוּ ני. אם ה' יברכ אוֹ  ּת ידוּ ני. ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִאם

בּ כל  ּת יד וּ ני . אם אלהים ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ֱ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְוייטיב 
לאו  דּ מכּ לל מח יּ ב , מאיר  ר בּ י ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵאלּ וּ 
אם  אלהים יכּ כה אל הן,  ׁש וֹ מ ◌ִ◌ִֹ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַאּת ה
יכּ כה. תידוּ ני לא אם הא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְּת ידוּ ני,
הא  ּת ידוּ ני, אם אלהים יברכ ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ֱ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְוכן
אין  אלּ וּ  וּ בכל .יקלּ ל תיד וּ ני  לא ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְֹ◌ִאם

מאיר : כּ ר בּ י ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲהלכה

ילפינן לט. השם, ברכת  כמו סקילה עליו שחייב  אביו בקללת רק  כי  מודו. כו "ע ובזה
אף וחייב משם ילפינן לא גרידא בלאו שהיא  וחבירו עצמו קללת  אבל  השם, מברכת 

לכו "ע. יככהמ.בכינוי  בתורה  קורא  חברו  שמע  אלא אלקים , יככה כתיב  לא בתורה 
שלפנינו  וברע "ב הב"ח. הגהת לפי ברש "י הגירסא וכן  אלקים. יככם  כן  אמר  והוא ה'
שצ "ל שנ "ל  כתב  ובמלא "ש  אלקים, יככה  וכן  לעדים הוא  ואמר  אלקים  יככה הגירסא 

בפנים . שביארנו וכמו ה', שומעמא.יככה אתה  לאו מכלל ליה לית שבממונא אע "ג
בקידושיןהן, הרע "ב שפירש מ"ד )(כמו  ליה)(פ"ג  אית באיסורא בשם מב..(תוי"ט ), ר "ן

בתוי "ט. הובא רמב"ן ,

 י י ח ר ו ק מ

מה



הפקדו שבועות שבועת ה  פרק  מד

בּ אנׁש ים נוֹ הגת הּפ קּ דוֹ ן ׁש בוּ עת
בּ כ ׁש רים וּ בקרוֹ בים, בּ רחוֹ קים  וּ בנ ׁש ים,

א 

 הפקדו שבועת  ה פרק
א  משנה

הפקדו שבועת 
או שגזלו  או מלוה  בי  פקדו בי בידו, חברו  ממו שיש  מי  כל
תבע א בזה. וכיוצא  החזירה , ולא אבדה לו  מצא או עשקו
לו ונשבע בו  כפר והוא בידו לו שיש  הממו את  הממו בעל
היא זו ושבועה בעמיתו, איש  תשקרו לא על עבר שקר, על 

. הפקדו שבועת פ"א)הנקראת שבועות  " רמב .(תוכ"ד 

 כיו הפקדו שבועת  נקראת  ,פקדו על דוקא  שאינה ואע"פ
קרא בה  ופתח יותר וכוללת  מצויה, ה "ח)שהיא  ש (רדב "ז

לשקר הפקדו שבועת הנשבע  של עונשו
כד כה) ה את (ויקרא ו לקר עליו יבע  אר מל  א

:מתא   י נ י  ל הא  לאר עליו יס וחמתיו רא
:ה ה אל  לא  ער אה  מ  מי איל  לה' יביא מא ואת 

ו וחומש  קר  משל לשקר, פקדו שבועת  אשהנשבע מקריב
במודה אלא  ואש חומש מביא ואינו שוגג.  בי מזיד   בי ודאי,

להתכפר ובא מרשעתו .אושב

את  מחייבי די שהבית שבועה דוקא אינה   הפקדו שבועת
 ממו כפירת של  שבועה כל כי .מלשל לפוטרו כדי   האד
הרי  דבריו לאמת כדי עצמו מדעת בנשבע א נשבע, שאד
יכולי היו לא השבועה בלי  ג א וא .הפקדו שבועת היא 

ממנו .  הממו להוציא 

   
   

     
    

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הּפ ּק דוֹ ן.א  אידיׁש בוּ עת וּ בנׁש ים . בּ אנ ׁש ים  ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
ולא  בּ אנׁש ים הדוּ ת ב ׁש ב וּ ת ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְדתנא

לכ לּ הוּ : הכא נּמ י ּת נא בּ קרוֹ בים.בנׁש ים, ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌
אצלוֹ : ׁש ה ּפ ּק דוֹ ן לזה  קרוֹ ב  ה ּפ ּק דוֹ ן ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶׁש בּ ל 

הרע"ב א. מ"ג)לשון  פ "ח .(לקמן

 י י ח ר ו ק מ

הפקדו שבועות שבועת ה  מה פרק 

וׁש א דּ ין בית בּ פני וּ בפסוּ לים,
וּ מּפ י עצמוֹ . מּפ י דּ ין, בית בּ פני
בּ וֹ  ׁש יּ כּפ ר עד חיּ ב אינוֹ  אחרים,
וחכמים  מאיר . ר בּ י דּ ברי  דּ ין , בּ בית 
מּפ י בּ ין עצמוֹ  מּפ י בּ ין אוֹ מרים,
וחיּ ב  חיּ ב. בּ וֹ , ׁש כּ פר כּ יון  אחרים,
עם  ׁש גגת ּה  ועל ה ּׁשב וּ עה זד וֹ ן  על
ׁש גגת ּה . על חיּ ב ואינ וֹ  ה ּפ קּ דוֹ ן , זדוֹ ן 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

דּ ין . בית בפני  וׁש א  דּ ין  בית בּ פני 
ׁש ב וּ ה  ׁש הוֹ ציא נׁש בּ ע , צמוֹ  מּפ י  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִאם
הב וּ ה  אחר  אמן ׁש נה אוֹ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִמּפ יו
דּ כתיב קר בּ ן. ח יּ ב  הוֹ דה,  ּכ ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְואחר 

ה ) דּ (ויּ קרא  כּ ל  בּ מיתוֹ , הוּ :וכחׁש  ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌
אחרים. כּ גוֹ ן וּ מּפ י  אמן. נה ולא ְ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌

פקדוֹ ני, לי ׁש ּת חזיר   לי אני  ַמׁש בּ י◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌
אינוֹ  כל וּ ם, בידי ל אין ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְואמר 

דּ ין: בּ בית ׁש יּ כּפ ר  ד  וחכמים ח יּ ב  ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ִ◌
וכוּ '. כּ חכמים:א וֹ מרים וחיּ ב והלכה ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

הּׁשבוּ עה. זד וֹ ן  בּ ּה על כתיב  דּ לא ְ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌
ל  ׁש זּ כוּ ר  הב וּ ה, זד וֹ ן ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְונלם.
כּ פירתוֹ  ל ׁש ּמ תחיּ ב   וי וֹ ד ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַהּפ ּק ד וֹ ן

הּפ ּק ד וֹ ן .קר בּ ן: זד וֹ ן  עם  ׁש גגתּה  ו על ָ◌ְ◌ָ◌
קר בּ ן, זוֹ  בּ ׁש ב וּ ה ׁש ח יּ ב  יוֹ ד ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש אינוֹ 
אצל וֹ : ׁש הּפ ּק ד וֹ ן הוּ א זכ וּ ר  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲאבל 

נשבעב. דהיינו כלום. בידי  לך אין ואמר  כפר  והוא פקדון , לי  שתחזיר  עליך אני משביע  כגון 
מפיו. שבועה  כמוציא  הוא  הרי  אמן  אמר  אם  אבל אחרים, לאג .מפי  הפקדון  בשבועת

שבועת מה ומינה, מינה  דון  ס "ל ור "מ העדות , משבועת  וילפינן אחרים מפי מושבע  כתיב 
דין בבית  איירי  יגיד )העדות לא  ואם  אינו (דכתיב הפקדון דשבועת אחרים מפי מושבע  ה"ה

באתרה  ואוקי מינה דון  סוברים וחכמים  דין. בבית  אלא  שם)חייב  ומקו "ח מ "א , פ"ד לעיל .(עיין

 י י ח ר ו ק מ

מו



הפקדו שבועות שבועת ה  פרק  מד

בּ אנׁש ים נוֹ הגת הּפ קּ דוֹ ן ׁש בוּ עת
בּ כ ׁש רים וּ בקרוֹ בים, בּ רחוֹ קים  וּ בנ ׁש ים,

א 

 הפקדו שבועת  ה פרק
א  משנה

הפקדו שבועת 
או שגזלו  או מלוה  בי  פקדו בי בידו, חברו  ממו שיש  מי  כל
תבע א בזה. וכיוצא  החזירה , ולא אבדה לו  מצא או עשקו
לו ונשבע בו  כפר והוא בידו לו שיש  הממו את  הממו בעל
היא זו ושבועה בעמיתו, איש  תשקרו לא על עבר שקר, על 

. הפקדו שבועת פ"א)הנקראת שבועות  " רמב .(תוכ"ד 

 כיו הפקדו שבועת  נקראת  ,פקדו על דוקא  שאינה ואע"פ
קרא בה  ופתח יותר וכוללת  מצויה, ה "ח)שהיא  ש (רדב "ז

לשקר הפקדו שבועת הנשבע  של עונשו
כד כה) ה את (ויקרא ו לקר עליו יבע  אר מל  א

:מתא   י נ י  ל הא  לאר עליו יס וחמתיו רא
:ה ה אל  לא  ער אה  מ  מי איל  לה' יביא מא ואת 

ו וחומש  קר  משל לשקר, פקדו שבועת  אשהנשבע מקריב
במודה אלא  ואש חומש מביא ואינו שוגג.  בי מזיד   בי ודאי,

להתכפר ובא מרשעתו .אושב

את  מחייבי די שהבית שבועה דוקא אינה   הפקדו שבועת
 ממו כפירת של  שבועה כל כי .מלשל לפוטרו כדי   האד
הרי  דבריו לאמת כדי עצמו מדעת בנשבע א נשבע, שאד
יכולי היו לא השבועה בלי  ג א וא .הפקדו שבועת היא 

ממנו .  הממו להוציא 

   
   

     
    

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הּפ ּק דוֹ ן.א  אידיׁש בוּ עת וּ בנׁש ים . בּ אנ ׁש ים  ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
ולא  בּ אנׁש ים הדוּ ת ב ׁש ב וּ ת ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְדתנא

לכ לּ הוּ : הכא נּמ י ּת נא בּ קרוֹ בים.בנׁש ים, ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌
אצלוֹ : ׁש ה ּפ ּק דוֹ ן לזה  קרוֹ ב  ה ּפ ּק דוֹ ן ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶׁש בּ ל 

הרע"ב א. מ"ג)לשון  פ "ח .(לקמן

 י י ח ר ו ק מ

הפקדו שבועות שבועת ה  מה פרק 

וׁש א דּ ין בית בּ פני וּ בפסוּ לים,
וּ מּפ י עצמוֹ . מּפ י דּ ין, בית בּ פני
בּ וֹ  ׁש יּ כּפ ר עד חיּ ב אינוֹ  אחרים,
וחכמים  מאיר . ר בּ י דּ ברי  דּ ין , בּ בית 
מּפ י בּ ין עצמוֹ  מּפ י בּ ין אוֹ מרים,
וחיּ ב  חיּ ב. בּ וֹ , ׁש כּ פר כּ יון  אחרים,
עם  ׁש גגת ּה  ועל ה ּׁשב וּ עה זד וֹ ן  על
ׁש גגת ּה . על חיּ ב ואינ וֹ  ה ּפ קּ דוֹ ן , זדוֹ ן 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

דּ ין . בית בפני  וׁש א  דּ ין  בית בּ פני 
ׁש ב וּ ה  ׁש הוֹ ציא נׁש בּ ע , צמוֹ  מּפ י  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִאם
הב וּ ה  אחר  אמן ׁש נה אוֹ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִמּפ יו
דּ כתיב קר בּ ן. ח יּ ב  הוֹ דה,  ּכ ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְואחר 

ה ) דּ (ויּ קרא  כּ ל  בּ מיתוֹ , הוּ :וכחׁש  ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌
אחרים. כּ גוֹ ן וּ מּפ י  אמן. נה ולא ְ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌

פקדוֹ ני, לי ׁש ּת חזיר   לי אני  ַמׁש בּ י◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌
אינוֹ  כל וּ ם, בידי ל אין ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְואמר 

דּ ין: בּ בית ׁש יּ כּפ ר  ד  וחכמים ח יּ ב  ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ִ◌
וכוּ '. כּ חכמים:א וֹ מרים וחיּ ב והלכה ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

הּׁשבוּ עה. זד וֹ ן  בּ ּה על כתיב  דּ לא ְ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌
ל  ׁש זּ כוּ ר  הב וּ ה, זד וֹ ן ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְונלם.
כּ פירתוֹ  ל ׁש ּמ תחיּ ב   וי וֹ ד ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַהּפ ּק ד וֹ ן

הּפ ּק ד וֹ ן .קר בּ ן: זד וֹ ן  עם  ׁש גגתּה  ו על ָ◌ְ◌ָ◌
קר בּ ן, זוֹ  בּ ׁש ב וּ ה ׁש ח יּ ב  יוֹ ד ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש אינוֹ 
אצל וֹ : ׁש הּפ ּק ד וֹ ן הוּ א זכ וּ ר  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲאבל 

נשבעב. דהיינו כלום. בידי  לך אין ואמר  כפר  והוא פקדון , לי  שתחזיר  עליך אני משביע  כגון 
מפיו. שבועה  כמוציא  הוא  הרי  אמן  אמר  אם  אבל אחרים, לאג .מפי  הפקדון  בשבועת

שבועת מה ומינה, מינה  דון  ס "ל ור "מ העדות , משבועת  וילפינן אחרים מפי מושבע  כתיב 
דין בבית  איירי  יגיד )העדות לא  ואם  אינו (דכתיב הפקדון דשבועת אחרים מפי מושבע  ה"ה

באתרה  ואוקי מינה דון  סוברים וחכמים  דין. בבית  אלא  שם)חייב  ומקו "ח מ "א , פ"ד לעיל .(עיין

 י י ח ר ו ק מ

מז



הפקדו שבועות שבועת ה  פרק  מו 

בּ כסף אׁש ם זדוֹ נּה , על חיּ ב וּ מה
ׁש קלים:

לי ּת ן  לוֹ , אמר  כּ יצד . ה ּפ קּ ד וֹ ן  ׁש ב וּ עת 
ׁש אין ׁש ב וּ עה ,ביד לי  ׁש יּ ׁש  פקד וֹ ני 
בידי , ל אין  לוֹ  ׁש אמר  א וֹ  בידי , ל
חיּ ב. זה הרי אמן , ואמר  אני , מׁש בּ י ע
בּ פני בּ ין  פ עמים, חמּׁשה  עליו הׁש בּ יע
דּ ין , בית  בּ פני ׁש א  וּ בין  דּ ין  בית 
אמר  ואחת . אחת  כּ ל על חיּ ב וכפר,
ׁש יּ כוֹ ל  מּפ ני  ּט עם, מה ׁש מע וֹ ן , רבּ י 

וּ להוֹ ד וֹ ת : לחזר 

ב
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ׁש קלים. אׁש םבּ כסף איל  גּ בּ י  כתיב  דּ הכי סל ים. בּ ׁש ני  ה )הּק נוּ י כּ סף (ויּ קרא   ּר כ ּב , ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
וּ לה וֹ דוֹ ת.בׁש קלים: לחזר ׁש יּ כ וֹ ל ממוֹ ן:מ ּפ ני כוֹ פר ה וּ א ׁש ב וּ ה  ׁש בּ כל  נמצא כּ פירה. אחר ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

כנ "ל.ד. בה, ששגג בין  בשבועה  שהזיד טו )כדכתיב ה.בין  ה  ּת מ(ויקרא מן איל  ים  ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌
מעילות, באשם  איירי  ששם  ואע "ג לא ׁש ם. ה ּק דׁש  בּ ׁש קל ׁש קלים כּ סף  ּר כ ּב ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ַהצּ אן

בכריתות  כדאיתא ממנו נלמדין  האשמות  כ"ב)כל כתיב.(תוי"ט )(דף שבתורה  (ואע"ג

משנה) של סלע הוא  תורה  של שקל לביתו ..שקלים , חוץ  שאף  הקודמת  במשנה  לחכמים
ולאו  בידי, לך  אין ואמר  וכפר  חזר  שרק אע "ג חייב  אחרים, מפי  בנשבע חייב דין 

לקצר  רצה שהתנא אלא אמן, באמר  מ"ג)דוקא פ"ד לעיל שבועתז..(עיין על  החיוב 
משום  ולא לשלם. חייב  היה  מודה  היה  שאם  ממון  כפירת  על שנשבע על הוא הפקדון
כמה נשבע כבר  אם אף ולכן, נפטר . השבועה ידי ועל  חייב היה  השבועה  שבלי
וחייב. ממון  כפירת  שבועת  זו הרי  ונשבע חוזר  אם ולשלם , להודות  שבידו כיון פעמים ,

 י י ח ר ו ק מ

הפקדו שבועות שבועת ה  מז פרק 

לוֹ  אמרוּ  א וֹ ת וֹ , ת וֹ ב עין  חמּׁשה  היוּ 
ׁש ב וּ עה  ,ביד לנ וּ  ׁש יּ ׁש  פקּ ד וֹ ן  לנ וּ  ּת ן 
אחת . א לּ א  חיּ ב אינ וֹ  בּ ידי, לכם ׁש אין 
ולא ל ולא  בידי ל ׁש אין  ׁש ב וּ עה
רבּ י ואחת . אחת  כּ ל על חיּ ב  ,ל
ׁש ב וּ עה  ׁש יּ אמר עד  א וֹ מר, אלי עזר 
עד אוֹ מר, ׁש מעוֹ ן רבּ י באחרוֹ נה.
ּת ן ואחד. אחד  לכל ׁש בוּ עה  ׁש יּ אמר
ואבדה  גּ זל יד וּ ת שׂ וּ מת  פקּ דוֹ ן  לי 
בידי , ל ׁש אין  ׁש בוּ עה  ,ביד לי  ׁש יּ ׁש 
ׁש אין ׁש ב וּ עה אחת . א לּ א  חיּ ב  אינ וֹ 
וגזל יד וּ תשׂ וּ מת פקּ דוֹ ן בידי ל
ּת ן ואחת . אחת  כּ ל על חיּ ב ואבדה,
, ביד לי ׁש יּ ׁש  וכּס מין  וּ שׂ ערין  חּט ין  לי 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

באחרוֹ נה.ג בידיׁש בוּ עה  ל אין ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌
והׁש ּת א  ב ׁש ב וּ ה.  ל ולא  ל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ְֹ◌ְולא

הלכה  ואין אכּ לּ הוּ . ׁש ב וּ ה ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַקימא
ׁש מע וֹ ן: כּ ר בּ י  ולא אלי זר  כּ ר בּ י  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ְֹלא

ובחיטין ח. כאן נחלקו  נמי הכי ברישא נחלקו שמעון  ורבי  אליעזר  דרבי היכי דכי מסתבר 
שבסמוך  לעיל ט..(תוי"ט )ושעורין שכתב לרע"ב  ציין  מ"ה)תוי"ט אשמעינן (פ"ד שברישא

חלוקים . ומינים  פקדון  כולם  אחת  תביעה אשמעינן  וסיפא  חלוקות  ותביעות  אחד  מין 
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הפקדו שבועות שבועת ה  פרק  מו 

בּ כסף אׁש ם זדוֹ נּה , על חיּ ב וּ מה
ׁש קלים:

לי ּת ן  לוֹ , אמר  כּ יצד . ה ּפ קּ ד וֹ ן  ׁש ב וּ עת 
ׁש אין ׁש ב וּ עה ,ביד לי  ׁש יּ ׁש  פקד וֹ ני 
בידי , ל אין  לוֹ  ׁש אמר  א וֹ  בידי , ל
חיּ ב. זה הרי אמן , ואמר  אני , מׁש בּ י ע
בּ פני בּ ין  פ עמים, חמּׁשה  עליו הׁש בּ יע
דּ ין , בית  בּ פני ׁש א  וּ בין  דּ ין  בית 
אמר  ואחת . אחת  כּ ל על חיּ ב וכפר,
ׁש יּ כוֹ ל  מּפ ני  ּט עם, מה ׁש מע וֹ ן , רבּ י 

וּ להוֹ ד וֹ ת : לחזר 
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ׁש קלים. אׁש םבּ כסף איל  גּ בּ י  כתיב  דּ הכי סל ים. בּ ׁש ני  ה )הּק נוּ י כּ סף (ויּ קרא   ּר כ ּב , ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
וּ לה וֹ דוֹ ת.בׁש קלים: לחזר ׁש יּ כ וֹ ל ממוֹ ן:מ ּפ ני כוֹ פר ה וּ א ׁש ב וּ ה  ׁש בּ כל  נמצא כּ פירה. אחר ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

כנ "ל.ד. בה, ששגג בין  בשבועה  שהזיד טו )כדכתיב ה.בין  ה  ּת מ(ויקרא מן איל  ים  ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌
מעילות, באשם  איירי  ששם  ואע "ג לא ׁש ם. ה ּק דׁש  בּ ׁש קל ׁש קלים כּ סף  ּר כ ּב ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ַהצּ אן

בכריתות  כדאיתא ממנו נלמדין  האשמות  כ"ב)כל כתיב.(תוי"ט )(דף שבתורה  (ואע"ג

משנה) של סלע הוא  תורה  של שקל לביתו ..שקלים , חוץ  שאף  הקודמת  במשנה  לחכמים
ולאו  בידי, לך  אין ואמר  וכפר  חזר  שרק אע "ג חייב  אחרים, מפי  בנשבע חייב דין 

לקצר  רצה שהתנא אלא אמן, באמר  מ"ג)דוקא פ"ד לעיל שבועתז..(עיין על  החיוב 
משום  ולא לשלם. חייב  היה  מודה  היה  שאם  ממון  כפירת  על שנשבע על הוא הפקדון
כמה נשבע כבר  אם אף ולכן, נפטר . השבועה ידי ועל  חייב היה  השבועה  שבלי
וחייב. ממון  כפירת  שבועת  זו הרי  ונשבע חוזר  אם ולשלם , להודות  שבידו כיון פעמים ,
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הפקדו שבועות שבועת ה  מז פרק 

לוֹ  אמרוּ  א וֹ ת וֹ , ת וֹ ב עין  חמּׁשה  היוּ 
ׁש ב וּ עה  ,ביד לנ וּ  ׁש יּ ׁש  פקּ ד וֹ ן  לנ וּ  ּת ן 
אחת . א לּ א  חיּ ב אינ וֹ  בּ ידי, לכם ׁש אין 
ולא ל ולא  בידי ל ׁש אין  ׁש ב וּ עה
רבּ י ואחת . אחת  כּ ל על חיּ ב  ,ל
ׁש ב וּ עה  ׁש יּ אמר עד  א וֹ מר, אלי עזר 
עד אוֹ מר, ׁש מעוֹ ן רבּ י באחרוֹ נה.
ּת ן ואחד. אחד  לכל ׁש בוּ עה  ׁש יּ אמר
ואבדה  גּ זל יד וּ ת שׂ וּ מת  פקּ דוֹ ן  לי 
בידי , ל ׁש אין  ׁש בוּ עה  ,ביד לי  ׁש יּ ׁש 
ׁש אין ׁש ב וּ עה אחת . א לּ א  חיּ ב  אינ וֹ 
וגזל יד וּ תשׂ וּ מת פקּ דוֹ ן בידי ל
ּת ן ואחת . אחת  כּ ל על חיּ ב ואבדה,
, ביד לי ׁש יּ ׁש  וכּס מין  וּ שׂ ערין  חּט ין  לי 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

באחרוֹ נה.ג בידיׁש בוּ עה  ל אין ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌
והׁש ּת א  ב ׁש ב וּ ה.  ל ולא  ל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ְֹ◌ְולא

הלכה  ואין אכּ לּ הוּ . ׁש ב וּ ה ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַקימא
ׁש מע וֹ ן: כּ ר בּ י  ולא אלי זר  כּ ר בּ י  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ְֹלא

ובחיטין ח. כאן נחלקו  נמי הכי ברישא נחלקו שמעון  ורבי  אליעזר  דרבי היכי דכי מסתבר 
שבסמוך  לעיל ט..(תוי"ט )ושעורין שכתב לרע"ב  ציין  מ"ה)תוי"ט אשמעינן (פ"ד שברישא

חלוקים . ומינים  פקדון  כולם  אחת  תביעה אשמעינן  וסיפא  חלוקות  ותביעות  אחד  מין 

 י י ח ר ו ק מ
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הפקדו שבועות שבועת ה  פרק  מח

א לּ א חיּ ב אינ וֹ  בידי , ל ׁש אין  ׁש ב וּ עה
חּט ין בידי ל ׁש אין  ׁש בוּ עה  אחת .
אחת  כּ ל על חיּ ב וכ ּס מים, וּ שׂ ערין 
אמר  אפ לּ וּ  א וֹ מר , מאיר  רבּ י  ואחת .

וּ שׂ ע כּ ל חּט ה על חיּ ב  וכּס מת , רה 
ואחת : אחת 

א וֹ מר  וה וּ א  בּ ּת י, את  וּ פ ּת ית  אנסּת 
אני , מׁש בּ יע פ ּת יתי. ולא  אנסּת י  לא 
ּפ וֹ טר, ׁש מע וֹ ן  רבּ י  חיּ ב . אמן , ואמר
עצמוֹ . ּפ י על קנס מׁש לּ ם ׁש אינוֹ 
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ד משנה 
 לכ ובנוס ,ופג בשת לשל חייב נערה מפתה או המאנס 

. כס חמשי קנס  לשל צרי  ג
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וכּס מת. וּ שׂ ערה חּט ה אמר דּ סבר אפלּ וּ  ְ◌ָ◌ַ◌
מין  חּט ה, חבר וֹ  את הּט וֹ ן מאיר  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַר בּ י
כּ ּס מת, וכן שׂ ערה, וכן קאמר . ◌ֶ◌ֶ◌◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִחּט ה

ט )דּ כתיב  והוי(ׁש מוֹ ת והכּ ּס מת. והחּט ה ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ור בּ נן  וכ ּס מין. וּ שׂ ערין חּט ין ט נוֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְכאלּ וּ 

וׁש ל  ח ּט ה ׁש ל  אחד  גּ ר גּ יר  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָסברי,
הלכה  ואין קאמר . כּ ּס מת וׁש ל  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ְשׂ ערה

מאיר : על דכּ ר בּ י קנס מ ׁש לּ ם ׁש אינ וֹ  ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌
עצמ וֹ . מח יּ ב ,ּפ י  לא אוֹ די  דּ כי  וכיון ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌

ליּה : כּ פר  ממוֹ נא לאו נּמ י  כפר  ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִכּ י 

פרוטהי. משוה  פחות  על  הפקדון שבועת  שאין בספרא  דרשינן  בה', 'לאשמה ומדכתיב 
קאמר .יא..(תוי "ט ) יחיד  שגרגיר  וסובר  חולק  בחיטיןות "ק  זה  דין להשמיענו  יכול היה  מאיר (ורבי 

שלש להתחייב  שיכול  וקאמר  מועטים , בדיבורים  חטאת  חיובי  להרבות  שבא  הת"ק  דברי על  קאי  אלא  לבד,

וכוסמת ) שעורה  חטה אלא  אמר בלא  אף  שם.יב..(תוי "ט )חטאות  עיין  הבאה , משנה  סוף  כמפורש
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הפקדו שבועות שבועת ה  מט פרק 

מׁש לּ ם  ׁש אינ וֹ  ּפ י  על אף לוֹ , אמרוּ 
וּ פגם  בּ ׁש ת  מׁש לּ ם עצמוֹ , ּפ י על קנס

עצמוֹ : ּפ י  על

גנב ּת י , לא  א וֹ מר וה וּ א ׁש וֹ רי , את  גּ נב ּת 
גּ נבּת י ח יּ ב . אמן, ואמר  אני , מׁש בּ י ע
מׁש בּ י ע מכר ּת י , ולא טבחּת י לא  אבל
 ׁש וֹ ר המית  ּפ ט וּ ר. אמן , ואמר  אני ,
המית, לא אוֹ מר והוּ א ׁש וֹ רי, את
המית  חיּ ב. אמן , ואמר  אני , מׁש בּ י ע
לא אוֹ מר והוּ א עבדּ י, את ׁש וֹ ר

אמן, ואמר  אני , מׁש בּ י ע ּפ טוּ ר.המית , 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וּ פגם. בּ ׁש ת מ ׁש לּ ם ממ וֹ נא אבל  ּהל כ ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
דּ ר בּ י ׁש מע וֹ ן, ור בּ י  דר בּ נן וּ פלג ּת א ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ָכפר .
אוֹ  אנסּת  לי ּה  אמר  כּ י  סבר  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִׁש מע וֹ ן
מנּ י ּה  קתבע  קנסא בּ ּת י , את ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִפּת ית
קא  ולא כּ סף, חמים קצוּ בין ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש דּ מיו
דּ מיו  ׁש אין וּ פגם בּ ׁש ת מ נּ יּה  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָתבע 
דקיץ  מידי אינׁש  ׁש ביק דּ לא ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְקצוּ בים,
קנסא   ּהלכ קיץ, דּ לא מידי ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְותבע 

בּ ׁש ת  סברי ור בּ נן וּ פטוּ ר . ליּה  ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָכפר 
איניׁש  ׁש ביק דּ לא לי ּה , תבע  קא ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוּ פגם
ותבע  מפטר  לא ביּה  מוֹ די דכי  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִמידי 
כּ י  ּהלכ מפטר , בי ּה  מ וֹ די  דכי  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִמידי 
ואין  וח יּ ב . לי ּה  כפר  ממ וֹ נא לי ּה , ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָכפר 

ׁש מע וֹ ן: כּ ר בּ י ׁש וֹ רההלכה המית ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌
עבדּ י . ׁש לׁש ים את דּ מ ׁש לּ ם הוּ א, קנסא ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌

דינר : אלּ א ׁש וה אינוֹ  אפלּ וּ  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְסל ים

בסוגיין יג . והוא פלוגתתם, טעם  רע "ב לח:)עיין וכתב(דף  הכל, יתבע  לא  למה  צ"ב ועדיין .
ולהישבע. לכפור יקפוץ זה  מחמת  שמא  גדולה  תביעה  לתבוע רוצה  שאין כדכתיביד .הריטב"א 

לב) כא יּס קל :(שמות  והוֹ ר  לאדניו י ּת ן  ׁש קלים ׁש לׁש ים כּ סף  אמה א וֹ  הוֹ ר  י גּ ח בד ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִאם

 י י ח ר ו ק מ

נ



הפקדו שבועות שבועת ה  פרק  מח

א לּ א חיּ ב אינ וֹ  בידי , ל ׁש אין  ׁש ב וּ עה
חּט ין בידי ל ׁש אין  ׁש בוּ עה  אחת .
אחת  כּ ל על חיּ ב וכ ּס מים, וּ שׂ ערין 
אמר  אפ לּ וּ  א וֹ מר , מאיר  רבּ י  ואחת .

וּ שׂ ע כּ ל חּט ה על חיּ ב  וכּס מת , רה 
ואחת : אחת 

א וֹ מר  וה וּ א  בּ ּת י, את  וּ פ ּת ית  אנסּת 
אני , מׁש בּ יע פ ּת יתי. ולא  אנסּת י  לא 
ּפ וֹ טר, ׁש מע וֹ ן  רבּ י  חיּ ב . אמן , ואמר
עצמוֹ . ּפ י על קנס מׁש לּ ם ׁש אינוֹ 

ד

     
     
    
     
    
     

       
      

    י      יא

ד משנה 
 לכ ובנוס ,ופג בשת לשל חייב נערה מפתה או המאנס 

. כס חמשי קנס  לשל צרי  ג

     
    

      
    

     
     

             יב

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וכּס מת. וּ שׂ ערה חּט ה אמר דּ סבר אפלּ וּ  ְ◌ָ◌ַ◌
מין  חּט ה, חבר וֹ  את הּט וֹ ן מאיר  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַר בּ י
כּ ּס מת, וכן שׂ ערה, וכן קאמר . ◌ֶ◌ֶ◌◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִחּט ה

ט )דּ כתיב  והוי(ׁש מוֹ ת והכּ ּס מת. והחּט ה ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ור בּ נן  וכ ּס מין. וּ שׂ ערין חּט ין ט נוֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְכאלּ וּ 

וׁש ל  ח ּט ה ׁש ל  אחד  גּ ר גּ יר  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָסברי,
הלכה  ואין קאמר . כּ ּס מת וׁש ל  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ְשׂ ערה

מאיר : על דכּ ר בּ י קנס מ ׁש לּ ם ׁש אינ וֹ  ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌
עצמ וֹ . מח יּ ב ,ּפ י  לא אוֹ די  דּ כי  וכיון ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌

ליּה : כּ פר  ממוֹ נא לאו נּמ י  כפר  ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִכּ י 

פרוטהי. משוה  פחות  על  הפקדון שבועת  שאין בספרא  דרשינן  בה', 'לאשמה ומדכתיב 
קאמר .יא..(תוי "ט ) יחיד  שגרגיר  וסובר  חולק  בחיטיןות "ק  זה  דין להשמיענו  יכול היה  מאיר (ורבי 

שלש להתחייב  שיכול  וקאמר  מועטים , בדיבורים  חטאת  חיובי  להרבות  שבא  הת"ק  דברי על  קאי  אלא  לבד,

וכוסמת ) שעורה  חטה אלא  אמר בלא  אף  שם.יב..(תוי "ט )חטאות  עיין  הבאה , משנה  סוף  כמפורש

 י י ח ר ו ק מ

הפקדו שבועות שבועת ה  מט פרק 

מׁש לּ ם  ׁש אינ וֹ  ּפ י  על אף לוֹ , אמרוּ 
וּ פגם  בּ ׁש ת  מׁש לּ ם עצמוֹ , ּפ י על קנס

עצמוֹ : ּפ י  על

גנב ּת י , לא  א וֹ מר וה וּ א ׁש וֹ רי , את  גּ נב ּת 
גּ נבּת י ח יּ ב . אמן, ואמר  אני , מׁש בּ י ע
מׁש בּ י ע מכר ּת י , ולא טבחּת י לא  אבל
 ׁש וֹ ר המית  ּפ ט וּ ר. אמן , ואמר  אני ,
המית, לא אוֹ מר והוּ א ׁש וֹ רי, את
המית  חיּ ב. אמן , ואמר  אני , מׁש בּ י ע
לא אוֹ מר והוּ א עבדּ י, את ׁש וֹ ר

אמן, ואמר  אני , מׁש בּ י ע ּפ טוּ ר.המית , 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וּ פגם. בּ ׁש ת מ ׁש לּ ם ממ וֹ נא אבל  ּהל כ ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
דּ ר בּ י ׁש מע וֹ ן, ור בּ י  דר בּ נן וּ פלג ּת א ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ָכפר .
אוֹ  אנסּת  לי ּה  אמר  כּ י  סבר  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִׁש מע וֹ ן
מנּ י ּה  קתבע  קנסא בּ ּת י , את ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִפּת ית
קא  ולא כּ סף, חמים קצוּ בין ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש דּ מיו
דּ מיו  ׁש אין וּ פגם בּ ׁש ת מ נּ יּה  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָתבע 
דקיץ  מידי אינׁש  ׁש ביק דּ לא ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְקצוּ בים,
קנסא   ּהלכ קיץ, דּ לא מידי ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְותבע 

בּ ׁש ת  סברי ור בּ נן וּ פטוּ ר . ליּה  ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָכפר 
איניׁש  ׁש ביק דּ לא לי ּה , תבע  קא ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוּ פגם
ותבע  מפטר  לא ביּה  מוֹ די דכי  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִמידי 
כּ י  ּהלכ מפטר , בי ּה  מ וֹ די  דכי  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִמידי 
ואין  וח יּ ב . לי ּה  כפר  ממ וֹ נא לי ּה , ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָכפר 

ׁש מע וֹ ן: כּ ר בּ י ׁש וֹ רההלכה המית ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌
עבדּ י . ׁש לׁש ים את דּ מ ׁש לּ ם הוּ א, קנסא ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌

דינר : אלּ א ׁש וה אינוֹ  אפלּ וּ  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְסל ים

בסוגיין יג . והוא פלוגתתם, טעם  רע "ב לח:)עיין וכתב(דף  הכל, יתבע  לא  למה  צ"ב ועדיין .
ולהישבע. לכפור יקפוץ זה  מחמת  שמא  גדולה  תביעה  לתבוע רוצה  שאין כדכתיביד .הריטב"א 

לב) כא יּס קל :(שמות  והוֹ ר  לאדניו י ּת ן  ׁש קלים ׁש לׁש ים כּ סף  אמה א וֹ  הוֹ ר  י גּ ח בד ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִאם

 י י ח ר ו ק מ

ני



הפקדו שבועות שבועת ה  פרק  נ

חבּ וּ רה, בּ י ו עשׂ ית  בי חבלּת  ל וֹ , אמר
ב עשׂ יתי ולא חבלּת י לא אוֹ מר וה וּ א
חיּ ב. אמן, ואמר אני, מׁש בּ יע חבּ וּ רה,
וסּמ ית  ׁש נּ י את ה ּפ לּת  עב דּ וֹ , לוֹ  אמר
הּפ לּת י לא אוֹ מר והוּ א עיני, את
אמן, ואמר אני, מׁש בּ יע סּמ יתי, ולא
ּפ י על  המׁש לּ ם כּ ל הכּ לל, זה  ּפ טוּ ר .
ּפ י על מׁש לּ ם וׁש אינוֹ  חיּ ב. עצמוֹ ,

ּפ טוּ ר: עצמוֹ ,

     
     
    

      
    

     
      

     
      

     
     

      
             

                טו

 הדייני שבועת  ו  פרק
א  משנה

דאורייתא שבועה
:ה ואלו התורה ,  מ  משביעי  שדייני  ה שבועות  מיני שלשה

במקצתא ) והודה מטלטלי חבירו שטענו מי והוא  במקצת. מודה
.במקצת מע ב )וכפר אחד המטלטליעד בכל שכפר  מי והוא  ידו .

לו . חייב  שהוא  מעיד אחד ועד השומרי.ג )שטענו , שבועת
מת. או  שנגנב או אצלו , שהופקד דבר  שנאבד שטע שומר והיינו 

ׁש נּ י . את הּפ לּת  עבדּ וֹ  ל וֹ  מאבריו:אמר  אחד בּ ׁש ביל  לחר וּ ת ב דּ וֹ  ׁש יּ וֹ ציא הוּ א קנסא ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ממון טו . שכופר  כמי שאינו  נמצא פטור , היה  מודה היה שאם ה"א)כיון פ "ח (והנה.(רמב "ם 

שבועת מחמת  חייב  אינו  הפקדון שבועת  משום  כשחייב  אבל ביטוי, שבועת  גם היא הפקדון שבועת

שחיוב נתבאר וכבר ביטוי. שבועת  מחמת מיהת חייב הפקדון שבועת מחמת  חייב  שאינו  וכאן ביטוי,

ב בין וחומש, וקרן  גזילות אשם הוא הפקדון לוקהשבועת  במזיד ביטוי, שבועת ועל במזיד, בין שוגג 

ויורד. עולה מביא שם )בשוגג  רמב"ם  .)(ע "פ

 י י ח ר ו ק מ

הדייני שבועות שבועת ו נאפרק

כסף, ׁש ּת י ה ּט ענה ה דּ יּ נין , ׁש ב וּ עת  א 

המשנה  שבועת
משלש חו אותה משביעי שדייני במשנה הנזכרת שבועה כל
ושבועת  ,והאריסי השותפי שבועת כגו הנזכרות  שבועות

שטרו  והפוג הנקראת אשכיר והיא , סופרי מדברי  היא הרי
המשנה . שבועת 

היסת שבועת
שבועת  הנקראת והיא נוספת  שבועה נתקנה  ,האמוראי בימי 
הכל  לכופר אחרוני בדורות  אותה תיקנו התלמוד חכמי  היסת .

התורה  מ שבועה מחויב .ב שאינו

הדייני שבועות 
שבועות  נקראות המשנה שבועות  ובי דאורייתא שבועות  בי

הרע"ב וכתב  .וההודאה)הדייני סוד "ה די (מ "א הפרש שאי
בית  לישבע רצה ולא דאורייתא שבועה שמחוייב  אלא ביניה

 דרבנ שבועה רק שמחוייב במי משא"כ לנכסיו , יורדי גדי.

חפ נקיטת
ספר בידו אוחז שהנשבע  היינו  ,חפ בנקיטת היא  הדייני שבועת

תפלי)תורה חפ(או בנקיטת אינה היסת ושבועת שנשבע , .ד בשעה

פי "א) (שבועות "הרמב עפ "י היא זו  בטור(הקדמה ג דבריו והובאו ,

פ"ז). סימ חו "מ 

    
    

ה  

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הדּ יּ נין.א מׁש בּ יים ׁש בוּ עת ׁש ה דּ יּ נים ה ב וּ ה ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌

ׁש א  צרי ה ּט נה , במקצת הוֹ דאה ידי ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַל

כּ סף, מע וֹ ת מּת י ּפ ח וֹ ת הּט נה ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְתהא

וה וּ א  מע וֹ ת ׁש ׁש  ׁש ה דּ ינר  דּ ינר , ׁש לי ׁש  ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶׁש הוּ א 

נמצאוּ  בּ ינוֹ ניּ וֹ ת , שׂ ערוֹ ת וׁש ׁש  ּת ׁש ים ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִמׁש קל

שׂ ערוֹ ת : וּ ׁש ּת ים  ׁש לׁש ים מׁש קל מע וֹ ת ֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְׁש ּת י

בפ"ז.א. לקמן  הם ונזכרים הרבה , עוד  נחמן ב.וכן  וא"ר  פטור , בידי , לך אין  בידך לי  מנה
היסת שבועת אותו מ:)ומשביעין וברמב"ן (דף  ו .). דף  פנים(ב"מ העזי רבו נחמן רב של  שבדורו

זו. שבועה  תיקן  ולכן הכל לכפור אף פנים  מעיזים  אשי ג .שהיו רב בר מר  שיטת  היינו ובפשטות 
מא .)בסוגיין ואכמ "ל.(דף בזה , השיטות  ורבו בסוגיא  מהלכים  הרבה  יש אמנם  הרמב"ם ד .. אבל

הי"ג) תורה (פי "א  ספר להיות  הכל נהגו היסת  בשבועת  בידו  חפץ נוקט  הנשבע שאין שאע"פ כתב
עליו. לאיים כדי היסת , שמשביעין בעת  העם  שאר  או הכנסת  חזן שגםה.ביד  שאע "פ ורש"י. רע "ב 

 י י ח ר ו ק מ

ני



הפקדו שבועות שבועת ה  פרק  נ

חבּ וּ רה, בּ י ו עשׂ ית  בי חבלּת  ל וֹ , אמר
ב עשׂ יתי ולא חבלּת י לא אוֹ מר וה וּ א
חיּ ב. אמן, ואמר אני, מׁש בּ יע חבּ וּ רה,
וסּמ ית  ׁש נּ י את ה ּפ לּת  עב דּ וֹ , לוֹ  אמר
הּפ לּת י לא אוֹ מר והוּ א עיני, את
אמן, ואמר אני, מׁש בּ יע סּמ יתי, ולא
ּפ י על  המׁש לּ ם כּ ל הכּ לל, זה  ּפ טוּ ר .
ּפ י על מׁש לּ ם וׁש אינוֹ  חיּ ב. עצמוֹ ,

ּפ טוּ ר: עצמוֹ ,
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 הדייני שבועת  ו  פרק
א  משנה

דאורייתא שבועה
:ה ואלו התורה ,  מ  משביעי  שדייני  ה שבועות  מיני שלשה

במקצתא ) והודה מטלטלי חבירו שטענו מי והוא  במקצת. מודה
.במקצת מע ב )וכפר אחד המטלטליעד בכל שכפר  מי והוא  ידו .

לו . חייב  שהוא  מעיד אחד ועד השומרי.ג )שטענו , שבועת
מת. או  שנגנב או אצלו , שהופקד דבר  שנאבד שטע שומר והיינו 

ׁש נּ י . את הּפ לּת  עבדּ וֹ  ל וֹ  מאבריו:אמר  אחד בּ ׁש ביל  לחר וּ ת ב דּ וֹ  ׁש יּ וֹ ציא הוּ א קנסא ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ממון טו . שכופר  כמי שאינו  נמצא פטור , היה  מודה היה שאם ה"א)כיון פ "ח (והנה.(רמב "ם 

שבועת מחמת  חייב  אינו  הפקדון שבועת  משום  כשחייב  אבל ביטוי, שבועת  גם היא הפקדון שבועת

שחיוב נתבאר וכבר ביטוי. שבועת  מחמת מיהת חייב הפקדון שבועת מחמת  חייב  שאינו  וכאן ביטוי,

ב בין וחומש, וקרן  גזילות אשם הוא הפקדון לוקהשבועת  במזיד ביטוי, שבועת ועל במזיד, בין שוגג 

ויורד. עולה מביא שם )בשוגג  רמב"ם  .)(ע "פ

 י י ח ר ו ק מ
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כסף, ׁש ּת י ה ּט ענה ה דּ יּ נין , ׁש ב וּ עת  א 

המשנה  שבועת
משלש חו אותה משביעי שדייני במשנה הנזכרת שבועה כל
ושבועת  ,והאריסי השותפי שבועת כגו הנזכרות  שבועות

שטרו  והפוג הנקראת אשכיר והיא , סופרי מדברי  היא הרי
המשנה . שבועת 

היסת שבועת
שבועת  הנקראת והיא נוספת  שבועה נתקנה  ,האמוראי בימי 
הכל  לכופר אחרוני בדורות  אותה תיקנו התלמוד חכמי  היסת .

התורה  מ שבועה מחויב .ב שאינו

הדייני שבועות 
שבועות  נקראות המשנה שבועות  ובי דאורייתא שבועות  בי

הרע"ב וכתב  .וההודאה)הדייני סוד "ה די (מ "א הפרש שאי
בית  לישבע רצה ולא דאורייתא שבועה שמחוייב  אלא ביניה

 דרבנ שבועה רק שמחוייב במי משא"כ לנכסיו , יורדי גדי.

חפ נקיטת
ספר בידו אוחז שהנשבע  היינו  ,חפ בנקיטת היא  הדייני שבועת

תפלי)תורה חפ(או בנקיטת אינה היסת ושבועת שנשבע , .ד בשעה

פי "א) (שבועות "הרמב עפ "י היא זו  בטור(הקדמה ג דבריו והובאו ,

פ"ז). סימ חו "מ 

    
    

ה  

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הדּ יּ נין.א מׁש בּ יים ׁש בוּ עת ׁש ה דּ יּ נים ה ב וּ ה ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌

ׁש א  צרי ה ּט נה , במקצת הוֹ דאה ידי ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַל

כּ סף, מע וֹ ת מּת י ּפ ח וֹ ת הּט נה ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְתהא

וה וּ א  מע וֹ ת ׁש ׁש  ׁש ה דּ ינר  דּ ינר , ׁש לי ׁש  ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶׁש הוּ א 

נמצאוּ  בּ ינוֹ ניּ וֹ ת , שׂ ערוֹ ת וׁש ׁש  ּת ׁש ים ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִמׁש קל

שׂ ערוֹ ת : וּ ׁש ּת ים  ׁש לׁש ים מׁש קל מע וֹ ת ֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְׁש ּת י

בפ"ז.א. לקמן  הם ונזכרים הרבה , עוד  נחמן ב.וכן  וא"ר  פטור , בידי , לך אין  בידך לי  מנה
היסת שבועת אותו מ:)ומשביעין וברמב"ן (דף  ו .). דף  פנים(ב"מ העזי רבו נחמן רב של  שבדורו

זו. שבועה  תיקן  ולכן הכל לכפור אף פנים  מעיזים  אשי ג .שהיו רב בר מר  שיטת  היינו ובפשטות 
מא .)בסוגיין ואכמ "ל.(דף בזה , השיטות  ורבו בסוגיא  מהלכים  הרבה  יש אמנם  הרמב"ם ד .. אבל

הי"ג) תורה (פי "א  ספר להיות  הכל נהגו היסת  בשבועת  בידו  חפץ נוקט  הנשבע שאין שאע"פ כתב
עליו. לאיים כדי היסת , שמשביעין בעת  העם  שאר  או הכנסת  חזן שגםה.ביד  שאע "פ ורש"י. רע "ב 
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נג



הדייני שבועות שבועת ו פרק נב

אין ואם פרוּ טה. בּ ׁש וה וההוֹ דאה
כּ יצד, ּפ טוּ ר . ה ּט ענה, מּמ ין  הה וֹ דאה 

     
      

      ו
      ז 
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תהא ׁש ּמ וההוֹ דאה. לא לבע , ח יּ ב ּת וֹ  ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ֵ◌
מה  היה ׁש אם פר וּ טה. מוה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָפחוֹ ת
מה  אוֹ  כסף, מ ּת י  ּפ חוֹ ת ל וֹ  ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶכּ פר 
חיּ ב אינוֹ  פר וּ טה, מוה ּפ חוֹ ת ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶהוֹ דה
אוֹ תוֹ  מׁש בּ יין אבל דאוֹ ריתא. ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְׁש ב וּ ה
והמחיּ ב סוֹ פרים. מדּ ברי הּס ת ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְׁש ב וּ ת
בּ ידי ּה  חפצא נקיט  דאוֹ ריתא ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְׁש ב וּ ה
כּ ׁש נּ ׁש בּ ע . תפלּ ין אוֹ  ּת וֹ רה ספר  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְכּ גוֹ ן
הנּ ׁש בּ ע  נקיט  לא הּס ת ׁש ב וּ ת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָֹ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְוהמח יּ ב 
אוֹ  הכּ נסת ח זּ ן אלּ א בידי ּה , ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶחפצא
בּ ׁש ה  בידיּה  חפצא נקיט  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַהּמ ׁש בּ יע וֹ 
ׁש ב וּ ע וֹ ת  מיני  וּ ׁש לׁש ה ל וֹ . נׁש בּ ע  ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש חבר וֹ 
במקצת  הּמ וֹ דה יוֹ תר . ולא דּ אוֹ ריתא, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵהן
כּ נג דּ וֹ  מ יד אחד ׁש ד וּ מי ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַהּט נה,

וּ ׁש ב וּ ת  הד , להכחי ׁש  נׁש בּ ע  ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הוּ א
הנּ זכּ רים  ׁש ב וּ ע וֹ ת ׁש אר  וכל ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהוֹ מרים.
כּ ין  והם חכמים בּ תּק נת הם ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַבּ ּמ ׁש נה,
בּ ין  הפר ׁש  ואין חפץ. בּ נקיטת ּת וֹ רה ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש ל
הנּ זכּ ר וֹ ת  לב וּ ע וֹ ת דאוֹ ריתא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְׁש ב וּ ה
ׁש ב וּ ה  ׁש המחיּ ב  אלּ א ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַבּ ּמ ׁש נה,
דּ ין  בּ ית ל בע , רצה ולא ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדאוֹ ריתא
מלם. מּמ נּ וּ  ונפר ים לנכסיו ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְיוֹ רדין
בּ תּק נת  מדּ בריהם ׁש ב וּ ה ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְוהמח יּ ב 
אוֹ תוֹ  מ ׁש ּמ תין ל בע , רצה ולא ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲחכמים
מד  ואם ׁש יּ בע . ד אוֹ  ׁש יּ פרע  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַד 
ולא  לבע  רצה ולא יוֹ ם ׁש ל ׁש ים ֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְבּ נדּ וּ י וֹ 
וּ מ ּת ירין  מר דּ וּ ת מכּ ת אוֹ תוֹ  מ כּ ין ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְל ׁש לּ ם,
לנכסיו: יוֹ רדין ואין ל וֹ ,  והוֹ ל נדּ וּ י וֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִל וֹ 

הדיינים  לשבועת  הכוונה כאן הדיינים שבועת  נקראים אחד עד ושבועת השומרים  שבועת
במקצת  הודאה ידי בתוי"ט )שעל הובא  בר "ן, ראשון בסוגיין ו ..(פירוש ושמואל  רב  בזה  נחלקו 

לט :) ש(דף  הפחות  לכל  להיות צריכה  הטענה תחילת לרב  צריכה. ומזה ופרוטה, כסף תי
תחילת ולשמואל  פרוטה . הפחות  לכל וההודאה כסף שתי  הפחות לכל להיות הכפירה
רק  הודה  או השאר , כל על  והודה  פרוטה רק  היא הכפירה  אם  הבדל ואין כסף, שתי הטענה
הוא כסף , משתי פתות  לו  שכפר  מה  היה שאם הרע "ב לשון השאר . כל  וכפר  פרוטה  על 

פרוטה. אלא לו  כפר  לא  אם  אף  לשמואל כי  רב . כשיטת והיא  הרמב"ם  אליבאז.לשון
אבל פרוטה, שוה וההודאה  כסף  שתי הטענה  להסביר  שקאי  כיצד  הך לפרש  ניתן דרב 
שפירש אע"פ  זו  בשיטה ביאר  הרע"ב  הטענה . ממין  הודאה להסביר  קאי  ע"כ  לשמואל 

רב , ע "פ  הקודמת)הרישא בהערה  הלכתא(כמבואר הטענה כפירת שלענין שאע"ג  משום  והיינו ,
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אלּ אׁש ּת י בידי  ל אין ,ביד לי  כסף 
לי וּ פרוּ טה כסף ׁש ּת י ּפ טוּ ר. פר וּ טה,
חיּ ב. פרוּ טה, אלּ א בידי  ל אין ,ביד
מנה ּפ ט וּ ר. בידי ,  ל אין ,ביד לי מנה

אלּ א בידי ל אין ,ביד חמּׁשים לי 
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ּפ ט וּ ר. פרוּ טה א לּ א  בידי  ל ׁש אין אין  ֶ◌ֵ◌
טנוֹ  ׁש זּ ה הּט נה, מ ּמ ין ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַההוֹ דאה
ודוקא  נח ׁש ת. לוֹ  הוֹ דה וזה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶכסף
מע וֹ ת  ׁש ּת י  מׁש קל  אלּ א טנוֹ  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶׁש א

 ּמטב ט נוֹ  אם אבל י וֹ תר , אוֹ  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶכּ סף
: ּב ּמ טב ל וֹ  הוֹ דה הרי ׁש ּת י כּ סף, ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌

וּ פרוּ טה. ח ּט ים כסף טנוֹ  סבר  קא ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌
ח יּ ב : מהן אחת ל ל וֹ  והוֹ דה ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְוּ שׂ ערים

מהן  אחת  על  לו והודה  ושעורין חיטין טענו  בדין  אבל  כוותיה , דתניא  משום היינו  כרב 
אע "ג  שמואל  בשיטת הסיפא  לפרש ליה  ניחא ולכן  בדינא, כוותיה  שהלכתא כשמואל קי"ל

אחרת לפרשה ניתן בתוי"ט )שלרב הובא  הרשב"א, בשם הגמראח..(ר"ן מפרש  וכן  רע "ב.
פרוטה לו  והודה דוקא, כסף אלא כסף  שוה  אינו כסף  שהך  דשמואל , אליבא זו  בבא
שכסף כפשטיה  לפרש  ניתן  לרב  אבל  פרוטה. שוה כסף  ולא  נחשת של פרוטה דוקא ר "ל 
שתי  הטענה  דקתני  ארישא קאי כיצד  דהך פרוטה, שוה ר "ל  הפרוטה  וכן כסף  שוה ר "ל 
שתי  בטענו ולכן כסף שתי להיות  צריכה הטענה שכפירת לפרש הכיצד קאי  זה  ועל כסף
והודה ופרוטה  כסף שתי ובטענו  כסף , שתי כפירת  דליכא פטור  בפרוטה לו  והודה  כסף

חייב בפרוטה  הקודמת)לו הערה  נחמן ט..(ועיין רב אמר  משבועה . פטור  מדאורייתא ולכן 
שבו  אותו היסתומשביעין תיקנו עת ולכן הכל  שכופרים  פנים עזי שרבו  ראו  אחרונים  בדורות (כי

ישבע ) הכל כופר שאף  התלמוד דין חכמי על  כאן דינו נחמן  רב  אמר  שלא אומרים  יש  אמנם  .
דין  על אלא  כן  אמר  ולא  לו, חייב  שהוא  דממונא ודררא ראיה  שום כאן שאין  כיון זה 
כי  פרע, שכבר  אמר  כך  ואחר  חייב שהוא עדים בפני  לו  הודה כשתחילה הקרובה  משנה
ממה היסת. תיקנו זה על הלוואה , כאן שהיתה הודה  שהרי דממונא  דררא  דאיכא כיון שם

רע "א כתב  כן , פירש  ולקמן  היסת, שמשביעו  הרע "ב כתב לא מ"ב)שכאן  שמשמע(לקמן
בב "ק אבל זה, כלשון  מ"ז)שדעתו היסת.(פ "י חייב להד"ם  בטוען  דגם במפורש כתב
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אין ואם פרוּ טה. בּ ׁש וה וההוֹ דאה
כּ יצד, ּפ טוּ ר . ה ּט ענה, מּמ ין  הה וֹ דאה 

     
      

      ו
      ז 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

תהא ׁש ּמ וההוֹ דאה. לא לבע , ח יּ ב ּת וֹ  ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ֵ◌
מה  היה ׁש אם פר וּ טה. מוה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָפחוֹ ת
מה  אוֹ  כסף, מ ּת י  ּפ חוֹ ת ל וֹ  ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶכּ פר 
חיּ ב אינוֹ  פר וּ טה, מוה ּפ חוֹ ת ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶהוֹ דה
אוֹ תוֹ  מׁש בּ יין אבל דאוֹ ריתא. ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְׁש ב וּ ה
והמחיּ ב סוֹ פרים. מדּ ברי הּס ת ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְׁש ב וּ ת
בּ ידי ּה  חפצא נקיט  דאוֹ ריתא ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְׁש ב וּ ה
כּ ׁש נּ ׁש בּ ע . תפלּ ין אוֹ  ּת וֹ רה ספר  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְכּ גוֹ ן
הנּ ׁש בּ ע  נקיט  לא הּס ת ׁש ב וּ ת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָֹ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְוהמח יּ ב 
אוֹ  הכּ נסת ח זּ ן אלּ א בידי ּה , ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶחפצא
בּ ׁש ה  בידיּה  חפצא נקיט  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַהּמ ׁש בּ יע וֹ 
ׁש ב וּ ע וֹ ת  מיני  וּ ׁש לׁש ה ל וֹ . נׁש בּ ע  ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש חבר וֹ 
במקצת  הּמ וֹ דה יוֹ תר . ולא דּ אוֹ ריתא, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵהן
כּ נג דּ וֹ  מ יד אחד ׁש ד וּ מי ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַהּט נה,

וּ ׁש ב וּ ת  הד , להכחי ׁש  נׁש בּ ע  ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הוּ א
הנּ זכּ רים  ׁש ב וּ ע וֹ ת ׁש אר  וכל ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהוֹ מרים.
כּ ין  והם חכמים בּ תּק נת הם ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַבּ ּמ ׁש נה,
בּ ין  הפר ׁש  ואין חפץ. בּ נקיטת ּת וֹ רה ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש ל
הנּ זכּ ר וֹ ת  לב וּ ע וֹ ת דאוֹ ריתא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְׁש ב וּ ה
ׁש ב וּ ה  ׁש המחיּ ב  אלּ א ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַבּ ּמ ׁש נה,
דּ ין  בּ ית ל בע , רצה ולא ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדאוֹ ריתא
מלם. מּמ נּ וּ  ונפר ים לנכסיו ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְיוֹ רדין
בּ תּק נת  מדּ בריהם ׁש ב וּ ה ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְוהמח יּ ב 
אוֹ תוֹ  מ ׁש ּמ תין ל בע , רצה ולא ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲחכמים
מד  ואם ׁש יּ בע . ד אוֹ  ׁש יּ פרע  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַד 
ולא  לבע  רצה ולא יוֹ ם ׁש ל ׁש ים ֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְבּ נדּ וּ י וֹ 
וּ מ ּת ירין  מר דּ וּ ת מכּ ת אוֹ תוֹ  מ כּ ין ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְל ׁש לּ ם,
לנכסיו: יוֹ רדין ואין ל וֹ ,  והוֹ ל נדּ וּ י וֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִל וֹ 

הדיינים  לשבועת  הכוונה כאן הדיינים שבועת  נקראים אחד עד ושבועת השומרים  שבועת
במקצת  הודאה ידי בתוי"ט )שעל הובא  בר "ן, ראשון בסוגיין ו ..(פירוש ושמואל  רב  בזה  נחלקו 

לט :) ש(דף  הפחות  לכל  להיות צריכה  הטענה תחילת לרב  צריכה. ומזה ופרוטה, כסף תי
תחילת ולשמואל  פרוטה . הפחות  לכל וההודאה כסף שתי  הפחות לכל להיות הכפירה
רק  הודה  או השאר , כל על  והודה  פרוטה רק  היא הכפירה  אם  הבדל ואין כסף, שתי הטענה
הוא כסף , משתי פתות  לו  שכפר  מה  היה שאם הרע "ב לשון השאר . כל  וכפר  פרוטה  על 

פרוטה. אלא לו  כפר  לא  אם  אף  לשמואל כי  רב . כשיטת והיא  הרמב"ם  אליבאז.לשון
אבל פרוטה, שוה וההודאה  כסף  שתי הטענה  להסביר  שקאי  כיצד  הך לפרש  ניתן דרב 
שפירש אע"פ  זו  בשיטה ביאר  הרע"ב  הטענה . ממין  הודאה להסביר  קאי  ע"כ  לשמואל 

רב , ע "פ  הקודמת)הרישא בהערה  הלכתא(כמבואר הטענה כפירת שלענין שאע"ג  משום  והיינו ,
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אלּ אׁש ּת י בידי  ל אין ,ביד לי  כסף 
לי וּ פרוּ טה כסף ׁש ּת י ּפ טוּ ר. פר וּ טה,
חיּ ב. פרוּ טה, אלּ א בידי  ל אין ,ביד
מנה ּפ ט וּ ר. בידי ,  ל אין ,ביד לי מנה

אלּ א בידי ל אין ,ביד חמּׁשים לי 
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ּפ ט וּ ר. פרוּ טה א לּ א  בידי  ל ׁש אין אין  ֶ◌ֵ◌
טנוֹ  ׁש זּ ה הּט נה, מ ּמ ין ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַההוֹ דאה
ודוקא  נח ׁש ת. לוֹ  הוֹ דה וזה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶכסף
מע וֹ ת  ׁש ּת י  מׁש קל  אלּ א טנוֹ  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶׁש א

 ּמטב ט נוֹ  אם אבל י וֹ תר , אוֹ  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶכּ סף
: ּב ּמ טב ל וֹ  הוֹ דה הרי ׁש ּת י כּ סף, ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌

וּ פרוּ טה. ח ּט ים כסף טנוֹ  סבר  קא ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌
ח יּ ב : מהן אחת ל ל וֹ  והוֹ דה ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְוּ שׂ ערים

מהן  אחת  על  לו והודה  ושעורין חיטין טענו  בדין  אבל  כוותיה , דתניא  משום היינו  כרב 
אע "ג  שמואל  בשיטת הסיפא  לפרש ליה  ניחא ולכן  בדינא, כוותיה  שהלכתא כשמואל קי"ל

אחרת לפרשה ניתן בתוי"ט )שלרב הובא  הרשב"א, בשם הגמראח..(ר"ן מפרש  וכן  רע "ב.
פרוטה לו  והודה דוקא, כסף אלא כסף  שוה  אינו כסף  שהך  דשמואל , אליבא זו  בבא
שכסף כפשטיה  לפרש  ניתן  לרב  אבל  פרוטה. שוה כסף  ולא  נחשת של פרוטה דוקא ר "ל 
שתי  הטענה  דקתני  ארישא קאי כיצד  דהך פרוטה, שוה ר "ל  הפרוטה  וכן כסף  שוה ר "ל 
שתי  בטענו ולכן כסף שתי להיות  צריכה הטענה שכפירת לפרש הכיצד קאי  זה  ועל כסף
והודה ופרוטה  כסף שתי ובטענו  כסף , שתי כפירת  דליכא פטור  בפרוטה לו  והודה  כסף

חייב בפרוטה  הקודמת)לו הערה  נחמן ט..(ועיין רב אמר  משבועה . פטור  מדאורייתא ולכן 
שבו  אותו היסתומשביעין תיקנו עת ולכן הכל  שכופרים  פנים עזי שרבו  ראו  אחרונים  בדורות (כי

ישבע ) הכל כופר שאף  התלמוד דין חכמי על  כאן דינו נחמן  רב  אמר  שלא אומרים  יש  אמנם  .
דין  על אלא  כן  אמר  ולא  לו, חייב  שהוא  דממונא ודררא ראיה  שום כאן שאין  כיון זה 
כי  פרע, שכבר  אמר  כך  ואחר  חייב שהוא עדים בפני  לו  הודה כשתחילה הקרובה  משנה
ממה היסת. תיקנו זה על הלוואה , כאן שהיתה הודה  שהרי דממונא  דררא  דאיכא כיון שם

רע "א כתב  כן , פירש  ולקמן  היסת, שמשביעו  הרע "ב כתב לא מ"ב)שכאן  שמשמע(לקמן
בב "ק אבל זה, כלשון  מ"ז)שדעתו היסת.(פ "י חייב להד"ם  בטוען  דגם במפורש כתב
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ל אין  , ביד לא בּ א  מנה  חיּ ב . דּ ינר,
מּפ ני ּפ טוּ ר , דּ ינר, חמּׁשים א לּ א  בידי

אבדה: כמׁש יב  ׁש הוּ א 

עדים  בּ פני  לוֹ  אמר  ,ביד לי מנה
לי. ּת נהוּ  לוֹ  אמר למחר הן.
בידי, ל אין ּפ טוּ ר. ,ל נתּת יו

ב
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אבדה.מּפ נ  כמׁש יב ׁש הוּ א  פטוּ ר י  ׁש הוּ א ֶ◌ָ◌
כּ דתנן מח]מב וּ ה, דּ ף  הּמ וֹ צא [גּ ּט ין  ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌

הע וֹ לם. תּק וּ ן מּפ ני  י בע  לא ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ְמציאה
מנה  ודּ אי ט וֹ ן הבּ ן כּ ׁש אין ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְודוקא
טנוֹ  אבל ׁש ּמ א. אלּ א ,ביד ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְלאבּ א
אצלוֹ  ל וֹ  היה לא הוּ א ואמר  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַודּ אי ,
דאוֹ ריתא, ׁש ב וּ ה ח יּ ב  חמ ים, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶאלּ א

אבדה: מ ׁש יב  זה לי בדּ אין מנה ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌

הן . ל וֹ  ואמר  וּ כגוֹ ן ביד דים. בּ פני ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌
יכ וֹ ל  אינוֹ  דּ ׁש וּ ב  די, אּת ם ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמר 

: ב הייתי  מׁש ּט ה מב וּ ה ּפ ט וּ ר.לטען ִ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
הּס ת: אוֹ תוֹ  מ ׁש בּ י ין אבל  ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדאוֹ ריתא.

בידי .  ל מע וֹ לם:אין  דברים היוּ  לא ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌
ׁש הריחיּ ב. בּ ׁש ב וּ ה, נאמן ואינוֹ  לׁש לּ ם. ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌

דּ ין, בּ בית ׁש כּ פר  והוּ א כּ פרן. ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌החזק
החזק לא דּ ין בבית ׁש א כּ פרן:אבל  ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

בגיטיןי. מ "ג)כדתנן  מפני (פ"ה  ישבע לא  כולה  השיב שלא  אומרים  והבעלים  מציאה  המוצא 
להחזירה . במציאה  שמטפל אדם  לך אין שישבע אומר אתה  שאם  העולם , אם יא .תיקון אבל

שהיית  בשביל בך הייתי ומשטה  מעולם , דברים  היו לא  לטעון  יכול עדים  בפני שלא  הודה 
היה . שלא  מה  להד"ם יב .שואלני  משמע בידי לך בדברי.עולם )מ ברים ד יוה א ל (-אין גרס (הרא "ש

ש ואמר  דבריו  פירש אם  אלא  כפרן  הוחזק  שלא  פירש  ולכן להד "ם , שאמר  כגון  אבלרש "י מעולם . בידי לך אין

לך . נתתיו שכבר  כלום  בידי לך  אין עתה  ולומר  דבריו  לפרש  שיכול  כפרן הוחזק לא  בידי לך  אין סתם  אמר 

לך אין האומר  שכל  לכאורה  נראה  ולפ"ז  כגון, כתב לא  הרע"ב וכן  כגון, לתיבת  ליתא  שלפנינו ברש "י אבל 

ו. דף בב"ב הגמרא  משמעות  וכפשטות  ע"ט , בסימן  הטור  שכתבו  האי  רב וכדעת  להד "ם , משמע .)(תוי"ט)בידי

 י י ח ר ו ק מ

הדייני שבועות שבועת ו נה פרק

אל  הן , לוֹ  אמר , ביד לי  מנה חיּ ב .
אמר  למחר בעדים. א לּ א  לי  ּת ּת נהוּ 

ל  נת ּת יו לי, ּת נהוּ  מּפ נילוֹ  חיּ ב , , 
בעדים:ׁש צּ רי לוֹ  לּת נ וֹ   

בידי ל אין  , ביד לי  י ׁש  זהב  ליטרא 
יׁש  זהב דּ ינר  ּפ טוּ ר . כסף, ליטרא  א לּ א 
כּ סף, דּ ינר א לּ א  בידי  ל אין  ,ביד לי 
ׁש ה כּ ל  חיּ ב, וּ פר וּ טה, וּ פנ דּ יוֹ ן  וּ טריסית 
לי יׁש  ּת בוּ אה  כּ וֹ ר  אחת . מטבּ ע מין 
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ּפ ט וּ ר.ג  כסף ליטרא  הּט נה:א לּ א  מ ּמ ין הוֹ דאה כּ אן ׁש אין ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בשבועה יג . נאמן אינו  שוב כשקרן שהוחזק כפרן)כיון הוחזק  ד "ה  רש"י מא: ודוקא(דף .
וכשבא לב "ד חוץ כן אמר  אם  אבל בידי, לך אין אמר  ושם דין, בבית כשכפר 
בבית אלא טענותיהם לגלות רוצים  שאינם שיש  בשבועה , נאמן  פרעתי , אמר  לב "ד

לב "ד חוץ  שטען במה  כפרן  הוחזק  לא  ולכן תוי"ט )דין אףיד..(רע"ב, לרשב "א
דעת אבל מלוה. לאיש לוה שעבד  מפני כן  לעשות חייב  הלוה  עליו קיבל  בלא
בפני  יפרע  שלא ואמר  מחה  הלוה אם  הלוואה בשעת  כן לו אמר  שלא  שכיון הרמב"ן 

מחאה מחאתו ולוה)עדים , מלוה מהלכות  פט "ו  ריש משנה המשנהטו ..(מגיד ביאור  כן
שמואל  רש "י)לפי  ע "פ  מ. .(דף 

 י י ח ר ו ק מ

נו



הדייני שבועות שבועת ו פרק נד

ל אין  , ביד לא בּ א  מנה  חיּ ב . דּ ינר,
מּפ ני ּפ טוּ ר , דּ ינר, חמּׁשים א לּ א  בידי

אבדה: כמׁש יב  ׁש הוּ א 

עדים  בּ פני  לוֹ  אמר  ,ביד לי מנה
לי. ּת נהוּ  לוֹ  אמר למחר הן.
בידי, ל אין ּפ טוּ ר. ,ל נתּת יו
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אבדה.מּפ נ  כמׁש יב ׁש הוּ א  פטוּ ר י  ׁש הוּ א ֶ◌ָ◌
כּ דתנן מח]מב וּ ה, דּ ף  הּמ וֹ צא [גּ ּט ין  ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌

הע וֹ לם. תּק וּ ן מּפ ני  י בע  לא ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ְמציאה
מנה  ודּ אי ט וֹ ן הבּ ן כּ ׁש אין ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְודוקא
טנוֹ  אבל ׁש ּמ א. אלּ א ,ביד ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְלאבּ א
אצלוֹ  ל וֹ  היה לא הוּ א ואמר  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַודּ אי ,
דאוֹ ריתא, ׁש ב וּ ה ח יּ ב  חמ ים, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶאלּ א

אבדה: מ ׁש יב  זה לי בדּ אין מנה ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌

הן . ל וֹ  ואמר  וּ כגוֹ ן ביד דים. בּ פני ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌
יכ וֹ ל  אינוֹ  דּ ׁש וּ ב  די, אּת ם ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמר 

: ב הייתי  מׁש ּט ה מב וּ ה ּפ ט וּ ר.לטען ִ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
הּס ת: אוֹ תוֹ  מ ׁש בּ י ין אבל  ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדאוֹ ריתא.

בידי .  ל מע וֹ לם:אין  דברים היוּ  לא ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌
ׁש הריחיּ ב. בּ ׁש ב וּ ה, נאמן ואינוֹ  לׁש לּ ם. ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌

דּ ין, בּ בית ׁש כּ פר  והוּ א כּ פרן. ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌החזק
החזק לא דּ ין בבית ׁש א כּ פרן:אבל  ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

בגיטיןי. מ "ג)כדתנן  מפני (פ"ה  ישבע לא  כולה  השיב שלא  אומרים  והבעלים  מציאה  המוצא 
להחזירה . במציאה  שמטפל אדם  לך אין שישבע אומר אתה  שאם  העולם , אם יא .תיקון אבל

שהיית  בשביל בך הייתי ומשטה  מעולם , דברים  היו לא  לטעון  יכול עדים  בפני שלא  הודה 
היה . שלא  מה  להד"ם יב .שואלני  משמע בידי לך בדברי.עולם )מ ברים ד יוה א ל (-אין גרס (הרא "ש

ש ואמר  דבריו  פירש אם  אלא  כפרן  הוחזק  שלא  פירש  ולכן להד "ם , שאמר  כגון  אבלרש "י מעולם . בידי לך אין

לך . נתתיו שכבר  כלום  בידי לך  אין עתה  ולומר  דבריו  לפרש  שיכול  כפרן הוחזק לא  בידי לך  אין סתם  אמר 

לך אין האומר  שכל  לכאורה  נראה  ולפ"ז  כגון, כתב לא  הרע"ב וכן  כגון, לתיבת  ליתא  שלפנינו ברש "י אבל 

ו. דף בב"ב הגמרא  משמעות  וכפשטות  ע"ט , בסימן  הטור  שכתבו  האי  רב וכדעת  להד "ם , משמע .)(תוי"ט)בידי

 י י ח ר ו ק מ

הדייני שבועות שבועת ו נה פרק

אל  הן , לוֹ  אמר , ביד לי  מנה חיּ ב .
אמר  למחר בעדים. א לּ א  לי  ּת ּת נהוּ 

ל  נת ּת יו לי, ּת נהוּ  מּפ נילוֹ  חיּ ב , , 
בעדים:ׁש צּ רי לוֹ  לּת נ וֹ   

בידי ל אין  , ביד לי  י ׁש  זהב  ליטרא 
יׁש  זהב דּ ינר  ּפ טוּ ר . כסף, ליטרא  א לּ א 
כּ סף, דּ ינר א לּ א  בידי  ל אין  ,ביד לי 
ׁש ה כּ ל  חיּ ב, וּ פר וּ טה, וּ פנ דּ יוֹ ן  וּ טריסית 
לי יׁש  ּת בוּ אה  כּ וֹ ר  אחת . מטבּ ע מין 

ג 

      
     

    יג
       

    
      

     יד 

      
     

     
     

       
      

      
              

           
              

         טו    

ּפ ט וּ ר.ג  כסף ליטרא  הּט נה:א לּ א  מ ּמ ין הוֹ דאה כּ אן ׁש אין ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בשבועה יג . נאמן אינו  שוב כשקרן שהוחזק כפרן)כיון הוחזק  ד "ה  רש"י מא: ודוקא(דף .
וכשבא לב "ד חוץ כן אמר  אם  אבל בידי, לך אין אמר  ושם דין, בבית כשכפר 
בבית אלא טענותיהם לגלות רוצים  שאינם שיש  בשבועה , נאמן  פרעתי , אמר  לב "ד

לב "ד חוץ  שטען במה  כפרן  הוחזק  לא  ולכן תוי"ט )דין אףיד..(רע"ב, לרשב "א
דעת אבל מלוה. לאיש לוה שעבד  מפני כן  לעשות חייב  הלוה  עליו קיבל  בלא
בפני  יפרע  שלא ואמר  מחה  הלוה אם  הלוואה בשעת  כן לו אמר  שלא  שכיון הרמב"ן 

מחאה מחאתו ולוה)עדים , מלוה מהלכות  פט "ו  ריש משנה המשנהטו ..(מגיד ביאור  כן
שמואל  רש "י)לפי  ע "פ  מ. .(דף 

 י י ח ר ו ק מ

נז



הדייני שבועות שבועת ו פרק נו 

לת אלּ א בידי ל אין ,ביד
לי יׁש  ּפ רוֹ ת כּ וֹ ר ּפ טוּ ר. קטנית,
לת אלּ א בידי ל אין ,ביד
ּפ ר וֹ ת . בּ כלל ׁש ה קּ טנית  חיּ ב, קטנית ,
בשׂ ערים, לוֹ  והוֹ דה חּט ין, טענוֹ 
הּט וֹ ען מחיּ ב . גּ מליאל ורבּ ן  ּפ טוּ ר .
ב קּ נקנּ ים, לוֹ  וה וֹ דה  ׁש מן  בכ דּ י לחבר וֹ 
לוֹ  והוֹ דה הוֹ איל אוֹ מר, אדמוֹ ן
וחכמים  י ּׁשבע. הּט ענה , מּמ ין  מקצת 
ה ּט ענה. מּמ ין  הה וֹ דאה  אין  א וֹ מרים,
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

.סאין:לת שׂ רה חמׁש  כ וֹ ר . חצי  ֲ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
ׁש מן . ׁש מן:כּ דּ י  מלאים והוֹ דה כּ דּ ים ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

בּק נקנּ ים. ׁש מן:לוֹ  בּ לא ריקים כּ דּ ים ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌
הּט ענה. במקצת והוֹ דה דּ הוה הוֹ איל  ַ◌ֲ◌ָ◌

והוֹ דה  וּ שׂ ערין חּט ין ט נוֹ  כּ מ וֹ  ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵלי ּה 
אבל  כּ אדמ וֹ ן, והלכה מהן. בּ אחד  ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְל וֹ 
דּ מחיּ ב גּ מליאל כּ ר בּ ן הלכה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵאין
ב שׂ ערים: ל וֹ  והוֹ דה חּט ין ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִבּ ט נוֹ 

וכן טז. הטענה , ממין  להיות צריכה  שההודאה  הת"ק  דעת שנינו  א ' במשנה לעיל  כבר 
אכולהו  ופליג לבסוף  עד נטר  אלא  שם גמליאל  רבן דעת  רבי הביא  ולא  ב ', במשנה

בידי) לך אין תוד"ה  מא. לאו יז..(דף  אבל  בקנקן, וסיים  גדול כלי  שהוא  בכד פתח 
שהשאילו הכלי בגודל כאן שנחלקו איירי לא כי בסוגיין יח..(תוי"ט )דוקא, מבואר  כן

מ:) כתובות (דף  במסכת אבל ות "ק. אדמון פלוגתת  מ"ד )שזהו הרע "ב(פי"ג פירש 
טענו  ולכו"ע  עצמן, הכדים  על הטענה גם נכלל שמן כדי  עשרה בטענת  אי שנחלקו

שם  הגמרא  סוגיית היא  וזו  חייב , מהם באחד והודה ושעורין  קח:)חיטין  .(תוי"ט )(דף

 י י ח ר ו ק מ

הדייני שבועות שבועת ו נז פרק

דּ ברי את  אני  רוֹ אה  גּ מליאל, ר בּ ן  אמר
והוֹ דה  וקרקע וֹ ת , כלים טענ וֹ  אדמוֹ ן .
וכפר  בּ קּ רקע וֹ ת  בּ קּ רקעוֹ ת , וכפר  בכּ לים
הקּ רקעוֹ ת , במקצת  הוֹ דה ּפ טוּ ר. בּ כּ לים,
ׁש ה נּ כסים חיּ ב, ה כּ לים, בּ מקצת ּפ טוּ ר .
ה נּ כסים את זוֹ קקין  אחריוּ ת  להם ׁש אין 

עליהן : לּׁשבע  אחרי וּ ת  להן  ׁש יּ ׁש 
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ד משנה 
במקצת ומודה  השומרי כב )פרשת  (שמות

 חנ שומר
א(ו) האי מ ית  וגב  למר כלי  א ס  רעה אל אי י י

: ני י הב הית (ז )י צא  על ונקרב הב יצא לא  א 
 האלהי לשבועה)אל לדייני):רעה מלאכת  יד לח לא  א 

במקצת ומודה כפל די
על (ח) למה על  ה על חמ ר על ר על  ע בר ל על 

ניה בר יבא  האלהי עד זה הא י יאמר אר אבדה ל
:לרעה  ני  י אלהי  יעיר א ר

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

דאוֹ ריתא ּפ ט וּ ר. ל מ ב וּ ה לא , ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌
ׁש אין  הכּ לים. ל  ולא ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהּק רקע וֹ ת
ׁש ב וּ ה, לידי  מביאּת וּ  קרקע וֹ ת ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָהוֹ דאת

בּ קרקע וֹ ת: ׁש ב וּ ה דּ ין הוֹ דה ׁש אין ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

כּ לים. וּ כפירה במקצת הוֹ דאה דּ אי כּ א ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
קרקע וֹ ת: ל חיּ ב.בּ לאו אף ל בע  ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌

ׁש ב וּ ה: גל גּ וּ ל  ידי  ל ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהּק רקע וֹ ת
גּ וֹ ררין:זוֹ קקין . ְ◌ִ◌

ולאיט. חייב, בשעורין לו  והודה חיטין טענו סובר  הוא שהרי בזה  נפקותא  לר "ג אין לכאורה 
הטענה ממין הודאה שצריכים  ואומרים  עליו  החולקים  לשיטת  אלא כן .(תפא "י )אמר 

בסמכ. עיי"ש.כדאיתא  ה', משנה  שבועה .כא.וך  גלגול  ידי מסוטהעל  למדין  שבועה  (וגלגול 

קידושין רע"ב  וכו ', אחר  מאיש  אמן זה , מאיש אמן ודרשינן  אמן , אמן  האשה  ואמרה  מ "ה)דכתיב  עיי "ש )(פ"א ,.
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הדייני שבועות שבועת ו פרק נו 

לת אלּ א בידי ל אין ,ביד
לי יׁש  ּפ רוֹ ת כּ וֹ ר ּפ טוּ ר. קטנית,
לת אלּ א בידי ל אין ,ביד
ּפ ר וֹ ת . בּ כלל ׁש ה קּ טנית  חיּ ב, קטנית ,
בשׂ ערים, לוֹ  והוֹ דה חּט ין, טענוֹ 
הּט וֹ ען מחיּ ב . גּ מליאל ורבּ ן  ּפ טוּ ר .
ב קּ נקנּ ים, לוֹ  וה וֹ דה  ׁש מן  בכ דּ י לחבר וֹ 
לוֹ  והוֹ דה הוֹ איל אוֹ מר, אדמוֹ ן
וחכמים  י ּׁשבע. הּט ענה , מּמ ין  מקצת 
ה ּט ענה. מּמ ין  הה וֹ דאה  אין  א וֹ מרים,
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            יח

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

.סאין:לת שׂ רה חמׁש  כ וֹ ר . חצי  ֲ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
ׁש מן . ׁש מן:כּ דּ י  מלאים והוֹ דה כּ דּ ים ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

בּק נקנּ ים. ׁש מן:לוֹ  בּ לא ריקים כּ דּ ים ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌
הּט ענה. במקצת והוֹ דה דּ הוה הוֹ איל  ַ◌ֲ◌ָ◌

והוֹ דה  וּ שׂ ערין חּט ין ט נוֹ  כּ מ וֹ  ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵלי ּה 
אבל  כּ אדמ וֹ ן, והלכה מהן. בּ אחד  ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְל וֹ 
דּ מחיּ ב גּ מליאל כּ ר בּ ן הלכה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵאין
ב שׂ ערים: ל וֹ  והוֹ דה חּט ין ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִבּ ט נוֹ 

וכן טז. הטענה , ממין  להיות צריכה  שההודאה  הת"ק  דעת שנינו  א ' במשנה לעיל  כבר 
אכולהו  ופליג לבסוף  עד נטר  אלא  שם גמליאל  רבן דעת  רבי הביא  ולא  ב ', במשנה

בידי) לך אין תוד"ה  מא. לאו יז..(דף  אבל  בקנקן, וסיים  גדול כלי  שהוא  בכד פתח 
שהשאילו הכלי בגודל כאן שנחלקו איירי לא כי בסוגיין יח..(תוי"ט )דוקא, מבואר  כן

מ:) כתובות (דף  במסכת אבל ות "ק. אדמון פלוגתת  מ"ד )שזהו הרע "ב(פי"ג פירש 
טענו  ולכו"ע  עצמן, הכדים  על הטענה גם נכלל שמן כדי  עשרה בטענת  אי שנחלקו

שם  הגמרא  סוגיית היא  וזו  חייב , מהם באחד והודה ושעורין  קח:)חיטין  .(תוי"ט )(דף
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הדייני שבועות שבועת ו נז פרק

דּ ברי את  אני  רוֹ אה  גּ מליאל, ר בּ ן  אמר
והוֹ דה  וקרקע וֹ ת , כלים טענ וֹ  אדמוֹ ן .
וכפר  בּ קּ רקע וֹ ת  בּ קּ רקעוֹ ת , וכפר  בכּ לים
הקּ רקעוֹ ת , במקצת  הוֹ דה ּפ טוּ ר. בּ כּ לים,
ׁש ה נּ כסים חיּ ב, ה כּ לים, בּ מקצת ּפ טוּ ר .
ה נּ כסים את זוֹ קקין  אחריוּ ת  להם ׁש אין 

עליהן : לּׁשבע  אחרי וּ ת  להן  ׁש יּ ׁש 

     
  יט    

   
     

    
   כ  

     
   

     
  

        כא 

ד משנה 
במקצת ומודה  השומרי כב )פרשת  (שמות

 חנ שומר
א(ו) האי מ ית  וגב  למר כלי  א ס  רעה אל אי י י

: ני י הב הית (ז )י צא  על ונקרב הב יצא לא  א 
 האלהי לשבועה)אל לדייני):רעה מלאכת  יד לח לא  א 

במקצת ומודה כפל די
על (ח) למה על  ה על חמ ר על ר על  ע בר ל על 

ניה בר יבא  האלהי עד זה הא י יאמר אר אבדה ל
:לרעה  ני  י אלהי  יעיר א ר

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

דאוֹ ריתא ּפ ט וּ ר. ל מ ב וּ ה לא , ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌
ׁש אין  הכּ לים. ל  ולא ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהּק רקע וֹ ת
ׁש ב וּ ה, לידי  מביאּת וּ  קרקע וֹ ת ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָהוֹ דאת

בּ קרקע וֹ ת: ׁש ב וּ ה דּ ין הוֹ דה ׁש אין ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

כּ לים. וּ כפירה במקצת הוֹ דאה דּ אי כּ א ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
קרקע וֹ ת: ל חיּ ב.בּ לאו אף ל בע  ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌

ׁש ב וּ ה: גל גּ וּ ל  ידי  ל ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהּק רקע וֹ ת
גּ וֹ ררין:זוֹ קקין . ְ◌ִ◌

ולאיט. חייב, בשעורין לו  והודה חיטין טענו סובר  הוא שהרי בזה  נפקותא  לר "ג אין לכאורה 
הטענה ממין הודאה שצריכים  ואומרים  עליו  החולקים  לשיטת  אלא כן .(תפא "י )אמר 

בסמכ. עיי"ש.כדאיתא  ה', משנה  שבועה .כא.וך  גלגול  ידי מסוטהעל  למדין  שבועה  (וגלגול 

קידושין רע"ב  וכו ', אחר  מאיש  אמן זה , מאיש אמן ודרשינן  אמן , אמן  האשה  ואמרה  מ "ה)דכתיב  עיי "ש )(פ"א ,.
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הדייני שבועות שבועת ו פרק נח

ׁש וֹ טה  חר ׁש  טענת  על נ ׁש בּ עין  אין 
אבל  ה קּ טן , את  מׁש בּ י עין  ואין  וקטן ,

ולהקדּ ׁש : לקּ טן  נ ׁש בּ עים

ד

שכר שומר
למר(ט) המה וכל ה א ר א חמ ר  רעה אל  אי י י

ראה: אי נ ה א נר א ניה(י)מת  י היה ה' בעת  
באונס) נשבה או נשבר  או שמת כדבריו הוא שכ השוכר לא(ישבע א

רעה מלאכת  יד בפקדולח יד שלח  לא כ א אלא  נשבע (ואינו  
(באונסי חייב  יד  בה  שלח שא עצמו , לצור בו  עליולהשתמש ולקח

השבועה) י :(את לבעליו:(יא)ולא   י מע ינב נב  וא 
יר(יב ) טר רעה)א חיה ידי על  נטר עד (א יביא יבאה) 

באונס) שנטרפה  עדי י לא  הטריפה)הרפה  מלשל (ופטור 
:(ש רש"י ע"פ  הוא שבסוגריי (כל

שואל 
ע(יג ) אי עליו מת א ונר רעה מע אי יאל וכי 

:י 

     
       

   כב  
     

  כג        
 כד    

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

חר ׁש .ד טענת על  נ ׁש בּ עין  כּ גוֹ ן אין  ְ◌
ׁש אמר וּ  דּ חר ׁש  בּ רמיזה. חר ׁש  ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש ּט וֹ נוֹ 
ואינוֹ  ׁש וֹ מ אינוֹ  מקוֹ ם, בּ כל ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲחכמים

קטן .מד בּ ר : קטן.וט ענת ׁש ּט וֹ נוֹ  כּ גוֹ ן ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
קרא כב )דּ אמר  אל (ׁש מוֹ ת איׁש  י ּת ן כּ י  ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌

[והחר ׁש ] כּ ל וּ ם. קטן בּ נתינת ואין ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵר הוּ ,
ׁש ב וּ ה  ודוקא הוּ א. כּ קטן ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְוהוֹ טה

טנת  ל נׁש בּ ין ׁש אין הוּ א ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדאוֹ ריתא
ל בע  חיּ בין הּס ת ׁש ב וּ ת אבל ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָקטן,

ט נתוֹ : ולהקדּ ׁש .ל ל ּק טן  נ ׁש בּ עין  אבל ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
אלּ א  יּפ רע  לא קטן, מ נּ כסי  לּפ רע  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַהבּ א
ויצא  נכסיו הּמ קדּ יׁש  וכן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִב ׁש ב וּ ה.
לּפ רע  חוֹ ב  ב ל וּ בא חוֹ ב  ׁש טר  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָליו
ׁש ב וּ ה:  צרי הקדּ ׁש , ׁש ל  הנּ כסים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִמן

דעתכב. בלי הם כקטנים  ושוטה וחרש כלום, קטן נתינת אין רמב "ם כג ..(תוי"ט )ולכן
ה "י) פ "ה  ומלוה  לוה  שבועהכד..(הלכות צריך אביו, על חוב שטר  הוציא  ואפילו יתום . מנכסי

מאביו זה  חוב  נתקבל קטן)שלא  מנכסי ליפרע ד "ה  רש"י מב : לקמן(דף  ועיין  מ"ז). שכן (פ"ז
גדול  מיתום  ליפרע  בבא אפילו .(תוי"ט )הדין
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הדייני שבועות שבועת ו נט פרק

עליהן , נ ׁש בּ עין  ׁש אין  דברים וא לּ וּ 
והקּ רקעוֹ ת, והּׁשטרוֹ ת, העבדים,
ּת ׁש לוּ מי בּ הן אין וההקדּ ׁש וֹ ת.
ארבּ עה תׁש לוּ מי ולא כפל
נׁש בּ ע. אינוֹ  חנּ ם ׁש וֹ מר וחמּׁשה.
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וכוּ '.ה והּק רקע וֹ ת  והּׁשטרוֹ ת  העבדים
כב )דּ כתיב כּ לל .(ׁש מוֹ ת ּפ ׁש ע, דּ בר כּ ל ל  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌

חמ ל ׁש וֹ ר שׂ למה,ל ל שׂ ה ל  וֹ ר ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
וּ פרט כּ לל  וכלל. חזר אבדה, כּ ל  ל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְּפ רט.
מה  הּפ רט, כין אלּ א  דן א ּת ה אי  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְוּ כלל 
ממוֹ ן , וג וּ פוֹ  הּמ ּט לטל  דּ בר מפרׁש  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהּפ רט
יצאוּ  ממוֹ ן, וג וּ פוֹ  הּמ ּט לטל  דּ בר כּ ל ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַאף
בדים  יצאוּ  מ ּט לטלין, ׁש אינן ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַקרקעוֹ ת
ׁש אף  ׁש טרוֹ ת יצאוּ  לקרקעוֹ ת, ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌◌ֶׁש הּק ׁש וּ 
ממוֹ ן . גּ וּ פן אין מּט לטלין ׁש הם ּפ י ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַל
אין והקדּ ׁש  ליהן . נׁש בּ ין אין  אלּ וּ  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶׁש כּ ל 

דּ כתיב ליו אל(ׁש ם )נׁש בּ ין איׁש  יּת ן כּ י  ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌

הקדּ ׁש : ׁש ל ולא ּת ׁש ל וּ מירהוּ , בּ הן אין  ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
הּפ רטכפל . כּ ין  דּ מרבּ ינן דוקא דּ בהני ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ׁש נים: יׁש לּ ם הּפ רׁש ה בּ אוֹ תּה  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִדּ כתיב
וחמּׁשה. ארבּ עה ת ׁש ל וּ מי היכא ולא דּ כל  ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌

וחמ ה  ארבּ ה מׁש לּ ם אינוֹ  כפל ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְדליכּ א
ּת ׁש לוּ מי  להוּ  הווּ  כפל  דּ לי כּ א ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְדּ כיון
ארבּ ה  ות ׁש ל וּ מי וארבּ ה, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְׁש לׁש ה
ׁש ל ׁש ה  תׁש לוּ מי ולא  רחמנא אמר ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַוחמ ה

נׁש בּ ע .וארבּ ה: אינוֹ  חנּ ם  ׁש וֹ מרׁש וֹ מר ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
דּ כתיב  ׁש ב וּ ה , אלּ א ליו ל וֹ  אין ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִחנּ ם

אם (ׁש ם ) האלהים אל  הבּ ית בּ ל ונקרב ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ִֹ◌ִ◌
ואוֹ תּה  ידוֹ , ׁש לח בּ ׁש וֹ מר לא הּפ ר ׁש ה ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

רק כה . קאי שכאן  משמע השומרים  שבועת על  נשבעין שאין  מבואר  המשנה שבהמשך ממה 
שאין  מבואר  לא שבמשנתנו  ואע"ג  הקודמות. במשניות בה שאיירי במקצת מודה שבועת  על

כתובות במסכת א', עד טענת עליהם  פז:)נשבעים  נש(דף אין  זו שבועה דגם  (דףבעיןמוכח

אבל) תוד "ה במקצתמ . מודה  לשבועת זו  שבועה שמדמין  משום  והיינו שם ). ונמצא(תוספות .
עליהם , נשבעין אין  דאורייתא שבועות שלש שםשכל ומש"כ  חנם. שומר  סוד"ה הרע"ב כתב (וכן

א ) ס "ק צ"ה סימן חו "מ בפרישה כדאיתא המשנה  שבועות אף ה"ה נשבעין, היסת שבועת עיין כו ..אבל 
קרא ובההוא חינם , דשומר  בקראי דכתיב וכלל ופרט מכלל דילפינן ח)רע"ב כי (פסוק כתיב

במקצת. מודה שבועת ילפינן  ומשם  זה, כתיבכז .הוא עצמו  קרא שבההוא ברע"ב כדאיתא
כפל. תשלומי  חינםכח .גם  שומר  של ראשון  מפסוק  ילפינן זה ו )את ברע"ב.,(פסוק כדאיתא
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הדייני שבועות שבועת ו פרק נח

ׁש וֹ טה  חר ׁש  טענת  על נ ׁש בּ עין  אין 
אבל  ה קּ טן , את  מׁש בּ י עין  ואין  וקטן ,

ולהקדּ ׁש : לקּ טן  נ ׁש בּ עים

ד

שכר שומר
למר(ט) המה וכל ה א ר א חמ ר  רעה אל  אי י י

ראה: אי נ ה א נר א ניה(י)מת  י היה ה' בעת  
באונס) נשבה או נשבר  או שמת כדבריו הוא שכ השוכר לא(ישבע א

רעה מלאכת  יד בפקדולח יד שלח  לא כ א אלא  נשבע (ואינו  
(באונסי חייב  יד  בה  שלח שא עצמו , לצור בו  עליולהשתמש ולקח

השבועה) י :(את לבעליו:(יא)ולא   י מע ינב נב  וא 
יר(יב ) טר רעה)א חיה ידי על  נטר עד (א יביא יבאה) 

באונס) שנטרפה  עדי י לא  הטריפה)הרפה  מלשל (ופטור 
:(ש רש"י ע"פ  הוא שבסוגריי (כל

שואל 
ע(יג ) אי עליו מת א ונר רעה מע אי יאל וכי 

:י 

     
       

   כב  
     

  כג        
 כד    

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

חר ׁש .ד טענת על  נ ׁש בּ עין  כּ גוֹ ן אין  ְ◌
ׁש אמר וּ  דּ חר ׁש  בּ רמיזה. חר ׁש  ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש ּט וֹ נוֹ 
ואינוֹ  ׁש וֹ מ אינוֹ  מקוֹ ם, בּ כל ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲחכמים

קטן .מד בּ ר : קטן.וט ענת ׁש ּט וֹ נוֹ  כּ גוֹ ן ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
קרא כב )דּ אמר  אל (ׁש מוֹ ת איׁש  י ּת ן כּ י  ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌

[והחר ׁש ] כּ ל וּ ם. קטן בּ נתינת ואין ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵר הוּ ,
ׁש ב וּ ה  ודוקא הוּ א. כּ קטן ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְוהוֹ טה

טנת  ל נׁש בּ ין ׁש אין הוּ א ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדאוֹ ריתא
ל בע  חיּ בין הּס ת ׁש ב וּ ת אבל ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָקטן,

ט נתוֹ : ולהקדּ ׁש .ל ל ּק טן  נ ׁש בּ עין  אבל ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
אלּ א  יּפ רע  לא קטן, מ נּ כסי  לּפ רע  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַהבּ א
ויצא  נכסיו הּמ קדּ יׁש  וכן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִב ׁש ב וּ ה.
לּפ רע  חוֹ ב  ב ל וּ בא חוֹ ב  ׁש טר  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָליו
ׁש ב וּ ה:  צרי הקדּ ׁש , ׁש ל  הנּ כסים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִמן

דעתכב. בלי הם כקטנים  ושוטה וחרש כלום, קטן נתינת אין רמב "ם כג ..(תוי"ט )ולכן
ה "י) פ "ה  ומלוה  לוה  שבועהכד..(הלכות צריך אביו, על חוב שטר  הוציא  ואפילו יתום . מנכסי

מאביו זה  חוב  נתקבל קטן)שלא  מנכסי ליפרע ד "ה  רש"י מב : לקמן(דף  ועיין  מ"ז). שכן (פ"ז
גדול  מיתום  ליפרע  בבא אפילו .(תוי"ט )הדין
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הדייני שבועות שבועת ו נט פרק

עליהן , נ ׁש בּ עין  ׁש אין  דברים וא לּ וּ 
והקּ רקעוֹ ת, והּׁשטרוֹ ת, העבדים,
ּת ׁש לוּ מי בּ הן אין וההקדּ ׁש וֹ ת.
ארבּ עה תׁש לוּ מי ולא כפל
נׁש בּ ע. אינוֹ  חנּ ם ׁש וֹ מר וחמּׁשה.

ה     
  כה

   כו 
    

    
      

כז    
             כח

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וכוּ '.ה והּק רקע וֹ ת  והּׁשטרוֹ ת  העבדים
כב )דּ כתיב כּ לל .(ׁש מוֹ ת ּפ ׁש ע, דּ בר כּ ל ל  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌

חמ ל ׁש וֹ ר שׂ למה,ל ל שׂ ה ל  וֹ ר ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
וּ פרט כּ לל  וכלל. חזר אבדה, כּ ל  ל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְּפ רט.
מה  הּפ רט, כין אלּ א  דן א ּת ה אי  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְוּ כלל 
ממוֹ ן , וג וּ פוֹ  הּמ ּט לטל  דּ בר מפרׁש  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהּפ רט
יצאוּ  ממוֹ ן, וג וּ פוֹ  הּמ ּט לטל  דּ בר כּ ל ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַאף
בדים  יצאוּ  מ ּט לטלין, ׁש אינן ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַקרקעוֹ ת
ׁש אף  ׁש טרוֹ ת יצאוּ  לקרקעוֹ ת, ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌◌ֶׁש הּק ׁש וּ 
ממוֹ ן . גּ וּ פן אין מּט לטלין ׁש הם ּפ י ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַל
אין והקדּ ׁש  ליהן . נׁש בּ ין אין  אלּ וּ  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶׁש כּ ל 

דּ כתיב ליו אל(ׁש ם )נׁש בּ ין איׁש  יּת ן כּ י  ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌

הקדּ ׁש : ׁש ל ולא ּת ׁש ל וּ מירהוּ , בּ הן אין  ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
הּפ רטכפל . כּ ין  דּ מרבּ ינן דוקא דּ בהני ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ׁש נים: יׁש לּ ם הּפ רׁש ה בּ אוֹ תּה  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִדּ כתיב
וחמּׁשה. ארבּ עה ת ׁש ל וּ מי היכא ולא דּ כל  ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌

וחמ ה  ארבּ ה מׁש לּ ם אינוֹ  כפל ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְדליכּ א
ּת ׁש לוּ מי  להוּ  הווּ  כפל  דּ לי כּ א ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְדּ כיון
ארבּ ה  ות ׁש ל וּ מי וארבּ ה, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְׁש לׁש ה
ׁש ל ׁש ה  תׁש לוּ מי ולא  רחמנא אמר ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַוחמ ה

נׁש בּ ע .וארבּ ה: אינוֹ  חנּ ם  ׁש וֹ מרׁש וֹ מר ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
דּ כתיב  ׁש ב וּ ה , אלּ א ליו ל וֹ  אין ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִחנּ ם

אם (ׁש ם ) האלהים אל  הבּ ית בּ ל ונקרב ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ִֹ◌ִ◌
ואוֹ תּה  ידוֹ , ׁש לח בּ ׁש וֹ מר לא הּפ ר ׁש ה ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

רק כה . קאי שכאן  משמע השומרים  שבועת על  נשבעין שאין  מבואר  המשנה שבהמשך ממה 
שאין  מבואר  לא שבמשנתנו  ואע"ג  הקודמות. במשניות בה שאיירי במקצת מודה שבועת  על

כתובות במסכת א', עד טענת עליהם  פז:)נשבעים  נש(דף אין  זו שבועה דגם  (דףבעיןמוכח

אבל) תוד "ה במקצתמ . מודה  לשבועת זו  שבועה שמדמין  משום  והיינו שם ). ונמצא(תוספות .
עליהם , נשבעין אין  דאורייתא שבועות שלש שםשכל ומש"כ  חנם. שומר  סוד"ה הרע"ב כתב (וכן

א ) ס "ק צ"ה סימן חו "מ בפרישה כדאיתא המשנה  שבועות אף ה"ה נשבעין, היסת שבועת עיין כו ..אבל 
קרא ובההוא חינם , דשומר  בקראי דכתיב וכלל ופרט מכלל דילפינן ח)רע"ב כי (פסוק כתיב

במקצת. מודה שבועת ילפינן  ומשם  זה, כתיבכז .הוא עצמו  קרא שבההוא ברע"ב כדאיתא
כפל. תשלומי  חינםכח .גם  שומר  של ראשון  מפסוק  ילפינן זה ו )את ברע"ב.,(פסוק כדאיתא
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ׁש מע וֹ ן רבּ י  מׁש לּ ם. אינ וֹ  שׂ כר נ וֹ שׂ א 
בּ אחריוּ תן, ׁש חיּ ב קדׁש ים אוֹ מר,
בּ אחריוּ תן, ח יּ ב וׁש אינוֹ  עליהן . נׁש בּ עין

עליהם: נ ׁש בּ עין  אין 

      
     

  כט  
    

     
 ל 

            
לא   

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הּק רקע וֹ ת  ו ל הבדים ול נאמרה. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִחנּ ם 
לּה  דּ ילפינן נׁש בּ ע , אינוֹ  ה טרוֹ ת  ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְול
כּ לל. רהוּ , אל איׁש  יּת ן  כּ י ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִמדּ כתיב 
וכלל. חזר ל ׁש מר , ּפ רט. כלים, אוֹ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶכּ סף
אלּ א  דן אּת ה אי וּ כלל וּ פרט ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְכּ לל
דּ בר  מפר ׁש  הּפ רט מה הּפ רט, ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְכּ ין
כּ ל נׁש בּ ע אף ממוֹ ן, וגוּ פוֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַה ּמ ּט לטל
מּט לטלים  דּ לאו קרקע וֹ ת  יצא וּ  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְוכוּ ',
דּ וקא  אינוֹ , בּ הוּ  דּ אמרינן  הני וכל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְוכוּ '.
ה ּס ת  ׁש ב וּ ת אבל דא וֹ ריתא , ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְׁש בוּ ה 

לבע: חיּ בין אינוֹ לע וֹ לם  שׂ כר נוֹ שׂ א  ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌
לח יּ וּ ב,מ ׁש לּ ם . בּ וֹ  ה כּ תוּ ב ואבדה גּ נבה  ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌
י ׁש לּ ם ׁש ם)(דּ כתיב מּמ וֹ  יגּ נב  גּ נב  אם  ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

אינוֹ  וּ ׁש טרוֹ ת וקרקעוֹ ת ובדים ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִלב ליו .
שׂ כר בּ ׁש וֹ מר דּ כתיב כּ י(ׁש ם)מׁש לּ ם, ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

ׁש וֹ ר  אוֹ  חמוֹ ר כּ לל. ר ה וּ , אל איׁש  ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִיּת ן
חזר  לׁש מר , ּפ רט. בּ המה , וכל שׂ ה  ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶא וֹ 
כתיב רהוּ  ליל . כּ דאמרינן וכוּ ', ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוכלל
דּ מׁש מע שׂ כר, וּ בׁש וֹ מר חנּ ם ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְבּ ׁש וֹ מר
לא  ושׂ וֹ כר  ו ׁש וֹ אל הק דּ ׁש . ולא  ֹ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ֵרהוּ 
וקרקע וֹ ת  בדים בהוּ  למע וּ טי כאן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌הזכּ רוּ 
ׁש אלה   ּׁש י דּ לא והקדּ ׁש וֹ ת, ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְוּ ׁש טר וֹ ת
וכל הרב , ל  בׁש טר וֹ ת ולא ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ קרקע וֹ ת ,
בּ ׁש טרוֹ ת ,  ּׁש י ׁש אינוֹ  שׂ כירוּ ת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש כּ ן
בּ הק דּ ׁש , וּ שׂ כירוּ ת ׁש אלה  ּׁש י לא  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ֵ◌ְוכן

וּ להשׂ כּ יר לה ׁש איל  ההקדּ ׁש וֹ ת:ׁש אס וּ ר ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

שכר כט. בשומר  דכתיב מקרא  ילפינן זה  ט )את שבועה(פסוק פטור  ונקט  ברע"ב. כדאיתא 
אבל בקרא, כתיבי לישנא  דבהאי  משום  שכר  בשומר  תשלומין ופטור  חינם  בשומר 
ישאל וכי  מדכתיב  להו איתקש שואל  וגם ותשלומין . משבועה  פטורים שכולם ה"ה
ופטור  חינם  בשומר  שבועה  פטור  דתנא  כיון אלא ראשון , ענין על מוסיף ויו איש

לשנותה חש  לא ולכן בכולן ה"ה שכר , בשומר  כד )תשלומין סימן והיינו ל..(רא"ש
על הרי שאמר  עליו כגון  שקיבל שכיון לעולתי. זו  הרי  ואמר  בהמה  והפריש  עולה י

חייב הוממה או זו בהמה  מתה  ואם  להביא, אופן בכל  מחוייב  עלי, הרי ואמר  בנדר 
אחרת. עולה.לא.להביא  זו הרי  ואמר  נדב אלא בנדר , עצמו  על  קיבל בלא והיינו
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ׁש הן דּ ברים יׁש  א וֹ מר , מאיר רבּ י 
כּ קּ  ואינן  חכמים כּ קּ רקע  ואין  רקע , 

טע וּ נ וֹ ת  גּ פנים עשׂ ר  כּ יצד, לוֹ . מוֹ דים
א לּ א אינן  א וֹ מר וה לּ ה , ל מסרּת י 
ׁש בוּ עה. מחיּ ב מאיר רבּ י חמׁש ,
לקּ רקע המחבּ ר  כּ ל א וֹ מרים, וחכמים
נׁש בּ עין אין כקּ רקע. הוּ א הרי
וׁש בּ ּמ ׁש קל  ׁש בּ ּמ דּ ה  דּ בר  על א לּ א 
ל מסר ּת י מלא  בּ ית  כּ יצד , וׁש בּ ּמ נין .
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      לג      
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ׁש הם ו  דּ ברים י ׁש  א וֹ מר מאיר ר בּ י 
הוּ א כּ ּק רקע. לבּ צר  הע וֹ מד וֹ ת נבים ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

מאיר , לר בּ י חכמים בּ ין ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְדאי כּ א
הע וֹ מדוֹ ת  נבים סבר  מאיר  ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְדּ ר בּ י 
סברי וחכמים דּ מין, כּ בצוּ ר וֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִל בּ צר 

כּ חכמים. והלכה דּ מין. כּ בצוּ ר וֹ ת ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָלאו
גּ בּ י אבל  ׁש וֹ מרים, בּ דין ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְודוקא
במקצת  וּ מוֹ דה ואוֹ נאה וּ ממכּ ר  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִמּק ח 
דּ דבר  לן קימא הני  בּ כל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַהּט נה,
הלכה: וכן דּ מי. כּ בצוּ ר  לבּ צר  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָהע וֹ מד

ובפיה "מלב. ברע"ב , משמע  וכן שמירה , בתורת לו שנתנם משמע לך' 'מסרתי הלשון
מודה דין אמנם במקצת . הודאה  התנא  הוצרך למה  קשה  כן  ואם כן . מוכח  לרמב"ם 

זה  הוא  כי דכתיב  מקרא  ילפינן  ו )במקצת  למשנה הקדמה לעיל כתיב(הובא זה  ופסוק  ,
כמ "ד  קי"ל אבל שומרים פרשת  קז.)באמצע על(ב "ק וקאי כאן  כתיב  פרשיות עירוב 

שומרים , מפרשת  לגמרי ליה  עקרינן אם הראשונים  נחלקו אמנם תלוה. כסף  אם  פרשת 
עקרינן  כי  מלוה  על רק  קאי  ורמב"ם  לרש"י  מלוה , על  וגם  שומרים  על  גם  קאי או

לתוספות  אבל משומרים, לגמרי פרשיות)ליה  עירוב  ד"ה  קז. דף קאי (שם)ורא "ש (ב "ק
צ"ע לרמב "ם אבל  שפיר , אתי  ולדידהו  שומרים . על ברישלג ..(תוי"ט )גם התוספות

מרובה  מסויים)פרק שאינו  דבר ד"ה סג. זה.(דף  הוא דכי  ממשמעות לן דנפקא מסקי 
כלים  אף למנות שדרכו  כסף  מה כלים, או  מכסף מפיק  דבמכילתא  כתב בפירקין  והר "ן

ובמנ  ובמשקל במדה  שאינה טענה כל אמרו מכאן להמנות , טענהשדרכן  אינה  .(תוי"ט )ין 

 י י ח ר ו ק מ

סי



הדייני שבועות שבועת ו פרק ס

ׁש מע וֹ ן רבּ י  מׁש לּ ם. אינ וֹ  שׂ כר נ וֹ שׂ א 
בּ אחריוּ תן, ׁש חיּ ב קדׁש ים אוֹ מר,
בּ אחריוּ תן, ח יּ ב וׁש אינוֹ  עליהן . נׁש בּ עין

עליהם: נ ׁש בּ עין  אין 
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 ל 

            
לא   

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הּק רקע וֹ ת  ו ל הבדים ול נאמרה. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִחנּ ם 
לּה  דּ ילפינן נׁש בּ ע , אינוֹ  ה טרוֹ ת  ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְול
כּ לל. רהוּ , אל איׁש  יּת ן  כּ י ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִמדּ כתיב 
וכלל. חזר ל ׁש מר , ּפ רט. כלים, אוֹ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶכּ סף
אלּ א  דן אּת ה אי וּ כלל וּ פרט ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְכּ לל
דּ בר  מפר ׁש  הּפ רט מה הּפ רט, ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְכּ ין
כּ ל נׁש בּ ע אף ממוֹ ן, וגוּ פוֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַה ּמ ּט לטל
מּט לטלים  דּ לאו קרקע וֹ ת  יצא וּ  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְוכוּ ',
דּ וקא  אינוֹ , בּ הוּ  דּ אמרינן  הני וכל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְוכוּ '.
ה ּס ת  ׁש ב וּ ת אבל דא וֹ ריתא , ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְׁש בוּ ה 

לבע: חיּ בין אינוֹ לע וֹ לם  שׂ כר נוֹ שׂ א  ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌
לח יּ וּ ב,מ ׁש לּ ם . בּ וֹ  ה כּ תוּ ב ואבדה גּ נבה  ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌
י ׁש לּ ם ׁש ם)(דּ כתיב מּמ וֹ  יגּ נב  גּ נב  אם  ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

אינוֹ  וּ ׁש טרוֹ ת וקרקעוֹ ת ובדים ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִלב ליו .
שׂ כר בּ ׁש וֹ מר דּ כתיב כּ י(ׁש ם)מׁש לּ ם, ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

ׁש וֹ ר  אוֹ  חמוֹ ר כּ לל. ר ה וּ , אל איׁש  ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִיּת ן
חזר  לׁש מר , ּפ רט. בּ המה , וכל שׂ ה  ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶא וֹ 
כתיב רהוּ  ליל . כּ דאמרינן וכוּ ', ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוכלל
דּ מׁש מע שׂ כר, וּ בׁש וֹ מר חנּ ם ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְבּ ׁש וֹ מר
לא  ושׂ וֹ כר  ו ׁש וֹ אל הק דּ ׁש . ולא  ֹ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ֵרהוּ 
וקרקע וֹ ת  בדים בהוּ  למע וּ טי כאן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌הזכּ רוּ 
ׁש אלה   ּׁש י דּ לא והקדּ ׁש וֹ ת, ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְוּ ׁש טר וֹ ת
וכל הרב , ל  בׁש טר וֹ ת ולא ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ קרקע וֹ ת ,
בּ ׁש טרוֹ ת ,  ּׁש י ׁש אינוֹ  שׂ כירוּ ת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש כּ ן
בּ הק דּ ׁש , וּ שׂ כירוּ ת ׁש אלה  ּׁש י לא  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ֵ◌ְוכן

וּ להשׂ כּ יר לה ׁש איל  ההקדּ ׁש וֹ ת:ׁש אס וּ ר ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

שכר כט. בשומר  דכתיב מקרא  ילפינן זה  ט )את שבועה(פסוק פטור  ונקט  ברע"ב. כדאיתא 
אבל בקרא, כתיבי לישנא  דבהאי  משום  שכר  בשומר  תשלומין ופטור  חינם  בשומר 
ישאל וכי  מדכתיב  להו איתקש שואל  וגם ותשלומין . משבועה  פטורים שכולם ה"ה
ופטור  חינם  בשומר  שבועה  פטור  דתנא  כיון אלא ראשון , ענין על מוסיף ויו איש

לשנותה חש  לא ולכן בכולן ה"ה שכר , בשומר  כד )תשלומין סימן והיינו ל..(רא"ש
על הרי שאמר  עליו כגון  שקיבל שכיון לעולתי. זו  הרי  ואמר  בהמה  והפריש  עולה י

חייב הוממה או זו בהמה  מתה  ואם  להביא, אופן בכל  מחוייב  עלי, הרי ואמר  בנדר 
אחרת. עולה.לא.להביא  זו הרי  ואמר  נדב אלא בנדר , עצמו  על  קיבל בלא והיינו
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הדייני שבועות שבועת ו סאפרק

ׁש הן דּ ברים יׁש  א וֹ מר , מאיר רבּ י 
כּ קּ  ואינן  חכמים כּ קּ רקע  ואין  רקע , 

טע וּ נ וֹ ת  גּ פנים עשׂ ר  כּ יצד, לוֹ . מוֹ דים
א לּ א אינן  א וֹ מר וה לּ ה , ל מסרּת י 
ׁש בוּ עה. מחיּ ב מאיר רבּ י חמׁש ,
לקּ רקע המחבּ ר  כּ ל א וֹ מרים, וחכמים
נׁש בּ עין אין כקּ רקע. הוּ א הרי
וׁש בּ ּמ ׁש קל  ׁש בּ ּמ דּ ה  דּ בר  על א לּ א 
ל מסר ּת י מלא  בּ ית  כּ יצד , וׁש בּ ּמ נין .

ו     
    

    
      

   
     
    

   לב  
     

  
    

     
      לג      

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש הם ו  דּ ברים י ׁש  א וֹ מר מאיר ר בּ י 
הוּ א כּ ּק רקע. לבּ צר  הע וֹ מד וֹ ת נבים ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

מאיר , לר בּ י חכמים בּ ין ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְדאי כּ א
הע וֹ מדוֹ ת  נבים סבר  מאיר  ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְדּ ר בּ י 
סברי וחכמים דּ מין, כּ בצוּ ר וֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִל בּ צר 

כּ חכמים. והלכה דּ מין. כּ בצוּ ר וֹ ת ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָלאו
גּ בּ י אבל  ׁש וֹ מרים, בּ דין ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְודוקא
במקצת  וּ מוֹ דה ואוֹ נאה וּ ממכּ ר  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִמּק ח 
דּ דבר  לן קימא הני  בּ כל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַהּט נה,
הלכה: וכן דּ מי. כּ בצוּ ר  לבּ צר  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָהע וֹ מד

ובפיה "מלב. ברע"ב , משמע  וכן שמירה , בתורת לו שנתנם משמע לך' 'מסרתי הלשון
מודה דין אמנם במקצת . הודאה  התנא  הוצרך למה  קשה  כן  ואם כן . מוכח  לרמב"ם 

זה  הוא  כי דכתיב  מקרא  ילפינן  ו )במקצת  למשנה הקדמה לעיל כתיב(הובא זה  ופסוק  ,
כמ "ד  קי"ל אבל שומרים פרשת  קז.)באמצע על(ב "ק וקאי כאן  כתיב  פרשיות עירוב 

שומרים , מפרשת  לגמרי ליה  עקרינן אם הראשונים  נחלקו אמנם תלוה. כסף  אם  פרשת 
עקרינן  כי  מלוה  על רק  קאי  ורמב"ם  לרש"י  מלוה , על  וגם  שומרים  על  גם  קאי או

לתוספות  אבל משומרים, לגמרי פרשיות)ליה  עירוב  ד"ה  קז. דף קאי (שם)ורא "ש (ב "ק
צ"ע לרמב "ם אבל  שפיר , אתי  ולדידהו  שומרים . על ברישלג ..(תוי"ט )גם התוספות

מרובה  מסויים)פרק שאינו  דבר ד"ה סג. זה.(דף  הוא דכי  ממשמעות לן דנפקא מסקי 
כלים  אף למנות שדרכו  כסף  מה כלים, או  מכסף מפיק  דבמכילתא  כתב בפירקין  והר "ן

ובמנ  ובמשקל במדה  שאינה טענה כל אמרו מכאן להמנות , טענהשדרכן  אינה  .(תוי"ט )ין 
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סג



הדייני שבועות שבועת ו פרק סב

א וֹ מר  וה לּ ה ,ל מסר ּת י מלא  וכיס
א ּת ה  ּׁשה נּ חּת  מה  א לּ א  י וֹ ד ע איני
וזה  ה זּ יז עד א וֹ מר  זה ּפ טוּ ר . נ וֹ טל,

חיּ ב: החלּ וֹ ן , עד א וֹ מר 

ואבד  ה ּמ ׁש כּ וֹ ן  על חבר וֹ  את  הּמ לוה 
הלויתי סלע  לוֹ  אמר עליו ה ּמ ׁש כּ וֹ ן ,  

ז

     
     

  לד     
      

 לה    
     

ז משנה
.דינרי שני  שקל . דינרי ארבעה   סלע

      
  לו  

   

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הזּ יז. הבּ וֹ לטת עד  ליּ ה ׁש ל  קוֹ רה ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
לע וֹ לם  דמ לּ תא, וּ כללא הבּ ית.  ִֹמּת ו◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ׁש יּ טננּ וּ  ד דאוֹ ריתא ׁש ב וּ ה חיּ ב  ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵאינוֹ 
ׁש בּ ּמ נין, אוֹ  ׁש בּ ּמ ׁש קל  אוֹ  ׁש בּ ּמ דּ ה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָדבר 
במקצת  אוֹ  הּמ דּ ה במקצת ל וֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְויוֹ דה

מנין: מקצת אוֹ  הּמ לוה ז הּמ ׁש קל  ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
הּמ ׁש כּ וֹ ן . על חברוֹ  ליו את נשׂ ה ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

ב ׁש ת  מ ׁש כּ נוֹ  ׁש נא לא שׂ כר , ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ֵׁש וֹ מר 
בּ ׁש ת  ׁש א מׁש כּ נוֹ  ׁש נא לא ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהלואתוֹ ,

והיה  נגנב  אוֹ  אבד  ואם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהלואתוֹ .
מ ׁש כּ וֹ נוֹ  יצא החוֹ ב , כּ נגד  ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַהּמ ׁש כּ וֹ ן
כּ ל וּ ם. זה ל זה להם ואין ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְבחוֹ ב וֹ 
מ ׁש לּ ם  הּמ ׁש כּ וֹ ן, ל  יתר  החוֹ ב  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְואם
יוֹ תר . החוֹ ב  היה מה לּמ לוה ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹלוה
מ ׁש לּ ם  החוֹ ב , ל  י וֹ תר  הּמ ׁש כּ וֹ ן ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְואם
ׁש וֹ מר  בּ אנס, נאבד  ואם ל וה. ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַמלוה
ונׁש בּ ע  פטוּ ר , הּמ לוה גּ ם ּפ ט וּ ר , ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָשׂ כר 
כלּ וֹ : ח וֹ ב וֹ  וג וֹ בה נאבד ◌◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ֶׁש בּ אנס

אין לד. כו ' יודע  איני אומר  והלה מלא, זה  בית אמר  ולא  סתם, מלא בית כשאמר 
מלא זה  בית אמר  אבל שבמדה. בדבר  הודאה  ולא שבמדה בדבר  טענה לא  כאן 
שבמדה כדבר  נחשב לאביי מקבל, אתה שהנחת  מה  אלא  יודע איני  אמר  והלה 
אם  אף  כי שבמדה , כדבר  נחשב  לא  מלא שבית  דסובר  משום אי חולק , ורבא וחייב.
מסויים  מדה להזכיר  גם  שצריכים משום אי  מלא, שהוא לומר  יש עדיין מעט  חסר 

רבא)בהודאה אמר אלא תוד"ה מג. לצדלה..(דף  שבולטת  ר "ל לכאורה  רע "ב, לשון
הלוואה.לו .החוץ. לאחר  בין הלוואה  בשעת משכנו בין משכון, המקבל כל  דין כן כי

 י י ח ר ו ק מ

הדייני שבועות שבועת ו סג פרק

כי לא  א וֹ מר  וה לּ ה ׁש וה, היה  וׁש קל
היה  וסלע  עליו הלויתני סלע  א לּ א 

הלויתי סלע  ּפ טוּ ר . וׁש קל ׁש וה, עליו  
א לּ א כי  לא  א וֹ מר וה לּ ה ׁש וה , היה
דינרים  וּ ׁש לׁש ה  עליו הלויתני סלע 
עליו  הלויתני סלע  חיּ ב . ׁש וה, היה
לא א וֹ מר  וה לּ ה ׁש וה, היה  וּ ׁש ּת ים

הלויתי סלע  א לּ א  וסלעכי עליו  
עליו  הלויתני  סלע  ּפ טוּ ר. ׁש וה , היה
לא א וֹ מר  וה לּ ה ׁש וה, היה  וּ ׁש ּת ים

הלויתי סלע  א לּ א  וחמּׁשה כי  עליו  
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סלע :ׁש קל. כי .חצי  כן לא  לא ֲ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵֹ◌
וּ ׁש ל ׁש ה היה: עליו הלויתני  סלע א לּ א  ָ◌ָ◌

חיּ ב. ׁש וה היה הוֹ דה דינרים  הוּ א ׁש הרי  ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌
אר בּ ה  ׁש וה ׁש הּס לע  הּט נה, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבמקצת
כּ ּמ ה  ל בע  חיּ ב  ׁש הוה וכיון ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִדינרין.
חיּ ב והּמ לוה ׁש לּ וֹ , הּמ ׁש כּ וֹ ן ׁש וה ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָהיה
בר ׁש וּ תוֹ , ׁש אינוֹ  הּמ ׁש כּ וֹ ן ל  ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִל בע 
מוּ ם  דּ מיו, ׁש ּמ ׁש לּ ם ּפ י ל  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְואף

בּ ית  בּ וֹ , נתן יניו ׁש ּמ א ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְדּ חיׁש ינן
ׁש אין  ּת חלּ ה הּמ לוה את מׁש בּ יין ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִדּ ין
מׁש בּ יין   ּכ ואחר  בּ ר ׁש וּ תוֹ , ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַהּמ ׁש כּ וֹ ן
ׁש ּמ א  ׁש וה. היה כּ ּמ ה הוה ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶאת
בּ וּ מא  דקדּ ק ולא ּת ח לּ ה הוה ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִיבע 
ויפסלנּ וּ  הּמ ׁש כּ וֹ ן את הּמ לוה ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְויוֹ ציא
בּ ּס יפא  דתנינן והא ולׁש ב וּ ה. ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְל דוּ ת
קאמר : ּת ח לּ ה נׁש בּ ע  מי נׁש בּ ע , ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִמי 

ברשותו לז. שאינו  שבועה  לישבע שצריכים  לקנות  מצוי שאינו דבר  השומרין כל דין כן  כי
בו נתן עיניו שמא ה"א)שחוששין פ "ו  ופקדון שאלה  .(רמב"ם 
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הדייני שבועות שבועת ו פרק סב

א וֹ מר  וה לּ ה ,ל מסר ּת י מלא  וכיס
א ּת ה  ּׁשה נּ חּת  מה  א לּ א  י וֹ ד ע איני
וזה  ה זּ יז עד א וֹ מר  זה ּפ טוּ ר . נ וֹ טל,

חיּ ב: החלּ וֹ ן , עד א וֹ מר 

ואבד  ה ּמ ׁש כּ וֹ ן  על חבר וֹ  את  הּמ לוה 
הלויתי סלע  לוֹ  אמר עליו ה ּמ ׁש כּ וֹ ן ,  

ז

     
     

  לד     
      

 לה    
     

ז משנה
.דינרי שני  שקל . דינרי ארבעה   סלע

      
  לו  

   

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הזּ יז. הבּ וֹ לטת עד  ליּ ה ׁש ל  קוֹ רה ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
לע וֹ לם  דמ לּ תא, וּ כללא הבּ ית.  ִֹמּת ו◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ׁש יּ טננּ וּ  ד דאוֹ ריתא ׁש ב וּ ה חיּ ב  ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵאינוֹ 
ׁש בּ ּמ נין, אוֹ  ׁש בּ ּמ ׁש קל  אוֹ  ׁש בּ ּמ דּ ה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָדבר 
במקצת  אוֹ  הּמ דּ ה במקצת ל וֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְויוֹ דה

מנין: מקצת אוֹ  הּמ לוה ז הּמ ׁש קל  ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
הּמ ׁש כּ וֹ ן . על חברוֹ  ליו את נשׂ ה ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

ב ׁש ת  מ ׁש כּ נוֹ  ׁש נא לא שׂ כר , ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ֵׁש וֹ מר 
בּ ׁש ת  ׁש א מׁש כּ נוֹ  ׁש נא לא ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהלואתוֹ ,

והיה  נגנב  אוֹ  אבד  ואם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהלואתוֹ .
מ ׁש כּ וֹ נוֹ  יצא החוֹ ב , כּ נגד  ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַהּמ ׁש כּ וֹ ן
כּ ל וּ ם. זה ל זה להם ואין ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְבחוֹ ב וֹ 
מ ׁש לּ ם  הּמ ׁש כּ וֹ ן, ל  יתר  החוֹ ב  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְואם
יוֹ תר . החוֹ ב  היה מה לּמ לוה ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹלוה
מ ׁש לּ ם  החוֹ ב , ל  י וֹ תר  הּמ ׁש כּ וֹ ן ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְואם
ׁש וֹ מר  בּ אנס, נאבד  ואם ל וה. ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַמלוה
ונׁש בּ ע  פטוּ ר , הּמ לוה גּ ם ּפ ט וּ ר , ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָשׂ כר 
כלּ וֹ : ח וֹ ב וֹ  וג וֹ בה נאבד ◌◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ֶׁש בּ אנס

אין לד. כו ' יודע  איני אומר  והלה מלא, זה  בית אמר  ולא  סתם, מלא בית כשאמר 
מלא זה  בית אמר  אבל שבמדה. בדבר  הודאה  ולא שבמדה בדבר  טענה לא  כאן 
שבמדה כדבר  נחשב לאביי מקבל, אתה שהנחת  מה  אלא  יודע איני  אמר  והלה 
אם  אף  כי שבמדה , כדבר  נחשב  לא  מלא שבית  דסובר  משום אי חולק , ורבא וחייב.
מסויים  מדה להזכיר  גם  שצריכים משום אי  מלא, שהוא לומר  יש עדיין מעט  חסר 

רבא)בהודאה אמר אלא תוד"ה מג. לצדלה..(דף  שבולטת  ר "ל לכאורה  רע "ב, לשון
הלוואה.לו .החוץ. לאחר  בין הלוואה  בשעת משכנו בין משכון, המקבל כל  דין כן כי
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כי לא  א וֹ מר  וה לּ ה ׁש וה, היה  וׁש קל
היה  וסלע  עליו הלויתני סלע  א לּ א 

הלויתי סלע  ּפ טוּ ר . וׁש קל ׁש וה, עליו  
א לּ א כי  לא  א וֹ מר וה לּ ה ׁש וה , היה
דינרים  וּ ׁש לׁש ה  עליו הלויתני סלע 
עליו  הלויתני סלע  חיּ ב . ׁש וה, היה
לא א וֹ מר  וה לּ ה ׁש וה, היה  וּ ׁש ּת ים

הלויתי סלע  א לּ א  וסלעכי עליו  
עליו  הלויתני  סלע  ּפ טוּ ר. ׁש וה , היה
לא א וֹ מר  וה לּ ה ׁש וה, היה  וּ ׁש ּת ים

הלויתי סלע  א לּ א  וחמּׁשה כי  עליו  
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סלע :ׁש קל. כי .חצי  כן לא  לא ֲ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵֹ◌
וּ ׁש ל ׁש ה היה: עליו הלויתני  סלע א לּ א  ָ◌ָ◌

חיּ ב. ׁש וה היה הוֹ דה דינרים  הוּ א ׁש הרי  ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌
אר בּ ה  ׁש וה ׁש הּס לע  הּט נה, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבמקצת
כּ ּמ ה  ל בע  חיּ ב  ׁש הוה וכיון ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִדינרין.
חיּ ב והּמ לוה ׁש לּ וֹ , הּמ ׁש כּ וֹ ן ׁש וה ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָהיה
בר ׁש וּ תוֹ , ׁש אינוֹ  הּמ ׁש כּ וֹ ן ל  ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִל בע 
מוּ ם  דּ מיו, ׁש ּמ ׁש לּ ם ּפ י ל  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְואף

בּ ית  בּ וֹ , נתן יניו ׁש ּמ א ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְדּ חיׁש ינן
ׁש אין  ּת חלּ ה הּמ לוה את מׁש בּ יין ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִדּ ין
מׁש בּ יין   ּכ ואחר  בּ ר ׁש וּ תוֹ , ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַהּמ ׁש כּ וֹ ן
ׁש ּמ א  ׁש וה. היה כּ ּמ ה הוה ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶאת
בּ וּ מא  דקדּ ק ולא ּת ח לּ ה הוה ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִיבע 
ויפסלנּ וּ  הּמ ׁש כּ וֹ ן את הּמ לוה ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְויוֹ ציא
בּ ּס יפא  דתנינן והא ולׁש ב וּ ה. ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְל דוּ ת
קאמר : ּת ח לּ ה נׁש בּ ע  מי נׁש בּ ע , ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִמי 

ברשותו לז. שאינו  שבועה  לישבע שצריכים  לקנות  מצוי שאינו דבר  השומרין כל דין כן  כי
בו נתן עיניו שמא ה"א)שחוששין פ "ו  ופקדון שאלה  .(רמב"ם 
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נ ׁש בּ ע , וּ מי  חיּ ב. ׁש וה , היה  דינרים
זה  י ּׁשבע  ׁש ּמ א  אצלוֹ , ׁש ה ּפ קּ ד וֹ ן  מי 

הּפ קּ דוֹ ן : את  הלּ ה  וי וֹ ציא 

נׁש בּ עין ׁש בּ ּת וֹ רה, הנּ ׁש בּ עין כּ ל
ונ וֹ טלין , נ ׁש בּ עין  וא לּ וּ  מׁש לּ מין . ולא 
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 הנשבעי כל  ז פרק
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אצל וֹ . ׁש הּפ ּק דוֹ ן  ׁש היה מי  הּמ לוה ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
הּמ ׁש כּ וֹ ן  ׁש אין נׁש בּ ע  אצלוֹ  ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַהּמ ׁש כּ וֹ ן

◌ְ◌ִבּ ר ׁש וּ תוֹ :
הנּ ׁש בּ עין.א  לא כּ ל מׁש לּ מין. ולא  נׁש בּ ין  ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֹ

אלּ א  ולּט ל , לבע  לּת וֹ ב ת וֹ רה  ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִת ּק נה 

דּ כתיב  י ׁש לּ ם , ולא  ׁש יּ בע  (ׁש מוֹ תלנּ ת בּ ע ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌

ׁש ליו כב ) מי יׁש לּ ם, ולא  בּ ליו ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְולקח
נׁש בּ ע: הוּ א  ונוֹ טלין.לׁש לּ ם  נׁש בּ עין וא לּ וּ  ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ולּט ל. לבע חכמים  להם ֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּת ּק נוּ 
בּ מתניתין : לק ּמ ן  לה וּ  מפרׁש  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌◌ְוכלּ הוּ 

שמאלח. טעמא אלא לרשיעי, תקנה עבדינן וכי  בתוספות והקשו ברש"י , הוא וכן רע"ב 
לבטלה לוה שבועת  ונמצא  הפקדון  הלה בתוי"ט )יוציא  מודהא..(הובא  הם. ושלשה 

ו', לפרק בהקדמה  למעלה שנתבאר  כמו  השומרין , ושבועת מעידו, אחד ועד במקצת,
להרחבה. י)דכתיבב.עיי "ש  כב בּ מלאכת(ויקרא ידוֹ  ׁש לח  לא  אם  ׁש ניהם  בּ ין ּת היה ה' ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌◌ְׁש בת

בּ ליו  ולקח השבועה)ר ה וּ  יׁש לּ ם (את  ולא כלום), שם).(הנתבע  ורש"י מה. מכנגדו ג ..(דף  חוץ ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌
התורה  מן שבועה  במחויב  דאיירי השבועה על  ובב "יחשוד צ"ב, סי' הטור כתב וכן (רש"י,

הרמב"ם) דעת  גם  שכן איתא  ונשבעד..שם  תורה  כעין  תיקנו כלל בדרך דרבנן שבועות  גם
שלה. סיבה מחמת אחת  כל ונוטל , נשבע  שיהא תיקנו דלהלן  באלו אבל  משלם, ואינו 
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וׁש כּ נגדּ וֹ  והנּ חבּ ל, והנּ גזל, הּׂשכיר,
על והחנוני הּׁשבוּ עה, על חׁש וּ ד
לי ּת ן  לוֹ  אמר כּ יצד, הּׂשכיר ּפ נקסוֹ .
נת ּת י , א וֹ מר  ה וּ א  ,ביד לי  ׁש יּ ׁש  שׂ כרי
נ ׁש בּ ע ה וּ א  נטלּת י , לא  א וֹ מר והלּ ה 
ׁש ּת הא עד  א וֹ מר , יה וּ דה  ר בּ י ונ וֹ טל.
ּת ן לוֹ  אמר כּ יצד , ה וֹ דאה . מקצת  ׁש ם
, ביד לי  ׁש יּ ׁש  דּ ינר חמּׁשים שׂ כרי  לי 

זהב: דינר התקבּ לּת  א וֹ מר והוּ א 
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ולּט ל ,הּׂשכיר. לבע חכמים  לוֹ  ּת ּק נ וּ  ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֹ
ואינוֹ  בּ פוֹ ליו  טרוּ ד ה בּ ית  ׁש בּ ל ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִמּפ ני
שׂ כיר  בזמ נּ וֹ , כּ ׁש ּת וֹ בעוֹ  מלּ י והני ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנזכּ ר .
וּ שׂ כיר  ׁש אחריו, ה לּ ילה  כל זמנּ וֹ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְיוֹ ם
אבל  ׁש לּ אחריו . ה יּ וֹ ם  כל  זמנּ וֹ  ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַלילה 
ה ּס ת  נ ׁש בּ ע ה בּ ית  בּ ל זמנּ וֹ , לאחר ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְּת בע וֹ 
בדים , ׁש א  שׂ כר וֹ  ואם  ונפטר . ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶׁש ּפ רעוֹ 
 ֹדּ מּת ו ונוֹ טל, נׁש בּ ע הכיר  אין ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַנ ּמ י

יכוֹ ל  מעוֹ לם , שׂ כר ּת י לא לוֹ  לוֹ מר  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ֶׁש יּ כוֹ ל
:שׂ כר ל ונת ּת י שׂ כרּת י נּמ י לוֹ  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַלוֹ מר 

נתּת י. אוֹ מר ׁש נים הוּ א לוֹ  אמר אבל  ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌
א לּ א  ל קצצּת י לא  א וֹ מר וה וּ א  לי ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָקצצ ּת 
ה ּת וֹ רה  ׁש בוּ ת  ה בּ ית בּ ל נׁש בּ ע ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאחד,
אחד: א לּ א  לוֹ  נ וֹ תן ואינוֹ  כדבריו ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הוּ א 

אוֹ מר. יהוּ דה יה וּ דה רבּ י כּ ר בּ י הלכה  ואין  ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ולא  בנגזל ולא  בשׂ כיר  בנח בּ ל :לא  ְֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

ששילם ה. וסובר  טועה שמא חששו  בפועליו טרוד הבית  שבעל  מה .)משום .(דף
תקנתאו . זו שבועה כי  משלם. ואינו  נשבע הבית  הבעל במקצת הודאה  בליכא  אבל

להפוך תקנתא עבדי  לא  יהודה ולרבי התורה, מן  שבועה חיוב כאן  אין שהרי  היא,
היא תקנתא רק  עצמה  כשהשבועה השכיר  על מו .)השבועה  שבועה.(דף שהך  כתב (רש"י

תוספות  אבל  היסת שבועת בדרבנן)היא היסת(ד "ה  שבועת  הותקן נחמן רב  בימי שהרי עליו  הקשו 
ו) לפרק הקדמה  לעיל מסויימים)(עיין למקרים רק  התנאים  בימי היתה אחרת  שתקנה כתבו  .והם 
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נ ׁש בּ ע , וּ מי  חיּ ב. ׁש וה , היה  דינרים
זה  י ּׁשבע  ׁש ּמ א  אצלוֹ , ׁש ה ּפ קּ ד וֹ ן  מי 

הּפ קּ דוֹ ן : את  הלּ ה  וי וֹ ציא 

נׁש בּ עין ׁש בּ ּת וֹ רה, הנּ ׁש בּ עין כּ ל
ונ וֹ טלין , נ ׁש בּ עין  וא לּ וּ  מׁש לּ מין . ולא 
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אצל וֹ . ׁש הּפ ּק דוֹ ן  ׁש היה מי  הּמ לוה ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
הּמ ׁש כּ וֹ ן  ׁש אין נׁש בּ ע  אצלוֹ  ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַהּמ ׁש כּ וֹ ן

◌ְ◌ִבּ ר ׁש וּ תוֹ :
הנּ ׁש בּ עין.א  לא כּ ל מׁש לּ מין. ולא  נׁש בּ ין  ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֹ

אלּ א  ולּט ל , לבע  לּת וֹ ב ת וֹ רה  ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִת ּק נה 

דּ כתיב  י ׁש לּ ם , ולא  ׁש יּ בע  (ׁש מוֹ תלנּ ת בּ ע ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌

ׁש ליו כב ) מי יׁש לּ ם, ולא  בּ ליו ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְולקח
נׁש בּ ע: הוּ א  ונוֹ טלין.לׁש לּ ם  נׁש בּ עין וא לּ וּ  ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ולּט ל. לבע חכמים  להם ֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּת ּק נוּ 
בּ מתניתין : לק ּמ ן  לה וּ  מפרׁש  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌◌ְוכלּ הוּ 

שמאלח. טעמא אלא לרשיעי, תקנה עבדינן וכי  בתוספות והקשו ברש"י , הוא וכן רע"ב 
לבטלה לוה שבועת  ונמצא  הפקדון  הלה בתוי"ט )יוציא  מודהא..(הובא  הם. ושלשה 

ו', לפרק בהקדמה  למעלה שנתבאר  כמו  השומרין , ושבועת מעידו, אחד ועד במקצת,
להרחבה. י)דכתיבב.עיי "ש  כב בּ מלאכת(ויקרא ידוֹ  ׁש לח  לא  אם  ׁש ניהם  בּ ין ּת היה ה' ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌◌ְׁש בת

בּ ליו  ולקח השבועה)ר ה וּ  יׁש לּ ם (את  ולא כלום), שם).(הנתבע  ורש"י מה. מכנגדו ג ..(דף  חוץ ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌
התורה  מן שבועה  במחויב  דאיירי השבועה על  ובב "יחשוד צ"ב, סי' הטור כתב וכן (רש"י,

הרמב"ם) דעת  גם  שכן איתא  ונשבעד..שם  תורה  כעין  תיקנו כלל בדרך דרבנן שבועות  גם
שלה. סיבה מחמת אחת  כל ונוטל , נשבע  שיהא תיקנו דלהלן  באלו אבל  משלם, ואינו 
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הנשבעי שבועות כל ז סה פרק

וׁש כּ נגדּ וֹ  והנּ חבּ ל, והנּ גזל, הּׂשכיר,
על והחנוני הּׁשבוּ עה, על חׁש וּ ד
לי ּת ן  לוֹ  אמר כּ יצד, הּׂשכיר ּפ נקסוֹ .
נת ּת י , א וֹ מר  ה וּ א  ,ביד לי  ׁש יּ ׁש  שׂ כרי
נ ׁש בּ ע ה וּ א  נטלּת י , לא  א וֹ מר והלּ ה 
ׁש ּת הא עד  א וֹ מר , יה וּ דה  ר בּ י ונ וֹ טל.
ּת ן לוֹ  אמר כּ יצד , ה וֹ דאה . מקצת  ׁש ם
, ביד לי  ׁש יּ ׁש  דּ ינר חמּׁשים שׂ כרי  לי 

זהב: דינר התקבּ לּת  א וֹ מר והוּ א 
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ולּט ל ,הּׂשכיר. לבע חכמים  לוֹ  ּת ּק נ וּ  ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֹ
ואינוֹ  בּ פוֹ ליו  טרוּ ד ה בּ ית  ׁש בּ ל ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִמּפ ני
שׂ כיר  בזמ נּ וֹ , כּ ׁש ּת וֹ בעוֹ  מלּ י והני ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנזכּ ר .
וּ שׂ כיר  ׁש אחריו, ה לּ ילה  כל זמנּ וֹ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְיוֹ ם
אבל  ׁש לּ אחריו . ה יּ וֹ ם  כל  זמנּ וֹ  ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַלילה 
ה ּס ת  נ ׁש בּ ע ה בּ ית  בּ ל זמנּ וֹ , לאחר ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְּת בע וֹ 
בדים , ׁש א  שׂ כר וֹ  ואם  ונפטר . ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶׁש ּפ רעוֹ 
 ֹדּ מּת ו ונוֹ טל, נׁש בּ ע הכיר  אין ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַנ ּמ י

יכוֹ ל  מעוֹ לם , שׂ כר ּת י לא לוֹ  לוֹ מר  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ֶׁש יּ כוֹ ל
:שׂ כר ל ונת ּת י שׂ כרּת י נּמ י לוֹ  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַלוֹ מר 

נתּת י. אוֹ מר ׁש נים הוּ א לוֹ  אמר אבל  ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌
א לּ א  ל קצצּת י לא  א וֹ מר וה וּ א  לי ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָקצצ ּת 
ה ּת וֹ רה  ׁש בוּ ת  ה בּ ית בּ ל נׁש בּ ע ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאחד,
אחד: א לּ א  לוֹ  נ וֹ תן ואינוֹ  כדבריו ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הוּ א 

אוֹ מר. יהוּ דה יה וּ דה רבּ י כּ ר בּ י הלכה  ואין  ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ולא  בנגזל ולא  בשׂ כיר  בנח בּ ל :לא  ְֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

ששילם ה. וסובר  טועה שמא חששו  בפועליו טרוד הבית  שבעל  מה .)משום .(דף
תקנתאו . זו שבועה כי  משלם. ואינו  נשבע הבית  הבעל במקצת הודאה  בליכא  אבל

להפוך תקנתא עבדי  לא  יהודה ולרבי התורה, מן  שבועה חיוב כאן  אין שהרי  היא,
היא תקנתא רק  עצמה  כשהשבועה השכיר  על מו .)השבועה  שבועה.(דף שהך  כתב (רש"י

תוספות  אבל  היסת שבועת בדרבנן)היא היסת(ד "ה  שבועת  הותקן נחמן רב  בימי שהרי עליו  הקשו 
ו) לפרק הקדמה  לעיל מסויימים)(עיין למקרים רק  התנאים  בימי היתה אחרת  שתקנה כתבו  .והם 
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הנשבעי שבועות כל ז פרק סו 

ׁש נּ כנס  אוֹ ת וֹ  מעידין הי וּ  כּ יצד , ה נּ גזל 
הוּ א ברׁש וּ ת, ׁש א למׁש כּ נוֹ  לביתוֹ 
לא אוֹ מר והוּ א נטלּת , כּ לי אוֹ מר

יה וּ  ר בּ י  ונוֹ טל. נׁש בּ ע  זה הרי דה נטלּת י , 
ה וֹ דאה . מקצת  ׁש ם ׁש ּת הא עד  אוֹ מר ,
וה וּ א  נטל ּת , כלים  ׁש ני  ל וֹ  אמר  כּ יצד ,

אחד : אלּ א נטלּת י  לא אוֹ מר 

אוֹ תוֹ  מעידים היוּ  כּ יצד, הנּ חבּ ל
חבוּ ל, ויצא  ׁש לם יד וֹ  ּת חת  ׁש נּ כנס
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ברׁש וּ ת.ב ׁש א  ׁש ראוּ הוּ למׁש כּ נוֹ  וּ כגוֹ ן ְ◌ֶ◌ָ◌
כּ לוּ ם  בּ יד וֹ  ואין חבר וֹ  לבית ׁש נּ כנס ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵדים
ּת חת  ל וֹ  ּת ח וּ בים וכלים מ ם ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְויצא

ונ וֹ טל.כּ נפיו: נׁש בּ ע זה ׁש הריהרי  ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌
מידים  ׁש הדים מ וֹ כיחים, ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהדּ ברים

לי ּה  דטין והוּ א בר ׁש וּ ת. ׁש א ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ ׁש כּ נוֹ 
ט ין  אם אבל  בּ י ּה , דאמיד  בּ מידי ַהאי◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
בּ מידי גּ ונא האי וכי  דכסּפ א בּ כסא ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵלי ּה 
ל בע  כּ מיני ּה  כּ ל לאו בּ י ּה , אמיד  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְדלא
וי ּפ טר : הנּ תבּ ע  י בע  אלּ א ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ְול ּט ל ,

לטעון ז. יכול  ואינו  כנפיו תחת כלים  שהיו שראו  ורא "ש  תוספות  כתבו  וכן רע "ב .
היו. צרורות או  עפר  אמידח.ולומר  דלא במידי ליה טעין  שאם  הרע"ב שכתב  ממה 

שלא ואומר  לגמרי העדים  שמכחיש  לומר  אפשר  שאי מוכח ויפטר , הנתבע  ישבע ביה
שהוא בפנים , שביארנו  כמו  אלא בשבועה , נאמן  ואינו כפרן  הוחזק  שא "כ מאומה, נטל

חובו כנגד רק שלקח  או עצמו של כליו שלקח ולקחו ט..(תוי"ט )טוען  הגזלן  קנסו 
אדם בני היזק ירבה שלא  כדי הנגזל, על  אותו  והטילו ממנו הובאהשבועה (רמב"ם ,

עיי "ש .י..בתוי"ט ) א ', משנה סוף במקו"ח  לעיל  מבואר  יהודה  רבי  של תוי "ט.יא.טעמו 
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לא א וֹ מר  וה וּ א  בּ י, חבלּת  לוֹ  ואמר
רבּ י ונ וֹ טל. נ ׁש בּ ע  זה  הרי  חבלּת י ,
מקצת  ׁש ם ׁש ּת הא  עד  א וֹ מר , יה וּ דה 
בּ י חבלּת  לוֹ  אמר כּ יצד, הוֹ דאה.
 ב חבלּת י לא  א וֹ מר וה לּ ה ׁש ּת ים,

אחת : א לּ א 

כּ יצד, הּׁשבוּ עה  על חׁש וּ ד  וׁש כּ נגדּ וֹ 
ׁש ב וּ עת  ואחת  העד וּ ת  ׁש ב וּ עת  אחת 
ׁש וא. ׁש בוּ עת ואפלּ וּ  הּפ קּ דוֹ ן,

ד

     
      

    
    יב  

    
     

      יג
     

      

   
    

     
    

          
             
            

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ונ וֹ טל.ג נ ׁש בּ ע זה ׁש החבלה הרי  ודוקא ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
מוּ ם  בּ צמ וֹ , ׁש חבל ׁש אפׁש ר  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְבּ מקוֹ ם
ׁש אינוֹ  בּ מקוֹ ם אבל ׁש ב וּ ה.  צרי ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָהכי 
שׂ וּ  ׁש אחרים ונכּ ר  בּ צמ וֹ  לחבל ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָיכוֹ ל 
ואין  בג בּ וֹ , נׁש יכה ל וֹ  ׁש לתה כּ גוֹ ן ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְל וֹ ,
שׂ ה, אחר  ׁש ּמ א ל וֹ מר  ׁש יּ וּ כל אחר , ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָׁש ם

ׁש ב וּ ה: בּ לא ׁש בוּ עת דנוֹ טל  ואפלּ וּ  ֵ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌
וּ ׁש ב וּ ת ׁש וא . דוּ ת ׁש ב וּ ת מבּ יא לא ִֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌

דּ הוי ממוֹ ן, כּ פירת בּ הוּ  דּ אית ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַהּפ ּק ד וֹ ן
ׁש ב וּ ת  אפלּ וּ  אלּ א ול בּ ר יּ וֹ ת, ל מים ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַרע 
ׁש כּ נג דּ וֹ  ל מים, רע  אלּ א דּ אינוֹ  ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָׁש וא,
קתני, לא בּ ּט וּ י  וּ ׁש ב וּ ת ונוֹ טל . ◌ֵ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנׁש בּ ע 
ולא  אכל  כּ גוֹ ן דּ להבּ א בּ ּט וּ י ֹ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִדּ ׁש ב וּ ת
בּ קוּ ׁש טא  אׁש ּת בע  כּ י למימר  אי כּ א ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַֹאכל,
ל  ואף לקיּ מוֹ , היה ׁש בּ דּת וֹ  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִאׁש ּת בע ,
ח ׁש וּ ד  אינוֹ  ליה ובר  יצר וֹ  ׁש כּ פאוֹ  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִּפ י

ונשבעיב . נאמן הנחבל שיהא  זרוע בעלי השוטים  לאלו חכמים קנסו ומזיקקנס  חובל (רמב"ם 

ה "ד) האמינוהו פ "ה  כן על  בעצמן לחבל אדם בני דרך  שאין אלא קנס, הוי דלא כתב  והראב"ד ,
בשבועה עיי"ש .יג..(תוי "ט)לנחבל  א', משנה סוף במקו"ח  לעיל  מבואר יהודה רבי של טעמו
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הנשבעי שבועות כל ז פרק סו 

ׁש נּ כנס  אוֹ ת וֹ  מעידין הי וּ  כּ יצד , ה נּ גזל 
הוּ א ברׁש וּ ת, ׁש א למׁש כּ נוֹ  לביתוֹ 
לא אוֹ מר והוּ א נטלּת , כּ לי אוֹ מר

יה וּ  ר בּ י  ונוֹ טל. נׁש בּ ע  זה הרי דה נטלּת י , 
ה וֹ דאה . מקצת  ׁש ם ׁש ּת הא עד  אוֹ מר ,
וה וּ א  נטל ּת , כלים  ׁש ני  ל וֹ  אמר  כּ יצד ,

אחד : אלּ א נטלּת י  לא אוֹ מר 

אוֹ תוֹ  מעידים היוּ  כּ יצד, הנּ חבּ ל
חבוּ ל, ויצא  ׁש לם יד וֹ  ּת חת  ׁש נּ כנס

ב
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ברׁש וּ ת.ב ׁש א  ׁש ראוּ הוּ למׁש כּ נוֹ  וּ כגוֹ ן ְ◌ֶ◌ָ◌
כּ לוּ ם  בּ יד וֹ  ואין חבר וֹ  לבית ׁש נּ כנס ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵדים
ּת חת  ל וֹ  ּת ח וּ בים וכלים מ ם ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְויצא

ונ וֹ טל.כּ נפיו: נׁש בּ ע זה ׁש הריהרי  ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌
מידים  ׁש הדים מ וֹ כיחים, ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהדּ ברים

לי ּה  דטין והוּ א בר ׁש וּ ת. ׁש א ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ ׁש כּ נוֹ 
ט ין  אם אבל  בּ י ּה , דאמיד  בּ מידי ַהאי◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
בּ מידי גּ ונא האי וכי  דכסּפ א בּ כסא ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵלי ּה 
ל בע  כּ מיני ּה  כּ ל לאו בּ י ּה , אמיד  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְדלא
וי ּפ טר : הנּ תבּ ע  י בע  אלּ א ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ְול ּט ל ,

לטעון ז. יכול  ואינו  כנפיו תחת כלים  שהיו שראו  ורא "ש  תוספות  כתבו  וכן רע "ב .
היו. צרורות או  עפר  אמידח.ולומר  דלא במידי ליה טעין  שאם  הרע"ב שכתב  ממה 

שלא ואומר  לגמרי העדים  שמכחיש  לומר  אפשר  שאי מוכח ויפטר , הנתבע  ישבע ביה
שהוא בפנים , שביארנו  כמו  אלא בשבועה , נאמן  ואינו כפרן  הוחזק  שא "כ מאומה, נטל

חובו כנגד רק שלקח  או עצמו של כליו שלקח ולקחו ט..(תוי"ט )טוען  הגזלן  קנסו 
אדם בני היזק ירבה שלא  כדי הנגזל, על  אותו  והטילו ממנו הובאהשבועה (רמב"ם ,

עיי "ש .י..בתוי"ט ) א ', משנה סוף במקו"ח  לעיל  מבואר  יהודה  רבי  של תוי "ט.יא.טעמו 
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הנשבעי שבועות כל ז סז פרק

לא א וֹ מר  וה וּ א  בּ י, חבלּת  לוֹ  ואמר
רבּ י ונ וֹ טל. נ ׁש בּ ע  זה  הרי  חבלּת י ,
מקצת  ׁש ם ׁש ּת הא  עד  א וֹ מר , יה וּ דה 
בּ י חבלּת  לוֹ  אמר כּ יצד, הוֹ דאה.
 ב חבלּת י לא  א וֹ מר וה לּ ה ׁש ּת ים,

אחת : א לּ א 

כּ יצד, הּׁשבוּ עה  על חׁש וּ ד  וׁש כּ נגדּ וֹ 
ׁש ב וּ עת  ואחת  העד וּ ת  ׁש ב וּ עת  אחת 
ׁש וא. ׁש בוּ עת ואפלּ וּ  הּפ קּ דוֹ ן,
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ונ וֹ טל.ג נ ׁש בּ ע זה ׁש החבלה הרי  ודוקא ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
מוּ ם  בּ צמ וֹ , ׁש חבל ׁש אפׁש ר  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְבּ מקוֹ ם
ׁש אינוֹ  בּ מקוֹ ם אבל ׁש ב וּ ה.  צרי ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָהכי 
שׂ וּ  ׁש אחרים ונכּ ר  בּ צמ וֹ  לחבל ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָיכוֹ ל 
ואין  בג בּ וֹ , נׁש יכה ל וֹ  ׁש לתה כּ גוֹ ן ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְל וֹ ,
שׂ ה, אחר  ׁש ּמ א ל וֹ מר  ׁש יּ וּ כל אחר , ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָׁש ם

ׁש ב וּ ה: בּ לא ׁש בוּ עת דנוֹ טל  ואפלּ וּ  ֵ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌
וּ ׁש ב וּ ת ׁש וא . דוּ ת ׁש ב וּ ת מבּ יא לא ִֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌

דּ הוי ממוֹ ן, כּ פירת בּ הוּ  דּ אית ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַהּפ ּק ד וֹ ן
ׁש ב וּ ת  אפלּ וּ  אלּ א ול בּ ר יּ וֹ ת, ל מים ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַרע 
ׁש כּ נג דּ וֹ  ל מים, רע  אלּ א דּ אינוֹ  ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָׁש וא,
קתני, לא בּ ּט וּ י  וּ ׁש ב וּ ת ונוֹ טל . ◌ֵ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנׁש בּ ע 
ולא  אכל  כּ גוֹ ן דּ להבּ א בּ ּט וּ י ֹ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִדּ ׁש ב וּ ת
בּ קוּ ׁש טא  אׁש ּת בע  כּ י למימר  אי כּ א ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַֹאכל,
ל  ואף לקיּ מוֹ , היה ׁש בּ דּת וֹ  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִאׁש ּת בע ,
ח ׁש וּ ד  אינוֹ  ליה ובר  יצר וֹ  ׁש כּ פאוֹ  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִּפ י

ונשבעיב . נאמן הנחבל שיהא  זרוע בעלי השוטים  לאלו חכמים קנסו ומזיקקנס  חובל (רמב"ם 

ה "ד) האמינוהו פ "ה  כן על  בעצמן לחבל אדם בני דרך  שאין אלא קנס, הוי דלא כתב  והראב"ד ,
בשבועה עיי"ש .יג..(תוי "ט)לנחבל  א', משנה סוף במקו"ח  לעיל  מבואר יהודה רבי של טעמו
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הנשבעי שבועות כל ז פרק סח

בּ קביא, משׂ חק מהן אחד היה
וסוֹ חרי יוֹ נים, וּ מפריחי  ברבּ ית , וּ מלוה
ונוֹ טל. נׁש בּ ע ׁש כּ נגדּ וֹ  ׁש ביעית,
ה ּׁשב וּ עה  חזרה  חׁש וּ דין , ׁש ניהן  היוּ 
מאיר  ר בּ י יוֹ סי . רבּ י  דּ ברי  למקוֹ מּה ,

יחלקוּ : א וֹ מר ,
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

דּ לׁש בר , בּ ּט וּ י אבל ה ב וּ ה. ל ְבּ כ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
ׁש וא , ל ׁש בוּ ת  דּ מי אכלּת י, ולא  ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָאכלּת י

מ ּפ יו : ׁש קר  ׁש בוּ ת  ה וֹ ציא  היהׁש הרי ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌
בּ קביא. מ שׂ חק מהן פסוּ לא אחד ּת נא  ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

דרבּ נן: ּפ סוּ לא  וקתני מפריחי דא וֹ ריתא  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
יוֹ נתי וֹ נים . ּת קדּ ים  אם דּ מפר ׁש י אית  ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌

שׂ חוֹ ק. והינ וּ  ,וכ  ּכ ל א ּת ן ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְליוֹ נתי
מלּמ דת  יוֹ נה  ׁש ּמ גדּ ל דּ מפר ׁש י ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְואית 
בּ הן  ויׁש  בּ ליה , לבית  יוֹ נים  ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְלהביא 

ׁש ל וֹ ם : דּ רכי מ ּפ ני ׁש ביעית.גּ זל וסוֹ חרי ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

וה ּת וֹ רה  ׁש ביית , מּפ ר וֹ ת  סחוֹ רה  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִעוֹ שׂ ים 
לסחוֹ רה : ולא  לאכלה  ׁש בוּ עהאמרה חזרה ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌

חזרה למק וֹ מ ּה . בגּ מרא , דּ מפר ׁש י אית  ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ה ּק ד וֹ ׁש  ׁש הׁש בּ י סיני הר  לׁש בוּ ת  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְלסיני,
וה וּ א  תגזל, לא ישׂ ראל את  ה וּ א   ָּבּ ר ו◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִֹ◌ְ◌ְֹ◌
בּ ית  אבל לחברוֹ , ממוֹ ן הכּ וֹ פר מן ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִיּפ רע
לפרעוֹ ן . ולא  לׁש בוּ ה  לא  נזקקין אין  ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִדּ ין 

דּ  לּה ,ואית  למחיּ ב ׁש בוּ ה  חזרה  מפר ׁש י ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌
ׁש אינוֹ  וכיון  במקצת , ׁש ה וֹ דה זה  ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַל

ה וּ א , ח ׁש וּ ד ׁש הרי ל בע יׁש לּ ם:יכוֹ ל ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

ועושים יד. בעצמות , או בצרורות או  בעצים שמשחקים אלו  כיצד, בקוביא  המשחקים
בי  המשחקים תנאי  וכן וכך. כך יקח  שחוק  באותו חבירו  את  הנוצח שכל  ניהם

יקח יותר  תרוץ או  בהמתו שתנצח שכל תנאי  ועושים בעופות או  בחיה  או  בבהמה
אסור  הכל אלו , בדברים כיוצא  וכל וכך, כך  ב)מחבירו סעיף  ש "ע סימן והם טו ..(חו "מ

ברע"ב. נוסף פירוש ועיין קודמת . הערה ראה  בקוביא, פירושטז.כמשחקים  לפי 
סיני . להר  השבועה שחזרה נוסף , פירוש  רע "ב  ועיין  בגמרא , הגירסאיז.אחד כן

הגמרא מסקנת אבל  המשניות, ספרי  מז.)ברוב יחלוקו.(דף  שאמר  הוא יוסי  שרבי 
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לוֹ  ׁש יּ אמר לא כּ יצד , ּפ נקסוֹ  על והחנוני 
מאתים  לי ח יּ ב  ׁש א ּת ה  ּפ נקסי  על כּ ת וּ ב 
ח ּט ין, סאתים  לבני  ּת ן לוֹ  אמר  אלּ א  ז וּ ז,
א וֹ מר  ה וּ א  מעוֹ ת , בּ סלע  לפ וֹ עלי  ּת ן 

נטלנוּ , לא אוֹ מרים  והן (ׁש ניהןנת ּת י 

נ ׁש בּ עיןנ ׁש בּ עים) והן ונוֹ טל נׁש בּ ע ה וּ א , 
באין אלּ וּ  כּ יצד  נ נּ ס , בּ ן אמר  ונוֹ טלין .
לידי באין ואלּ וּ  ׁש וא ׁש בוּ עת לידי
ׁש א  נוֹ טל  ה וּ א אלּ א ׁש וא, ׁש ב וּ עת 
ב ׁש ב וּ עה : ׁש א נוֹ טלין  והן  ב ׁש ב וּ עה 

ה      
     

       
   יח  

     
      

      
      
      

     
    

    
   

  יט    
  כ           

             
              

         

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ונוֹ טלין.ה נׁש בּ עין הבּ ית.[ׁש ניהן מ בּ ל  ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌
לי  מהימנוּ  לא ּפ וֹ לים חנוני, ליּה  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְדּ אמר
אמרּת  דּ לא  האמנּת ינהוּ , אּת  ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִבּ ׁש בוּ ה],
אמרי  ּפ וֹ לים וכן להוּ . הב בּ סהדי ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִלי
בּ ׁש בוּ ה. לן מהימן לא חנוני ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵליּה ,
הבּ ית, מבּ ל ונוֹ טלים נ ׁש בּ ין  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש ניהם

דּ לכסוּ ף  היכי כּ י  זה, בּ פני  זה ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנׁש בּ ים
מחנוני: ּפ וֹ לים אוֹ  מ ּפ וֹ לים אלּ וּ חנוני ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ׁש וא. ׁש ב וּ עת לידי באין לואלּ וּ  ׁש הרי  ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌
ׁש ם  ונמצא לוא נׁש בּ ע מהן  אחד  ָכּ רח◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
נוֹ טלין ואלּ וּ  אלּ וּ  אלּ א  מתחלּ ל . ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָׁש מים

הלכה ואין ׁש בוּ ה. ננּ ס:בּ לא  כּ בן ְ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

הכליח. כופר  שאר  כמו היסת נשבע הבית  בעל צא)אלא  סימן גורסים יט..(טור  יש
הספרים , גירסת  השארנו הרע "ב. גירסת  וכן הבית , מבעל ונוטלין נשבעין  שניהם 

בהלכה. ולא בפשט לא  ביניהן נפקותא  שאין  תשובתכ.כיון הביא שם בטור 
לפועליך, שנתתי  בפנקסי מוצא אני  אומר  אלא  שנתן, ברי טוען החנוני  שאין הרא"ש 
ליתן. לו שאמר  מודה  הבית בעל שהרי  לדבר  רגלים שיש  כיון ברי  כטוען  ומהני 
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הנשבעי שבועות כל ז פרק סח

בּ קביא, משׂ חק מהן אחד היה
וסוֹ חרי יוֹ נים, וּ מפריחי  ברבּ ית , וּ מלוה
ונוֹ טל. נׁש בּ ע ׁש כּ נגדּ וֹ  ׁש ביעית,
ה ּׁשב וּ עה  חזרה  חׁש וּ דין , ׁש ניהן  היוּ 
מאיר  ר בּ י יוֹ סי . רבּ י  דּ ברי  למקוֹ מּה ,

יחלקוּ : א וֹ מר ,

      
    
     

   
    

  יד   
   

      
        טו       

         
           טז

     יז 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

דּ לׁש בר , בּ ּט וּ י אבל ה ב וּ ה. ל ְבּ כ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
ׁש וא , ל ׁש בוּ ת  דּ מי אכלּת י, ולא  ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָאכלּת י

מ ּפ יו : ׁש קר  ׁש בוּ ת  ה וֹ ציא  היהׁש הרי ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌
בּ קביא. מ שׂ חק מהן פסוּ לא אחד ּת נא  ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

דרבּ נן: ּפ סוּ לא  וקתני מפריחי דא וֹ ריתא  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
יוֹ נתי וֹ נים . ּת קדּ ים  אם דּ מפר ׁש י אית  ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌

שׂ חוֹ ק. והינ וּ  ,וכ  ּכ ל א ּת ן ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְליוֹ נתי
מלּמ דת  יוֹ נה  ׁש ּמ גדּ ל דּ מפר ׁש י ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְואית 
בּ הן  ויׁש  בּ ליה , לבית  יוֹ נים  ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְלהביא 

ׁש ל וֹ ם : דּ רכי מ ּפ ני ׁש ביעית.גּ זל וסוֹ חרי ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

וה ּת וֹ רה  ׁש ביית , מּפ ר וֹ ת  סחוֹ רה  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִעוֹ שׂ ים 
לסחוֹ רה : ולא  לאכלה  ׁש בוּ עהאמרה חזרה ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌

חזרה למק וֹ מ ּה . בגּ מרא , דּ מפר ׁש י אית  ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ה ּק ד וֹ ׁש  ׁש הׁש בּ י סיני הר  לׁש בוּ ת  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְלסיני,
וה וּ א  תגזל, לא ישׂ ראל את  ה וּ א   ָּבּ ר ו◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִֹ◌ְ◌ְֹ◌
בּ ית  אבל לחברוֹ , ממוֹ ן הכּ וֹ פר מן ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִיּפ רע
לפרעוֹ ן . ולא  לׁש בוּ ה  לא  נזקקין אין  ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִדּ ין 

דּ  לּה ,ואית  למחיּ ב ׁש בוּ ה  חזרה  מפר ׁש י ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌
ׁש אינוֹ  וכיון  במקצת , ׁש ה וֹ דה זה  ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַל

ה וּ א , ח ׁש וּ ד ׁש הרי ל בע יׁש לּ ם:יכוֹ ל ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

ועושים יד. בעצמות , או בצרורות או  בעצים שמשחקים אלו  כיצד, בקוביא  המשחקים
בי  המשחקים תנאי  וכן וכך. כך יקח  שחוק  באותו חבירו  את  הנוצח שכל  ניהם

יקח יותר  תרוץ או  בהמתו שתנצח שכל תנאי  ועושים בעופות או  בחיה  או  בבהמה
אסור  הכל אלו , בדברים כיוצא  וכל וכך, כך  ב)מחבירו סעיף  ש "ע סימן והם טו ..(חו "מ

ברע"ב. נוסף פירוש ועיין קודמת . הערה ראה  בקוביא, פירושטז.כמשחקים  לפי 
סיני . להר  השבועה שחזרה נוסף , פירוש  רע "ב  ועיין  בגמרא , הגירסאיז.אחד כן

הגמרא מסקנת אבל  המשניות, ספרי  מז.)ברוב יחלוקו.(דף  שאמר  הוא יוסי  שרבי 
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לוֹ  ׁש יּ אמר לא כּ יצד , ּפ נקסוֹ  על והחנוני 
מאתים  לי ח יּ ב  ׁש א ּת ה  ּפ נקסי  על כּ ת וּ ב 
ח ּט ין, סאתים  לבני  ּת ן לוֹ  אמר  אלּ א  ז וּ ז,
א וֹ מר  ה וּ א  מעוֹ ת , בּ סלע  לפ וֹ עלי  ּת ן 

נטלנוּ , לא אוֹ מרים  והן (ׁש ניהןנת ּת י 

נ ׁש בּ עיןנ ׁש בּ עים) והן ונוֹ טל נׁש בּ ע ה וּ א , 
באין אלּ וּ  כּ יצד  נ נּ ס , בּ ן אמר  ונוֹ טלין .
לידי באין ואלּ וּ  ׁש וא ׁש בוּ עת לידי
ׁש א  נוֹ טל  ה וּ א אלּ א ׁש וא, ׁש ב וּ עת 
ב ׁש ב וּ עה : ׁש א נוֹ טלין  והן  ב ׁש ב וּ עה 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ונוֹ טלין.ה נׁש בּ עין הבּ ית.[ׁש ניהן מ בּ ל  ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌
לי  מהימנוּ  לא ּפ וֹ לים חנוני, ליּה  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְדּ אמר
אמרּת  דּ לא  האמנּת ינהוּ , אּת  ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִבּ ׁש בוּ ה],
אמרי  ּפ וֹ לים וכן להוּ . הב בּ סהדי ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִלי
בּ ׁש בוּ ה. לן מהימן לא חנוני ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵליּה ,
הבּ ית, מבּ ל ונוֹ טלים נ ׁש בּ ין  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש ניהם

דּ לכסוּ ף  היכי כּ י  זה, בּ פני  זה ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנׁש בּ ים
מחנוני: ּפ וֹ לים אוֹ  מ ּפ וֹ לים אלּ וּ חנוני ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ׁש וא. ׁש ב וּ עת לידי באין לואלּ וּ  ׁש הרי  ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌
ׁש ם  ונמצא לוא נׁש בּ ע מהן  אחד  ָכּ רח◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
נוֹ טלין ואלּ וּ  אלּ וּ  אלּ א  מתחלּ ל . ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָׁש מים

הלכה ואין ׁש בוּ ה. ננּ ס:בּ לא  כּ בן ְ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

הכליח. כופר  שאר  כמו היסת נשבע הבית  בעל צא)אלא  סימן גורסים יט..(טור  יש
הספרים , גירסת  השארנו הרע "ב. גירסת  וכן הבית , מבעל ונוטלין נשבעין  שניהם 

בהלכה. ולא בפשט לא  ביניהן נפקותא  שאין  תשובתכ.כיון הביא שם בטור 
לפועליך, שנתתי  בפנקסי מוצא אני  אומר  אלא  שנתן, ברי טוען החנוני  שאין הרא"ש 
ליתן. לו שאמר  מודה  הבית בעל שהרי  לדבר  רגלים שיש  כיון ברי  כטוען  ומהני 
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ונתן ּפ ר וֹ ת  בדינר  לי ּת ן  לחנוני אמר
לוֹ  אמר  ה דּ ינר, לי  ּת ן  לוֹ  אמר  לוֹ ,
בּ על  י ּׁשבע  באנ ּפ לי, וּ נת ּת וֹ  ל נת ּת יו
לוֹ  אמר  ה דּ ינר, את  לוֹ  נתן  הבּ ית .
נת ּת ים  לוֹ  אמר ה ּפ ר וֹ ת , את  לי  ּת ן 

חנו  יּׁשבע  , בּ ית  ֹלת ו וה וֹ לכּת ן  ני .ל 
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 כא   
     

    
     

     
   כב  

              
            

            
             

         כג 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ל וֹ .ו וּ מ נּ חים ונתן  צב וּ רין והּפ ר וֹ ת ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌◌ָ◌ִ◌
לא  בּ הן מחזק ואין הר בּ ים ֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִבּ ר ׁש וּ ת

הבּ ית: בּ ל ולא באנּפ לי .חנוני  וּ נתּת וֹ  ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌
למע וֹ ת: השׂ וּ י הבּ ית.ּת יק בּ על  י ּׁשבע ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌

דּ כיון  וי ּט ל. ּת וֹ רה, ׁש ל כ ין ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְׁש ב וּ ה
ח וּ ץ  הם והּפ ר וֹ ת ׁש ּמ כר , מ וֹ דה ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְדּ חנוני

ונוֹ טל : נׁש בּ ע  הבּ ית בּ ל  אמר לחנוּ תוֹ , ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

.ל נתּת ים  בּ ית.ל וֹ   ֹלתו והוֹ לכּת ן ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
ׁש לּ י וּ מנּ חים הצּ ב וּ רין הּפ ר וֹ ת ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְואלּ וּ 
טוֹ ן  והלּ ה למכרן, כאן ׁש נּ תּת י ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵהם
בדינר . לּ י  ׁש ּמ כר ּת  הּפ ר וֹ ת הם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵאלּ וּ 

וה  ב ּמ ּק ח מוֹ דה והלּ וֹ קח חנוניהוֹ איל ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌
יבע  אלּ וּ , את מכר  ׁש א ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵכ וֹ פר 
ויּט ל : ּת וֹ רה ׁש ל  כ ין ׁש ב וּ ה ֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַהחנוני 

עכא . מחבירו המוציא  מהם , אחד ברשות  הם  הפירות  אם  הראיה .כי מן כב .ליו גם  היא  זו ובבא 
זה  שבפרק המשניות  כל כמו ונוטלין  בטענה )הנשבעין שלא  נשבעין  ואלו  ח ' משנה  שתיקנו (עד  וטעם  .

החנוני  גם  כי  החנוני. משל מעליא  יותר טענה  היא  טענתו כי  הפירות , ויטול  ישבע הבית  שבעל
תורה , של כעין שבועה  הרע"ב ומש "כ דינר. לו חייב שהוא  שטוען אלא  הפירות , לו  שמכר מודה 

חפץ בנקיטת  שהיא  המשנה  שבועת  היסת ,כלומר בשבועת  שאיירי שפירש "י  ממה  לאפוקי  בא  (ולכאורה 

תוספות  הקשו נשבע)וכבר  ד"ה מח. נחמן)(דף רב בימי  אלא  נתקנה  לא  החנוני כג ..שהיסת  טענת  זו בבבא  כי
שהם  מודה  הבית  בעל וגם  אלו, פירות  על טענה  שום  הבית  לבעל אין דבריו לפי כי מעליא . יותר
כעין  שבועה  שישבע לחנוני  השבועה  נתנו ולכן  דמים . בשבילם  נתן שכבר שטוען  אלא  החנוני  של
חזקה . יותר שטענתו למי השבועה  נתנו שתמיד הפירות . יטול והוא  כדבריו שהאמת  תורה  של
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בּ ידוֹ , ׁש הּפ רוֹ ת  כּ ל א וֹ מר, יהוּ דה רבּ י 
לי ּת ן  לּׁשלחני אמר  ה עלי וֹ נה . על יד וֹ 
לי ּת ן  לוֹ  אמר  לוֹ , ונתן  מע וֹ ת  בדינר 
וּ נת ּת וֹ  ל נת ּת יו לוֹ  אמר הדּ ינר , את 
את  לוֹ  נתן  ה בּ ית . בּ על י ּׁשבע  באנ ּפ לי ,
ה ּמ ע וֹ ת , את  לי  ּת ן  לוֹ  אמר  הדּ ינר ,
 ֹלת ו וה ׁש לכ ּת ם ל נת ּת ים לוֹ  אמר

     
     

      
    כד   

     
     

       
     

     
       

             
            

            

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וכוּ '. א וֹ מר  יהוּ דה אּס יפא רבּ י  יהוּ דה ר בּ י ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
בּ ל  בּ זוֹ  בּ ין בּ זוֹ  דּ בין ואמר  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָפליג ,
ׁש הּפ ר וֹ ת  דּ כיון ונוֹ טל . נׁש בּ ע  ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהבּ ית
הּפ ר וֹ ת  כאלּ וּ  הוי  לחנוּ ת ח וּ ץ ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵהם
ׁש הּפ ר וֹ ת  וכל  הבּ ית, בּ ל  בּ יד  ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵהם
נׁש בּ ע  והוּ א הליוֹ נה ל ידוֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְבּ ידוֹ ,

וכוּ '.ונוֹ טל : לּׁשלחני  אׁש מינן אמר ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌
בּ ין  ור בּ נן יהוּ דה דר בּ י  ּפ לגּת א ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ַּת נּ א
ׁש ל  בּ פר וֹ ת בּ ין ׁש לחני  ׁש ל  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ָ◌ְבּ מע וֹ ת
בחנוני, ּפ לוּ ג ּת יהוּ  אׁש מינן דּ אי  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶחנוני .
דּ כי ר בּ נן אמר וּ  בּ פר וֹ ת אמינא ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲהוה
 ֹלתו והוֹ לכּת ן  ל נתּת ים לוֹ  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָאמר 

ׁש החנוני לפי ויּט ל , החנוני י בע  ֵבּ ית◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌
הדּ ינר , ׁש יּ ּק ח קדם ּפ ר וֹ ת ל ּת ן ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָשׂ וּ י 
האּס רין  לּת ן שׂ וּ י ׁש אינוֹ  בּ ׁש לחני ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ֲאבל 
לי ּה  מוֹ דוּ  אימא הדּ ינר , ׁש יּ ּק ח  ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶֹקדם
נׁש בּ ע  הבּ ית בּ ל  דּ לע וֹ לם יהוּ דה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְלר בּ י 
קאמר  בּ הא בּ הא, אּת מר  ואי  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְונוֹ טל.
נׁש בּ ע  הבּ ית בּ ל  דּ לע וֹ לם יהוּ דה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַר בּ י
שׂ וּ י הלחני  ׁש אין מ ּפ ני ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְונוֹ טל,
אבל  הדּ ינר , ׁש יּ ּק ח  ד  האּס רין ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִל ּת ן
קדם  הּפ ר וֹ ת ל ּת ן שׂ וּ י ׁש הוּ א ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְבּ חנוני 
לר בּ נן, להוּ  מוֹ די אימא הּמ ע וֹ ת ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶׁש יּ ּק ח
יהוּ דה: כּ ר בּ י הלכה ואין ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְצריכא.

ברשותכד. הפירות  להניח  חנוני  דרך שאין כיון  ממש , ברשותו שאינם  ואע "פ
למה ודומה הבית . בעל ברשות  הם  כאילו הם הרי נמכרו, כשבר  אלא הרבים

דינרו שיטול עד  איסר  לתן שולחני  דרך שאין בסיפא  יהודה  רבי .(ר"ן)שאמר 
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ונתן ּפ ר וֹ ת  בדינר  לי ּת ן  לחנוני אמר
לוֹ  אמר  ה דּ ינר, לי  ּת ן  לוֹ  אמר  לוֹ ,
בּ על  י ּׁשבע  באנ ּפ לי, וּ נת ּת וֹ  ל נת ּת יו
לוֹ  אמר  ה דּ ינר, את  לוֹ  נתן  הבּ ית .
נת ּת ים  לוֹ  אמר ה ּפ ר וֹ ת , את  לי  ּת ן 

חנו  יּׁשבע  , בּ ית  ֹלת ו וה וֹ לכּת ן  ני .ל 

ו     
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ל וֹ .ו וּ מ נּ חים ונתן  צב וּ רין והּפ ר וֹ ת ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌◌ָ◌ִ◌
לא  בּ הן מחזק ואין הר בּ ים ֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִבּ ר ׁש וּ ת

הבּ ית: בּ ל ולא באנּפ לי .חנוני  וּ נתּת וֹ  ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌
למע וֹ ת: השׂ וּ י הבּ ית.ּת יק בּ על  י ּׁשבע ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌

דּ כיון  וי ּט ל. ּת וֹ רה, ׁש ל כ ין ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְׁש ב וּ ה
ח וּ ץ  הם והּפ ר וֹ ת ׁש ּמ כר , מ וֹ דה ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְדּ חנוני

ונוֹ טל : נׁש בּ ע  הבּ ית בּ ל  אמר לחנוּ תוֹ , ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

.ל נתּת ים  בּ ית.ל וֹ   ֹלתו והוֹ לכּת ן ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
ׁש לּ י וּ מנּ חים הצּ ב וּ רין הּפ ר וֹ ת ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְואלּ וּ 
טוֹ ן  והלּ ה למכרן, כאן ׁש נּ תּת י ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵהם
בדינר . לּ י  ׁש ּמ כר ּת  הּפ ר וֹ ת הם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵאלּ וּ 

וה  ב ּמ ּק ח מוֹ דה והלּ וֹ קח חנוניהוֹ איל ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌
יבע  אלּ וּ , את מכר  ׁש א ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵכ וֹ פר 
ויּט ל : ּת וֹ רה ׁש ל  כ ין ׁש ב וּ ה ֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַהחנוני 

עכא . מחבירו המוציא  מהם , אחד ברשות  הם  הפירות  אם  הראיה .כי מן כב .ליו גם  היא  זו ובבא 
זה  שבפרק המשניות  כל כמו ונוטלין  בטענה )הנשבעין שלא  נשבעין  ואלו  ח ' משנה  שתיקנו (עד  וטעם  .

החנוני  גם  כי  החנוני. משל מעליא  יותר טענה  היא  טענתו כי  הפירות , ויטול  ישבע הבית  שבעל
תורה , של כעין שבועה  הרע"ב ומש "כ דינר. לו חייב שהוא  שטוען אלא  הפירות , לו  שמכר מודה 

חפץ בנקיטת  שהיא  המשנה  שבועת  היסת ,כלומר בשבועת  שאיירי שפירש "י  ממה  לאפוקי  בא  (ולכאורה 

תוספות  הקשו נשבע)וכבר  ד"ה מח. נחמן)(דף רב בימי  אלא  נתקנה  לא  החנוני כג ..שהיסת  טענת  זו בבבא  כי
שהם  מודה  הבית  בעל וגם  אלו, פירות  על טענה  שום  הבית  לבעל אין דבריו לפי כי מעליא . יותר
כעין  שבועה  שישבע לחנוני  השבועה  נתנו ולכן  דמים . בשבילם  נתן שכבר שטוען  אלא  החנוני  של
חזקה . יותר שטענתו למי השבועה  נתנו שתמיד הפירות . יטול והוא  כדבריו שהאמת  תורה  של

 י י ח ר ו ק מ

הנשבעי שבועות כל ז עאפרק

בּ ידוֹ , ׁש הּפ רוֹ ת  כּ ל א וֹ מר, יהוּ דה רבּ י 
לי ּת ן  לּׁשלחני אמר  ה עלי וֹ נה . על יד וֹ 
לי ּת ן  לוֹ  אמר  לוֹ , ונתן  מע וֹ ת  בדינר 
וּ נת ּת וֹ  ל נת ּת יו לוֹ  אמר הדּ ינר , את 
את  לוֹ  נתן  ה בּ ית . בּ על י ּׁשבע  באנ ּפ לי ,
ה ּמ ע וֹ ת , את  לי  ּת ן  לוֹ  אמר  הדּ ינר ,
 ֹלת ו וה ׁש לכ ּת ם ל נת ּת ים לוֹ  אמר

     
     

      
    כד   

     
     

       
     

     
       

             
            

            

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וכוּ '. א וֹ מר  יהוּ דה אּס יפא רבּ י  יהוּ דה ר בּ י ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
בּ ל  בּ זוֹ  בּ ין בּ זוֹ  דּ בין ואמר  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָפליג ,
ׁש הּפ ר וֹ ת  דּ כיון ונוֹ טל . נׁש בּ ע  ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהבּ ית
הּפ ר וֹ ת  כאלּ וּ  הוי  לחנוּ ת ח וּ ץ ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵהם
ׁש הּפ ר וֹ ת  וכל  הבּ ית, בּ ל  בּ יד  ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵהם
נׁש בּ ע  והוּ א הליוֹ נה ל ידוֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְבּ ידוֹ ,

וכוּ '.ונוֹ טל : לּׁשלחני  אׁש מינן אמר ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌
בּ ין  ור בּ נן יהוּ דה דר בּ י  ּפ לגּת א ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ַּת נּ א
ׁש ל  בּ פר וֹ ת בּ ין ׁש לחני  ׁש ל  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ָ◌ְבּ מע וֹ ת
בחנוני, ּפ לוּ ג ּת יהוּ  אׁש מינן דּ אי  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶחנוני .
דּ כי ר בּ נן אמר וּ  בּ פר וֹ ת אמינא ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲהוה
 ֹלתו והוֹ לכּת ן  ל נתּת ים לוֹ  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָאמר 

ׁש החנוני לפי ויּט ל , החנוני י בע  ֵבּ ית◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌
הדּ ינר , ׁש יּ ּק ח קדם ּפ ר וֹ ת ל ּת ן ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָשׂ וּ י 
האּס רין  לּת ן שׂ וּ י ׁש אינוֹ  בּ ׁש לחני ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ֲאבל 
לי ּה  מוֹ דוּ  אימא הדּ ינר , ׁש יּ ּק ח  ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶֹקדם
נׁש בּ ע  הבּ ית בּ ל  דּ לע וֹ לם יהוּ דה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְלר בּ י 
קאמר  בּ הא בּ הא, אּת מר  ואי  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְונוֹ טל.
נׁש בּ ע  הבּ ית בּ ל  דּ לע וֹ לם יהוּ דה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַר בּ י
שׂ וּ י הלחני  ׁש אין מ ּפ ני ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְונוֹ טל,
אבל  הדּ ינר , ׁש יּ ּק ח  ד  האּס רין ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִל ּת ן
קדם  הּפ ר וֹ ת ל ּת ן שׂ וּ י ׁש הוּ א ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְבּ חנוני 
לר בּ נן, להוּ  מוֹ די אימא הּמ ע וֹ ת ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶׁש יּ ּק ח
יהוּ דה: כּ ר בּ י הלכה ואין ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְצריכא.

ברשותכד. הפירות  להניח  חנוני  דרך שאין כיון  ממש , ברשותו שאינם  ואע "פ
למה ודומה הבית . בעל ברשות  הם  כאילו הם הרי נמכרו, כשבר  אלא הרבים

דינרו שיטול עד  איסר  לתן שולחני  דרך שאין בסיפא  יהודה  רבי .(ר"ן)שאמר 
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הנשבעי שבועות כל ז פרק עב

יהוּ דה רבּ י ׁש לחני. יּׁשבע ,כּ יס
עד  א ּס ר  לּת ן  ׁש לחני  דּ ר אין  א וֹ מר,

דּ ינרוֹ : ׁש יּ ּט ל

לא כּ ת בּ ת ּה  ה ּפ וֹ גמת  ׁש אמרוּ , כּ ׁש ם
אחד ועד בׁש בוּ עה, אלּ א תּפ רע
תּפ רע לא פרוּ עה, ׁש היא מעידּה 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

כּ תבּ תּה .ז ׁש טר הּפ וֹ גמת ׁש ּמ וֹ ציאה ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌
מקצתּה : ׁש נּ תקבּ לה וּ מ וֹ דה לא כּ תבּ תּה  ְ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

בׁש בוּ עה. א לּ א  הבּ ל תּפ רע ט וֹ ן אם ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌
כלּ ּה : וכוּ '.נתקבּ לה א וֹ מר  אחד עד  ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌

כוּ '. יתוֹ מים וּ מ נּ כסי  מׁש בּ דים ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִוּ מנּ כסים
קימי, אכּ ׁש ם כּ לּ הוּ  בפניו. ׁש א ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְונפר ת

אלּ א  נפרע  מאלּ וּ  אחד  ׁש אין ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְכּ ׁש ם
נפר ים  אינם היתוֹ מים  ּכ ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִב ׁש ב וּ ה,
מן  הנּ פר ים יתוֹ מים ב ׁש ב וּ ה. ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א
ב ׁש ב וּ ה. אלּ א יּפ רע וּ  לא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ַהיתוֹ מים

מתניתי היתוֹ מים וּ מירי  ׁש אלּ וּ  כּ גוֹ ן ן ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌
אנוּ  אין אוֹ מרים מהן להּפ רע  ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש בּ אים

למהכה. רע"ב ועיין הרע"ב . דעת  נראה  שכן כתב ובתוי "ט הר "ן , לפי זו משנה  ביאור  כן 
במעות. בין בפירות בין פלוגתתם להשמיענו הוצרך ח'כו .התנא במשנה  ושם מ"ז. פ"ט 

כיצד , כתובתה הפוגמת זו: משנה כל התנא  התקבלתמפרש לה ואמר  זוז , אלף  כתובתה היתה 
מעידה אחד עד בשבועה. אלא תיפרע לא  מנה , אלא התקבלתי  לא אומרת והיא כתובתיך,
לא אומרת  והיא כתובתיך, התקבלת לה ואמר  זוז, אלף כתובתה  היתה  כיצד, פרועה שהיא 
משועבדים  מנכסים בשבועה . אלא תיפרע לא פרועה, שהיא מעידה אחד ועד התקבלתי,
מנכסי  בשבועה. אלא תיפרע לא הלקוחות, מן נפרעת והיא  לאחרים , נכסיו  מכר  כיצד,
בשבועה. אלא  תיפרע לא היתומים, מן נפרעת והיא ליתומים , נכסיו והניח מת כיצד , יתומים
בשבועה. אלא נפרעת  אינה  בפניו , שלא  נפרעת והיא הים, למדינת לו  הלך  כיצד, בפניו  ושלא 
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הנשבעי שבועות כל ז עג פרק

מׁש עבּ דים מנּ כסים בׁש בוּ עה. אלּ א
אלּ א תּפ רע לא יתוֹ מים, וּ מנּ כסי
לא בּ פניו , ׁש א והנּ פר עת בׁש בוּ עה .
לא הית וֹ מים וכן בׁש בוּ עה . אלּ א תּפ רע
ׁש א ׁש בוּ עה בׁש בוּ עה, אלּ א יּפ רעוּ 
וׁש א אבּ א, לנוּ  אמר ולא אבּ א, פקדנ וּ 

אבּ א ׁש ל  ׁש טרוֹ תיו  בין ׁש ּׁשטר מצינוּ  
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אם  החוֹ ב  זה אבינוּ  ּפ רע  אם ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְיוֹ דים
אבינוּ  לנוּ  אמר  טנוּ  אם אבל  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָלאו,
בּ ח וֹ ב נתח יּ ב  ולא הלּ לוּ  מע וֹ ת לוה ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש א
ׁש ּמ וֹ ציאים  היתוֹ מים הרי מע וֹ לם, ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶזה
נפר ים  הלּ ל וּ  היתוֹ מים ל  חוֹ ב  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְׁש טר 
האוֹ מר  ׁש כּ ל  ב ׁש ב וּ ה, ׁש א ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵמהם
דמי, פר ּת י לא כּ אוֹ מר  לויתי  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָֹלא
הדים  להכחי ׁש  יכוֹ לים אינם ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְוהם
הלּ ל וּ . הּמ ע וֹ ת לוה ׁש אביהם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶׁש ּמ ידים
יתוֹ מים  ׁש קלי מיהת דּ ב ׁש ב וּ ה ׁש נוּ  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְולא
בּ ח יּ י מלוה ׁש ּמ ת אלּ א היתוֹ מים, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִמן
כּ בר  מלוה, בּ ח יּ י  לוה מת אבל  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶֹלוה,

ׁש א  לוה לבני  ׁש ב וּ ה מלוה ◌ֶ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִנתחיּ ב 
היתוֹ מים  מן ׁש הנּ פרע  כּ ל וּ ם, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִנתקבּ ל 
אדם  ואין ׁש ב וּ ה, צרי ב ׁש טר  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 
ׁש ב וּ ה  ליו חיּ ב  ׁש הוּ א ממ וֹ ן ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִמוֹ רי ׁש 
ל בע  יכוֹ לים הבּ נים ׁש אין לפי ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְלבניו,
ל  ואף אביהם. ׁש נּ תח יּ ב  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְׁש ב וּ ה
דּ ן  אחד  דּ יּ ן אם הדּ ין, ׁש כּ ן ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִּפ י
פקדנוּ  ׁש א ׁש ב וּ ה היתוֹ מים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶׁש יּ בע וּ 
האחרים  היתוֹ מים מ ּמ מ וֹ ן ויּפ רע וּ  ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַאבּ א

שׂ וּ י: שׂ וּ י מה זוֹ , ׁש א בּ ׁש ב וּ ה ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
א בּ א . מיתה:פקדנ וּ  אמר בּ ׁש ת וׁש א  ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌

פר וּ :לנ וּ . זה ׁש טר  לכן, קדם ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

לעיל כז. שנינו מ"ד)כבר חדא(פ"ו אלא לי, למה  ותרתי לישבע , צריך קטן מנכסי ליפרע שהבא
לגדולים וחדא  מב:)לקטנים דף הגמרא עפ"י  שם , שבועהכח..(תוי"ט  חייב  הטענה  במקצת המודה 

ואין  קרקעות שיעבוד  בה יש  שכתובה כיון אבל דאורייתא, שבועה  מחייב אחד עד וכן התורה  מן
דרבנן אלא אלו שבועות  אין דידן בנדון לכן הקרקעות על התורה מן פז:)נשבעין דף  .(כתובות
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יהוּ דה רבּ י ׁש לחני. יּׁשבע ,כּ יס
עד  א ּס ר  לּת ן  ׁש לחני  דּ ר אין  א וֹ מר,

דּ ינרוֹ : ׁש יּ ּט ל

לא כּ ת בּ ת ּה  ה ּפ וֹ גמת  ׁש אמרוּ , כּ ׁש ם
אחד ועד בׁש בוּ עה, אלּ א תּפ רע
תּפ רע לא פרוּ עה, ׁש היא מעידּה 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

כּ תבּ תּה .ז ׁש טר הּפ וֹ גמת ׁש ּמ וֹ ציאה ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌
מקצתּה : ׁש נּ תקבּ לה וּ מ וֹ דה לא כּ תבּ תּה  ְ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

בׁש בוּ עה. א לּ א  הבּ ל תּפ רע ט וֹ ן אם ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌
כלּ ּה : וכוּ '.נתקבּ לה א וֹ מר  אחד עד  ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌

כוּ '. יתוֹ מים וּ מ נּ כסי  מׁש בּ דים ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִוּ מנּ כסים
קימי, אכּ ׁש ם כּ לּ הוּ  בפניו. ׁש א ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְונפר ת

אלּ א  נפרע  מאלּ וּ  אחד  ׁש אין ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְכּ ׁש ם
נפר ים  אינם היתוֹ מים  ּכ ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִב ׁש ב וּ ה,
מן  הנּ פר ים יתוֹ מים ב ׁש ב וּ ה. ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א
ב ׁש ב וּ ה. אלּ א יּפ רע וּ  לא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ַהיתוֹ מים

מתניתי היתוֹ מים וּ מירי  ׁש אלּ וּ  כּ גוֹ ן ן ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌
אנוּ  אין אוֹ מרים מהן להּפ רע  ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש בּ אים

למהכה. רע"ב ועיין הרע"ב . דעת  נראה  שכן כתב ובתוי "ט הר "ן , לפי זו משנה  ביאור  כן 
במעות. בין בפירות בין פלוגתתם להשמיענו הוצרך ח'כו .התנא במשנה  ושם מ"ז. פ"ט 

כיצד , כתובתה הפוגמת זו: משנה כל התנא  התקבלתמפרש לה ואמר  זוז , אלף  כתובתה היתה 
מעידה אחד עד בשבועה. אלא תיפרע לא  מנה , אלא התקבלתי  לא אומרת והיא כתובתיך,
לא אומרת  והיא כתובתיך, התקבלת לה ואמר  זוז, אלף כתובתה  היתה  כיצד, פרועה שהיא 
משועבדים  מנכסים בשבועה . אלא תיפרע לא פרועה, שהיא מעידה אחד ועד התקבלתי,
מנכסי  בשבועה. אלא תיפרע לא הלקוחות, מן נפרעת והיא  לאחרים , נכסיו  מכר  כיצד,
בשבועה. אלא  תיפרע לא היתומים, מן נפרעת והיא ליתומים , נכסיו והניח מת כיצד , יתומים
בשבועה. אלא נפרעת  אינה  בפניו , שלא  נפרעת והיא הים, למדינת לו  הלך  כיצד, בפניו  ושלא 
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מׁש עבּ דים מנּ כסים בׁש בוּ עה. אלּ א
אלּ א תּפ רע לא יתוֹ מים, וּ מנּ כסי
לא בּ פניו , ׁש א והנּ פר עת בׁש בוּ עה .
לא הית וֹ מים וכן בׁש בוּ עה . אלּ א תּפ רע
ׁש א ׁש בוּ עה בׁש בוּ עה, אלּ א יּפ רעוּ 
וׁש א אבּ א, לנוּ  אמר ולא אבּ א, פקדנ וּ 

אבּ א ׁש ל  ׁש טרוֹ תיו  בין ׁש ּׁשטר מצינוּ  

   
 כז    

   
     

     כח
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אם  החוֹ ב  זה אבינוּ  ּפ רע  אם ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְיוֹ דים
אבינוּ  לנוּ  אמר  טנוּ  אם אבל  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָלאו,
בּ ח וֹ ב נתח יּ ב  ולא הלּ לוּ  מע וֹ ת לוה ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש א
ׁש ּמ וֹ ציאים  היתוֹ מים הרי מע וֹ לם, ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶזה
נפר ים  הלּ ל וּ  היתוֹ מים ל  חוֹ ב  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְׁש טר 
האוֹ מר  ׁש כּ ל  ב ׁש ב וּ ה, ׁש א ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵמהם
דמי, פר ּת י לא כּ אוֹ מר  לויתי  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָֹלא
הדים  להכחי ׁש  יכוֹ לים אינם ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְוהם
הלּ ל וּ . הּמ ע וֹ ת לוה ׁש אביהם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶׁש ּמ ידים
יתוֹ מים  ׁש קלי מיהת דּ ב ׁש ב וּ ה ׁש נוּ  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְולא
בּ ח יּ י מלוה ׁש ּמ ת אלּ א היתוֹ מים, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִמן
כּ בר  מלוה, בּ ח יּ י  לוה מת אבל  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶֹלוה,

ׁש א  לוה לבני  ׁש ב וּ ה מלוה ◌ֶ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִנתחיּ ב 
היתוֹ מים  מן ׁש הנּ פרע  כּ ל וּ ם, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִנתקבּ ל 
אדם  ואין ׁש ב וּ ה, צרי ב ׁש טר  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 
ׁש ב וּ ה  ליו חיּ ב  ׁש הוּ א ממ וֹ ן ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִמוֹ רי ׁש 
ל בע  יכוֹ לים הבּ נים ׁש אין לפי ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְלבניו,
ל  ואף אביהם. ׁש נּ תח יּ ב  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְׁש ב וּ ה
דּ ן  אחד  דּ יּ ן אם הדּ ין, ׁש כּ ן ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִּפ י
פקדנוּ  ׁש א ׁש ב וּ ה היתוֹ מים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶׁש יּ בע וּ 
האחרים  היתוֹ מים מ ּמ מ וֹ ן ויּפ רע וּ  ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַאבּ א

שׂ וּ י: שׂ וּ י מה זוֹ , ׁש א בּ ׁש ב וּ ה ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
א בּ א . מיתה:פקדנ וּ  אמר בּ ׁש ת וׁש א  ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌

פר וּ :לנ וּ . זה ׁש טר  לכן, קדם ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

לעיל כז. שנינו מ"ד)כבר חדא(פ"ו אלא לי, למה  ותרתי לישבע , צריך קטן מנכסי ליפרע שהבא
לגדולים וחדא  מב:)לקטנים דף הגמרא עפ"י  שם , שבועהכח..(תוי"ט  חייב  הטענה  במקצת המודה 

ואין  קרקעות שיעבוד  בה יש  שכתובה כיון אבל דאורייתא, שבועה  מחייב אחד עד וכן התורה  מן
דרבנן אלא אלו שבועות  אין דידן בנדון לכן הקרקעות על התורה מן פז:)נשבעין דף  .(כתובות
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א וֹ מר, בּ רוֹ קה  בּ ן  י וֹ חנן  רבּ י  פרוּ ע. זה
האב, מיתת  לאחר  הבּ ן  נ וֹ לד  אפלּ וּ 
ׁש מע וֹ ן רבּ ן  אמר ונ וֹ טל. נ ׁש בּ ע  זה  הרי 
האב  ׁש אמר עדים יׁש  אם גּ מליאל, בּ ן 
פרוּ ע, אינ וֹ  זה ׁש טר  מיתת וֹ  בּ ׁש עת 

ב ׁש ב וּ עה: ׁש א  נ וֹ טל  הוּ א 

בטענה, ׁש א נׁש בּ עים ואלּ וּ 
והאּפ וֹ טרוֹ ּפ ין, והאריסין, הּׁשּת פין,
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נ ׁש בּ ע. זה ׁש טר וֹ תיו הרי  בין מצא ׁש א ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌
הלכה: וכן . ּּפ ר ו זה ׁש טר  אביו ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶׁש ל

א וֹ מר. גּ מליאל  בּ ן  ׁש מעוֹ ן  כּ ר בּ ן רבּ ן  והלכה ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌
גּ מליאל: בּ ן  בט ענה.ח ׁש מעוֹ ן  ׁש א ׁש א ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌

אלּ א בּ רי  ׁש ּט וֹ נוֹ בּ ט נת ׁש ּמ א, בטנת ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌
הני דּ כל  וּ מוּ ם מ לּ י. כּ ב ּת  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶׁש ּמ א

ב נּ כסים, ׁש ּט רחוּ  לפי  לצמם הּת ר  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶמוֹ ר וּ 
ליהוּ : ׁש ב וּ ה ר בּ נן רמוּ  הכי ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִמוּ ם

להכניס וא ּפ וֹ טרוֹ ּפ ים. אדם בממוֹ ן  ׁש נּ תּס ק וּ  ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
בּ אּפ וֹ טר וֹ ּפ וֹ ס  אבל ולּת ן. ולא ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוּ להוֹ ציא
י בע , דּ ין בית מנּ הוּ  אם יתוֹ מים, ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶׁש ל
י בע : לא מ נּ הוּ  יתוֹ מים אבי ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְואם

הלוהכט . מיתמי ממון להוציא יוכל לא  שהמלוה  ונמצא  מלוה, בחיי לוה מת שאם רע"ב עיין
לכן  לבניו, שבועה עליו  חייב  שהוא ממון מוריש אדם ואין החוב , נפרע שלא בשבועה אלא
אדם שאין זה דין שאמרו הם ושמואל רב  חובם . לגבות  יכולים  המלוה יתמי אין גונא  בכהאי

לבניו שבועה מח.)מוריש כרב(דף שהדין שאע"פ הרע"ב  כתב ולכן עליהם , חולקים  ויש  .
ד אם מ"מ עשויושמואל , שעשה  מה  ויפרעו, היורשין שבועת היתומים  שישבעו דן .(תוי "ט)יין

אדםל . שבני בניו את  להשביע דשמא בשבועה, אלא  נוטלין אין הכי דאפילו סבר ות "ק
כן אמר  אותם ויחשיבו לעשירים  אותם בתוי "ט)יחזיקו הובא אמר, אם תוד"ה  מח: ולאלא ..(דף 

גיטין במסכת התנאים  נחלקו יתומים של אפוטרופוס כי יתומים. של  באפוטרופוס (פ "המיירי

הדברים .מ"ד) חילוף  שאול  ולאבא  ישבע, אביהם מינהו ואם ישבע  לא  דין בית  מינהו אם  לת"ק  ,
בגיטין. שם  שכתב כמו כמותו, שהלכה  כיון  שאול , אבא שיטת  אלא הביא  לא כאן הרע"ב 
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 ֹבּ תו והנּ וֹ תנת הנּ וֹ שׂ את והאּׁשה
מה לוֹ  אמר הבּ ית. וּ בן הבּ ית,
לי, ׁש ּת ּׁשבע רצוֹ ני טוֹ ענני, אּת ה
והאריסין, הּׁשּת פין חלקוּ  חיּ ב.
לוֹ  נתגּ לגּ לה להׁש בּ יעוֹ . יכוֹ ל אין
מגלגּ לין אחר, מּמ קוֹ ם ׁש בוּ עה
מׁש ּמ טת  והּׁשביעית  ה כּ ל. את  עליו

ה ּׁשב וּ עה: את 
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הבּ ית.  ֹבּ תו ונ וֹ תנת הנּ וֹ שׂ את והא ּׁשה
אּפ וֹ טר וֹ ּפ א  אוֹ  חנונית בּ ל ּה  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶׁש הוֹ ׁש יב ּה 

נכסיו: הבּ ית.ל  האחין וּ בן  מן אחד  ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌
אביהן: מּמ ת בּ נּ כסים חלקוּ .ׁש נּ תּס ק ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌

החל וּ קה: ב ׁש ת הׁש בּ יע וּ הוּ  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְולא
ׁש בוּ עה. לוֹ  כן,נתגּ ל גּ לה אחרי אצלם ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌

 וּ כדר ליו. זוֹ  את גּ ם ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְמגל גּ לין

וּ ב ׁש ב וּ ה  הּת וֹ רה בּ ׁש ב וּ ת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ גלגּ לין
מגל גּ לין   ּכ ּת וֹ רה, ׁש ל  כין ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש היא

הּס ת: את בּ ׁש ב וּ ת מׁש ּמ טת והּׁשבי עית ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌
דּ ׁש ּת פין הּׁשבוּ עה. ׁש ב וּ ע וֹ ת אהנ לאו ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌

ׁש ּת פוּ ת  מ ׁש ּמ טת ׁש בי ית אין דּ הא ◌ָ◌◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָקאי,
וּ ׁש ב וּ תּה  מלוה אלּ א ׁש ב וּ תּה . ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְולא

מ ׁש ּמ טת: ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִהיא

המאירי .לב. פי נשמטהלג .על שביעית  הגיע שביעית . לפני  במקצת  שכפר  כגון 
ומכל בשביעית. נשמטת  ואינה  עומדת במקומה  שכפר  החלק  אבל שהודה החלק
נשמטה שהודה  שהחלק כיון  הכל  ככופר  הוא הרי מעתה  כי  נשמטה, השבועה  מקום

הר"ן)בשביעית  בשם .(תוי"ט 
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א וֹ מר, בּ רוֹ קה  בּ ן  י וֹ חנן  רבּ י  פרוּ ע. זה
האב, מיתת  לאחר  הבּ ן  נ וֹ לד  אפלּ וּ 
ׁש מע וֹ ן רבּ ן  אמר ונ וֹ טל. נ ׁש בּ ע  זה  הרי 
האב  ׁש אמר עדים יׁש  אם גּ מליאל, בּ ן 
פרוּ ע, אינ וֹ  זה ׁש טר  מיתת וֹ  בּ ׁש עת 

ב ׁש ב וּ עה: ׁש א  נ וֹ טל  הוּ א 

בטענה, ׁש א נׁש בּ עים ואלּ וּ 
והאּפ וֹ טרוֹ ּפ ין, והאריסין, הּׁשּת פין,
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        לא 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

נ ׁש בּ ע. זה ׁש טר וֹ תיו הרי  בין מצא ׁש א ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌
הלכה: וכן . ּּפ ר ו זה ׁש טר  אביו ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶׁש ל

א וֹ מר. גּ מליאל  בּ ן  ׁש מעוֹ ן  כּ ר בּ ן רבּ ן  והלכה ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌
גּ מליאל: בּ ן  בט ענה.ח ׁש מעוֹ ן  ׁש א ׁש א ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌

אלּ א בּ רי  ׁש ּט וֹ נוֹ בּ ט נת ׁש ּמ א, בטנת ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌
הני דּ כל  וּ מוּ ם מ לּ י. כּ ב ּת  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶׁש ּמ א

ב נּ כסים, ׁש ּט רחוּ  לפי  לצמם הּת ר  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶמוֹ ר וּ 
ליהוּ : ׁש ב וּ ה ר בּ נן רמוּ  הכי ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִמוּ ם

להכניס וא ּפ וֹ טרוֹ ּפ ים. אדם בממוֹ ן  ׁש נּ תּס ק וּ  ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
בּ אּפ וֹ טר וֹ ּפ וֹ ס  אבל ולּת ן. ולא ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוּ להוֹ ציא
י בע , דּ ין בית מנּ הוּ  אם יתוֹ מים, ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶׁש ל
י בע : לא מ נּ הוּ  יתוֹ מים אבי ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְואם

הלוהכט . מיתמי ממון להוציא יוכל לא  שהמלוה  ונמצא  מלוה, בחיי לוה מת שאם רע"ב עיין
לכן  לבניו, שבועה עליו  חייב  שהוא ממון מוריש אדם ואין החוב , נפרע שלא בשבועה אלא
אדם שאין זה דין שאמרו הם ושמואל רב  חובם . לגבות  יכולים  המלוה יתמי אין גונא  בכהאי

לבניו שבועה מח.)מוריש כרב(דף שהדין שאע"פ הרע"ב  כתב ולכן עליהם , חולקים  ויש  .
ד אם מ"מ עשויושמואל , שעשה  מה  ויפרעו, היורשין שבועת היתומים  שישבעו דן .(תוי "ט)יין

אדםל . שבני בניו את  להשביע דשמא בשבועה, אלא  נוטלין אין הכי דאפילו סבר ות "ק
כן אמר  אותם ויחשיבו לעשירים  אותם בתוי "ט)יחזיקו הובא אמר, אם תוד"ה  מח: ולאלא ..(דף 

גיטין במסכת התנאים  נחלקו יתומים של אפוטרופוס כי יתומים. של  באפוטרופוס (פ "המיירי

הדברים .מ"ד) חילוף  שאול  ולאבא  ישבע, אביהם מינהו ואם ישבע  לא  דין בית  מינהו אם  לת"ק  ,
בגיטין. שם  שכתב כמו כמותו, שהלכה  כיון  שאול , אבא שיטת  אלא הביא  לא כאן הרע"ב 

 י י ח ר ו ק מ

הנשבעי שבועות כל ז עה פרק

 ֹבּ תו והנּ וֹ תנת הנּ וֹ שׂ את והאּׁשה
מה לוֹ  אמר הבּ ית. וּ בן הבּ ית,
לי, ׁש ּת ּׁשבע רצוֹ ני טוֹ ענני, אּת ה
והאריסין, הּׁשּת פין חלקוּ  חיּ ב.
לוֹ  נתגּ לגּ לה להׁש בּ יעוֹ . יכוֹ ל אין
מגלגּ לין אחר, מּמ קוֹ ם ׁש בוּ עה
מׁש ּמ טת  והּׁשביעית  ה כּ ל. את  עליו

ה ּׁשב וּ עה: את 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הבּ ית.  ֹבּ תו ונ וֹ תנת הנּ וֹ שׂ את והא ּׁשה
אּפ וֹ טר וֹ ּפ א  אוֹ  חנונית בּ ל ּה  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶׁש הוֹ ׁש יב ּה 

נכסיו: הבּ ית.ל  האחין וּ בן  מן אחד  ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌
אביהן: מּמ ת בּ נּ כסים חלקוּ .ׁש נּ תּס ק ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌

החל וּ קה: ב ׁש ת הׁש בּ יע וּ הוּ  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְולא
ׁש בוּ עה. לוֹ  כן,נתגּ ל גּ לה אחרי אצלם ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌

 וּ כדר ליו. זוֹ  את גּ ם ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְמגל גּ לין

וּ ב ׁש ב וּ ה  הּת וֹ רה בּ ׁש ב וּ ת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ גלגּ לין
מגל גּ לין   ּכ ּת וֹ רה, ׁש ל  כין ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש היא

הּס ת: את בּ ׁש ב וּ ת מׁש ּמ טת והּׁשבי עית ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌
דּ ׁש ּת פין הּׁשבוּ עה. ׁש ב וּ ע וֹ ת אהנ לאו ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌

ׁש ּת פוּ ת  מ ׁש ּמ טת ׁש בי ית אין דּ הא ◌ָ◌◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָקאי,
וּ ׁש ב וּ תּה  מלוה אלּ א ׁש ב וּ תּה . ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְולא

מ ׁש ּמ טת: ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִהיא

המאירי .לב. פי נשמטהלג .על שביעית  הגיע שביעית . לפני  במקצת  שכפר  כגון 
ומכל בשביעית. נשמטת  ואינה  עומדת במקומה  שכפר  החלק  אבל שהודה החלק
נשמטה שהודה  שהחלק כיון  הכל  ככופר  הוא הרי מעתה  כי  נשמטה, השבועה  מקום

הר"ן)בשביעית  בשם .(תוי"ט 
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עז



שומרי שבועות ארבעה  ח פרק  עו 

חנּ ם, ׁש וֹ מר הן, ׁש וֹ מרין ארבּ עה
ׁש וֹ מר  והּׂשוֹ כר . שׂ כר , נ וֹ שׂ א  והּׁשוֹ אל,
מׁש לּ ם  וה ּׁשוֹ אל הכּ ל. על נ ׁש בּ ע  חנּ ם
נ ׁש בּ עין והּׂשוֹ כר  שׂ כר  נ וֹ שׂ א  ה כּ ל. את 

א 

 שומרי ארבעה  ח פרק

א  משנה
 השומרי שבועת 

חייב מלשל שפוטרו  מאורע  לו שאירע  שטוע שומר כל
א  האלהי אל ה ית על  ונקרב שנאמר  התורה מ שבועה
. דברי שלשה  בשבועתו וכולל  .רעה מלאכת  יד לח לא

השומרי.א) כדר שמר אלא בו פשע בוב)שלא שאירע
 וכ מת)כ או  נגנב , ברשותו(כגו אינו שלח ג).אוהרי שלא

אותו הפוטר המאורע שאירע קוד יד שאלהב בו " רמב (תכ"ד

ה "א) פ "ו ופקדו.

     
    
     

    
     

    
        

          

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הם.א ׁש וֹ מרים  ׁש לׁש ה:ארבּ עה ודיניהן ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌
שׂ כר. בּ שׂ כר :נוֹ שׂ א  על ׁש וֹ מר  נׁש בּ ע ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌

פׁש ע :הכּ ל. הכּ ל.ׁש א את מ ׁש לּ ם ֶ◌ָ◌ַ◌
ׁש ב וּ יה  בּ מתניתין, דּ תנינן הנ ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָכּ ל

אבל  ואבדה. וּ גנבה וּ מתה ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְוּ ׁש ב וּ רה
מׁש לּ ם, אינוֹ  מלאכה, מחמת ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵמתה
והּמ ׁש נה  ׁש אלּה . בּ כלּ תא לאוֹ קמּה  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְדּ לאו
הּפ וֹ לים: את בּ הוֹ כר  מפר ׁש ת ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ְֹ◌ַהזּ את

הט "זא. מבאר  ס "ב)כן  רצ"ה  הם (סימן וכך  כך ואירע  בה  פשע  שלא שכתב כסמ"ע ולא
ברשותי . שאינה  שבועה  היא שניה ושבועה  אחת, המגידב.שבועה פ "ד (שאלה הרב  ופקדון

שטוען,ה"א) כמו שנגנב הוא שכן שאירע  השבועה היא  בתורה המפורשת  שהשבועה כתב
הרמב "ן  כמש "כ הוא הכתוב פירוש  ולדעתו זו . שבועה אגב עליו מגלגלים  השבועות ושאר 

החומש) האלהים (על אל  הוא(הדיינין)שיקרב  שלח  לא אם  טוען, שהוא  כמו שנגנב לישבע
באונסין. וחייב  גזלן עליו נעשה בפקדון יד השולח כי רעהו , במלאכת  לצרכו להשתמש  יד 
יד ) בה שלח שלא השבועה היא בתורה  המפורשת  שהשבועה  שס"ל  כרש"י לא שזה  כתב  .(הרמב"ן

 י י ח ר ו ק מ

שומרי שבועות ארבעה  ח עז פרק 

ועלעל הּׁשבוּ יה ועל הּׁשבוּ רה 
ואת  האבדה  את  וּ מׁש לּ מים הּמ תה,

הגּ נבה:

אמר  ׁש וֹ רי, היכן  חנּ ם, לׁש וֹ מר  אמר
ׁש נּ ׁש  וה וּ א  מת , א וֹ לוֹ  נ ׁש בּ ה  א וֹ  בּ ר  

א וֹ  ׁש ּמ ת  והוּ א  נ ׁש בּ ר , אבד . א וֹ  נגנב 
והוּ א נ ׁש בּ ה, אבד. א וֹ  נגנב א וֹ  נ ׁש בּ ה
נגנב, אבד . א וֹ  נגנב א וֹ  נ ׁש בּ ר  א וֹ  ׁש ּמ ת 
א וֹ  נ ׁש בּ ה  א וֹ  נ ׁש בּ ר  א וֹ  ׁש ּמ ת  והוּ א 
א וֹ  נ ׁש בּ ר א וֹ  ׁש ּמ ת  והוּ א  אבד , אבד .
ואמר  אני, מׁש בּ י ע נגנב. א וֹ  נ ׁש בּ ה

ּפ טוּ ר: אמן ,

ב

    
       

   
   

       

ב משנה 
הפקדו שבועת 

ומקריב וחומש קר  משל שקר, על   פקדו שבועת הנשבע 
שוגג בי מזיד בי ודאי,  ה)אש לפרק הקדמה לעיל עיי .(להרחבה

ממו כפירת  שבועת
שקר על נשבע   א אבל .ממו לכפור נשבע א אלא חייב  ואינו
,ממו מחויב היה לא  האמת  על מודה  היה א שג כגו , בחינ
חומש חייב  ואינו . מאש ופטור ממו כפירת שבועת  זה  אי

להתכפר . ובא מרשעתו ושב כשמודה אלא ואש

     
     

      
      
      
      
      
      

      
       
    

   

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ּפ ט וּ ר.ב אמן  היה ואמר  לא הוֹ דה ׁש אלּ וּ  ֶ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌
כּ פירת  כּ אן ׁש אין נמצא כּ לוּ ם, ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְמׁש לּ ם
חיּ בה  לא  לקר , ׁש נּ ׁש בּ ע ּפ י ל ואף  ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָממוֹ ן.

ׁש כּ פר וֹ  היכא אלּ א ׁש ב וּ ה קר בּ ן ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָתוֹ רה
אלּ א  להׁש בּ י יכוֹ ל  אינוֹ  הדּ יּ ן וכן ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָממ וֹ ן.
ממוֹ ן: לׁש לּ ם  חיּ ב היה ה וֹ דה ׁש אם דּ בר ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַל

עח



שומרי שבועות ארבעה  ח פרק  עו 

חנּ ם, ׁש וֹ מר הן, ׁש וֹ מרין ארבּ עה
ׁש וֹ מר  והּׂשוֹ כר . שׂ כר , נ וֹ שׂ א  והּׁשוֹ אל,
מׁש לּ ם  וה ּׁשוֹ אל הכּ ל. על נ ׁש בּ ע  חנּ ם
נ ׁש בּ עין והּׂשוֹ כר  שׂ כר  נ וֹ שׂ א  ה כּ ל. את 

א 

 שומרי ארבעה  ח פרק

א  משנה
 השומרי שבועת 

חייב מלשל שפוטרו  מאורע  לו שאירע  שטוע שומר כל
א  האלהי אל ה ית על  ונקרב שנאמר  התורה מ שבועה
. דברי שלשה  בשבועתו וכולל  .רעה מלאכת  יד לח לא

השומרי.א) כדר שמר אלא בו פשע בוב)שלא שאירע
 וכ מת)כ או  נגנב , ברשותו(כגו אינו שלח ג).אוהרי שלא

אותו הפוטר המאורע שאירע קוד יד שאלהב בו " רמב (תכ"ד

ה "א) פ "ו ופקדו.

     
    
     

    
     

    
        

          

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הם.א ׁש וֹ מרים  ׁש לׁש ה:ארבּ עה ודיניהן ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌
שׂ כר. בּ שׂ כר :נוֹ שׂ א  על ׁש וֹ מר  נׁש בּ ע ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌

פׁש ע :הכּ ל. הכּ ל.ׁש א את מ ׁש לּ ם ֶ◌ָ◌ַ◌
ׁש ב וּ יה  בּ מתניתין, דּ תנינן הנ ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָכּ ל

אבל  ואבדה. וּ גנבה וּ מתה ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְוּ ׁש ב וּ רה
מׁש לּ ם, אינוֹ  מלאכה, מחמת ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵמתה
והּמ ׁש נה  ׁש אלּה . בּ כלּ תא לאוֹ קמּה  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְדּ לאו
הּפ וֹ לים: את בּ הוֹ כר  מפר ׁש ת ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ְֹ◌ַהזּ את

הט "זא. מבאר  ס "ב)כן  רצ"ה  הם (סימן וכך  כך ואירע  בה  פשע  שלא שכתב כסמ"ע ולא
ברשותי . שאינה  שבועה  היא שניה ושבועה  אחת, המגידב.שבועה פ "ד (שאלה הרב  ופקדון

שטוען,ה"א) כמו שנגנב הוא שכן שאירע  השבועה היא  בתורה המפורשת  שהשבועה כתב
הרמב "ן  כמש "כ הוא הכתוב פירוש  ולדעתו זו . שבועה אגב עליו מגלגלים  השבועות ושאר 

החומש) האלהים (על אל  הוא(הדיינין)שיקרב  שלח  לא אם  טוען, שהוא  כמו שנגנב לישבע
באונסין. וחייב  גזלן עליו נעשה בפקדון יד השולח כי רעהו , במלאכת  לצרכו להשתמש  יד 
יד ) בה שלח שלא השבועה היא בתורה  המפורשת  שהשבועה  שס"ל  כרש"י לא שזה  כתב  .(הרמב"ן

 י י ח ר ו ק מ

שומרי שבועות ארבעה  ח עז פרק 

ועלעל הּׁשבוּ יה ועל הּׁשבוּ רה 
ואת  האבדה  את  וּ מׁש לּ מים הּמ תה,

הגּ נבה:

אמר  ׁש וֹ רי, היכן  חנּ ם, לׁש וֹ מר  אמר
ׁש נּ ׁש  וה וּ א  מת , א וֹ לוֹ  נ ׁש בּ ה  א וֹ  בּ ר  

א וֹ  ׁש ּמ ת  והוּ א  נ ׁש בּ ר , אבד . א וֹ  נגנב 
והוּ א נ ׁש בּ ה, אבד. א וֹ  נגנב א וֹ  נ ׁש בּ ה
נגנב, אבד . א וֹ  נגנב א וֹ  נ ׁש בּ ר  א וֹ  ׁש ּמ ת 
א וֹ  נ ׁש בּ ה  א וֹ  נ ׁש בּ ר  א וֹ  ׁש ּמ ת  והוּ א 
א וֹ  נ ׁש בּ ר א וֹ  ׁש ּמ ת  והוּ א  אבד , אבד .
ואמר  אני, מׁש בּ י ע נגנב. א וֹ  נ ׁש בּ ה

ּפ טוּ ר: אמן ,

ב

    
       

   
   

       

ב משנה 
הפקדו שבועת 

ומקריב וחומש קר  משל שקר, על   פקדו שבועת הנשבע 
שוגג בי מזיד בי ודאי,  ה)אש לפרק הקדמה לעיל עיי .(להרחבה

ממו כפירת  שבועת
שקר על נשבע   א אבל .ממו לכפור נשבע א אלא חייב  ואינו
,ממו מחויב היה לא  האמת  על מודה  היה א שג כגו , בחינ
חומש חייב  ואינו . מאש ופטור ממו כפירת שבועת  זה  אי

להתכפר . ובא מרשעתו ושב כשמודה אלא ואש

     
     

      
      
      
      
      
      

      
       
    

   

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ּפ ט וּ ר.ב אמן  היה ואמר  לא הוֹ דה ׁש אלּ וּ  ֶ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌
כּ פירת  כּ אן ׁש אין נמצא כּ לוּ ם, ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְמׁש לּ ם
חיּ בה  לא  לקר , ׁש נּ ׁש בּ ע ּפ י ל ואף  ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָממוֹ ן.

ׁש כּ פר וֹ  היכא אלּ א ׁש ב וּ ה קר בּ ן ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָתוֹ רה
אלּ א  להׁש בּ י יכוֹ ל  אינוֹ  הדּ יּ ן וכן ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָממ וֹ ן.
ממוֹ ן: לׁש לּ ם  חיּ ב היה ה וֹ דה ׁש אם דּ בר ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַל

עט



שומרי שבועות ארבעה  ח פרק  עח

מה  י וֹ ד ע איני  לוֹ  אמר  ׁש וֹ רי, היכן 
א וֹ  נ ׁש בּ ר  א וֹ  ׁש ּמ ת  וה וּ א  סח, א ּת ה 
אני , מׁש בּ י ע אבד. א וֹ  נגנב  א וֹ  נ ׁש בּ ה
אמר  ׁש וֹ רי , היכן  ּפ טוּ ר . אמן , ואמר
אמן , ואמר  אני , מׁש בּ י ע אבד . לוֹ 
מׁש לּ ם  ׁש אכלוֹ , א וֹ ת וֹ  מעידין  והעדים
מׁש לּ ם מעצמוֹ , הוֹ דה הקּ רן. את
אמר  ׁש וֹ רי , היכן  וא ׁש ם. וחמׁש  קרן 
אמן , ואמר  אני , מׁש בּ יע נגנב. לוֹ 
מׁש לּ ם  ׁש גּ נב וֹ , א וֹ ת וֹ  מעידין  והעדים
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אבד.ג  לוֹ  אמר ׁש וֹ רי  לׁש וֹ מר היכן  אמר  ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
אבד : ליּה  אמר  ׁש וֹ רי, היכן מ ׁש בּ י עחנּ ם ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌

ׁש אכל וֹ  א וֹ ת וֹ  מ עידים והעדים אמן  ואמר  אני
הּק רן . את הוֹ דה מׁש לּ ם  ואם כפל. ולא ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌

מ ׁש לּ ם  דים, באוּ  ׁש א ד  מ צמוֹ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵל וֹ 
הּפ ּק דוֹ ן  ׁש ב וּ ת כּ דין ואׁש ם, וחמ ׁש  ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֶקרן
מר ׁש תוֹ  וׁש ב  ׁש ּמ וֹ דה ד  בּ אה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְדּ אינּה 

להתכּ ּפ ר : אני וּ בא מׁש בּ י ע נגנב לוֹ  אמר ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
בּ טנת וכוּ '. צמוֹ  הּפ וֹ טר  חנּ ם דּ ׁש וֹ מר  ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌

כּ פל , מ ׁש לּ ם דים, וּ באוּ  ונׁש בּ ע  ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַגּ נּ ב 
כב )דּ כתיב  אם (ׁש מוֹ ת הגּ נּ ב , יּמ צא לא אם ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌

צמ וֹ  ׁש הוּ א אלּ א ׁש אמר  כּ מוֹ  י ּמ צא ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִֹלא
לפטר  בּ א אם אבל ׁש נים. יׁש לּ ם ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְגנב וֹ ,
כּ פל : מׁש לּ ם אינוֹ  אבד, בּ ט נת ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַצמוֹ 

השומריםג . משבועת עצמו  לפטור  רוצה  זו משנתנו ובטענה חידוש והיינו  קלישר, רצ"ה  (תפא"י.

הפקדון) שבועת משום חייב אינו  ממון , כפירת בשבועתו  שאין כיון הואד..שאעפ "כ כי  דוקא , לאו 
מן  פטור  מ"מ בעין אינו שכבר  שאע "פ  לרבותא אכלו  נקט אלא  בעין, עדיין הוא אם הדין
הודה שלא  כיון מביא אינו ואשם וחומש  כפל. חיוב אין  אבידה  טענת בטוען  כי הכפל.

עדים שבאו  לפני  עיי"ש)מעצמו ברע "ב, לשקר ה..(כדאיתא נשבע שלא אע"פ  עצמו  גנב 
לשקר . נשבע אם רק אבל כפל משלם  גנב טענת  הטוען  שגם ילפינן מקראי  כפל . משלם

מקרא  ילפינן זה וגם  לשקר , נשבע אם אף כפל  משלם אינו  אבידה טענת  סג:)טוען  דף  .(ב"ק

 י י ח ר ו ק מ

שומרי שבועות ארבעה  ח עט פרק 

מׁש לּ ם ּת ׁש לוּ מי  מעצמוֹ , הוֹ דה כפל. 
וא ׁש ם: וחמׁש  קרן 

ׁש גּ נב ּת , ׁש וֹ רי  היכן  בּ ּׁשוּ ק לאחד אמר
מ עידים  וה עדים  גנבּת י, לא אוֹ מר  וה וּ א
כפל. ּת ׁש לוּ מי מׁש לּ ם ׁש גּ נב וֹ , א וֹ ת וֹ 
ארבּ עה  ּת ׁש לוּ מי  מׁש לּ ם וּ מכר, טבח

ד

  ו  ז 
   

ד משנה 
וכפל  גניבה מדיני 

תעשה לא על  עובר  ומעלה פרוטה משוה  ממו הגונב כל
 ממו הגונב או  ישראל  ממו הגונב ואחד תגנובו '. 'לא שנאמר
ואסור תורה. די שהוא כל  לגנוב  אסור זרה . עבודה עובד גוי

להחזיר . מנת  על  לנגוב או שחוק דר לגנוב

לבעל   שני לשל חייב שגנב כשרי עדי עליו שהעידו גנב
משל כסות  או חמור גנב ,שני משל דינר גנב א הגניבה.
 הקר את  משל שגנב מעצמו שהודה  הגנב בדמיה . שני

הכפל . מ גניבה)ופטור הלכות  ריש " הרמב .(מדברי

    
    
   
   
   

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מׁש לּ  מ עצמ וֹ  וא הוֹ דה וחמ ׁש  קרן  ׁש ם.ם 
ּפ ט וּ ר : בקנס דּ מוֹ דה לא, כּ פל  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְֹ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲאבל 

וכוּ '.ד הּׁשוּ ק מן  לאחד  לא אמר  הכא ָ◌ָ◌ֹ

ׁש ב וּ ה  בלא דּ הא אני, מׁש בּ י ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָגרסינן
וּ בגנּ ב הוּ א, מ ּמ ׁש  ג נּ ב  ׁש זּ ה כּ פל. ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִמח יּ ב 
ׁש ב וּ ה:  צרי ואין ׁש נים, י ׁש לּ ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְכּ תיב 

קנסו. כפל אמנם כפל . חייב  זה, על ונשבע גנב טענת שטוען חינם  ששומר  קודמת בהערה כנ"ל 
פטור . בקנס  המודה  כי  פטור , עדים , שבאו לפני מעצמו הודה  אם  ולכן דשבועתהוא חומש (אבל

את 'והתו דּ וּ ' מדכתיב  כדילפינן מעצמו , הודה אם אלא  מחויב  אינו  ובזה  היא , כפרה אלא  קנס  אינו  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְהפקדון

חומש חייב  מעצמו  בהודה שרק מינה  שמע  ליו , יסף וחמיׁש ת וֹ  בּ רא ׁש וֹ  אׁש מוֹ  את והׁש יב שׂ וּ  אׁש ר ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַחּט אתם

מ"ח)ואשם  פ"ט ב"ק מקרא ז..)(רע"ב כי  ודאי, הוא  וכן  עדים , שבאו לפני  שהודה  משמע מעצמו הודה 
סה :)ילפינן כפל(ב "ק  דליכא  אבד  טענת  בטוען לעיל  אבל  חומש . ליכא  כפל  שמשלם שבמקום 

תוספות עדים)כתבו  ובאו  ד"ה  קח. ולא(ב "ק  וחומש קרן משלם עדים שבאו אחר שהודה שאע "ג
לעיל  ומרע "ב  הסיפא. אגב  אלא  מעצמו הודה  שם  התנא  אני )נקט  משביעך כן..(ד "ה  משמע  לא 
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שומרי שבועות ארבעה  ח פרק  עח

מה  י וֹ ד ע איני  לוֹ  אמר  ׁש וֹ רי, היכן 
א וֹ  נ ׁש בּ ר  א וֹ  ׁש ּמ ת  וה וּ א  סח, א ּת ה 
אני , מׁש בּ י ע אבד. א וֹ  נגנב  א וֹ  נ ׁש בּ ה
אמר  ׁש וֹ רי , היכן  ּפ טוּ ר . אמן , ואמר
אמן , ואמר  אני , מׁש בּ י ע אבד . לוֹ 
מׁש לּ ם  ׁש אכלוֹ , א וֹ ת וֹ  מעידין  והעדים
מׁש לּ ם מעצמוֹ , הוֹ דה הקּ רן. את
אמר  ׁש וֹ רי , היכן  וא ׁש ם. וחמׁש  קרן 
אמן , ואמר  אני , מׁש בּ יע נגנב. לוֹ 
מׁש לּ ם  ׁש גּ נב וֹ , א וֹ ת וֹ  מעידין  והעדים
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אבד.ג  לוֹ  אמר ׁש וֹ רי  לׁש וֹ מר היכן  אמר  ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
אבד : ליּה  אמר  ׁש וֹ רי, היכן מ ׁש בּ י עחנּ ם ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌

ׁש אכל וֹ  א וֹ ת וֹ  מ עידים והעדים אמן  ואמר  אני
הּק רן . את הוֹ דה מׁש לּ ם  ואם כפל. ולא ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌

מ ׁש לּ ם  דים, באוּ  ׁש א ד  מ צמוֹ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵל וֹ 
הּפ ּק דוֹ ן  ׁש ב וּ ת כּ דין ואׁש ם, וחמ ׁש  ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֶקרן
מר ׁש תוֹ  וׁש ב  ׁש ּמ וֹ דה ד  בּ אה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְדּ אינּה 

להתכּ ּפ ר : אני וּ בא מׁש בּ י ע נגנב לוֹ  אמר ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
בּ טנת וכוּ '. צמוֹ  הּפ וֹ טר  חנּ ם דּ ׁש וֹ מר  ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌

כּ פל , מ ׁש לּ ם דים, וּ באוּ  ונׁש בּ ע  ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַגּ נּ ב 
כב )דּ כתיב  אם (ׁש מוֹ ת הגּ נּ ב , יּמ צא לא אם ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌

צמ וֹ  ׁש הוּ א אלּ א ׁש אמר  כּ מוֹ  י ּמ צא ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִֹלא
לפטר  בּ א אם אבל ׁש נים. יׁש לּ ם ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְגנב וֹ ,
כּ פל : מׁש לּ ם אינוֹ  אבד, בּ ט נת ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַצמוֹ 

השומריםג . משבועת עצמו  לפטור  רוצה  זו משנתנו ובטענה חידוש והיינו  קלישר, רצ"ה  (תפא"י.

הפקדון) שבועת משום חייב אינו  ממון , כפירת בשבועתו  שאין כיון הואד..שאעפ "כ כי  דוקא , לאו 
מן  פטור  מ"מ בעין אינו שכבר  שאע "פ  לרבותא אכלו  נקט אלא  בעין, עדיין הוא אם הדין
הודה שלא  כיון מביא אינו ואשם וחומש  כפל. חיוב אין  אבידה  טענת בטוען  כי הכפל.

עדים שבאו  לפני  עיי"ש)מעצמו ברע "ב, לשקר ה..(כדאיתא נשבע שלא אע"פ  עצמו  גנב 
לשקר . נשבע אם רק אבל כפל משלם  גנב טענת  הטוען  שגם ילפינן מקראי  כפל . משלם

מקרא  ילפינן זה וגם  לשקר , נשבע אם אף כפל  משלם אינו  אבידה טענת  סג:)טוען  דף  .(ב"ק

 י י ח ר ו ק מ

שומרי שבועות ארבעה  ח עט פרק 

מׁש לּ ם ּת ׁש לוּ מי  מעצמוֹ , הוֹ דה כפל. 
וא ׁש ם: וחמׁש  קרן 

ׁש גּ נב ּת , ׁש וֹ רי  היכן  בּ ּׁשוּ ק לאחד אמר
מ עידים  וה עדים  גנבּת י, לא אוֹ מר  וה וּ א
כפל. ּת ׁש לוּ מי מׁש לּ ם ׁש גּ נב וֹ , א וֹ ת וֹ 
ארבּ עה  ּת ׁש לוּ מי  מׁש לּ ם וּ מכר, טבח

ד

  ו  ז 
   

ד משנה 
וכפל  גניבה מדיני 

תעשה לא על  עובר  ומעלה פרוטה משוה  ממו הגונב כל
 ממו הגונב או  ישראל  ממו הגונב ואחד תגנובו '. 'לא שנאמר
ואסור תורה. די שהוא כל  לגנוב  אסור זרה . עבודה עובד גוי

להחזיר . מנת  על  לנגוב או שחוק דר לגנוב

לבעל   שני לשל חייב שגנב כשרי עדי עליו שהעידו גנב
משל כסות  או חמור גנב ,שני משל דינר גנב א הגניבה.
 הקר את  משל שגנב מעצמו שהודה  הגנב בדמיה . שני

הכפל . מ גניבה)ופטור הלכות  ריש " הרמב .(מדברי

    
    
   
   
   

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מׁש לּ  מ עצמ וֹ  וא הוֹ דה וחמ ׁש  קרן  ׁש ם.ם 
ּפ ט וּ ר : בקנס דּ מוֹ דה לא, כּ פל  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְֹ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲאבל 

וכוּ '.ד הּׁשוּ ק מן  לאחד  לא אמר  הכא ָ◌ָ◌ֹ

ׁש ב וּ ה  בלא דּ הא אני, מׁש בּ י ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָגרסינן
וּ בגנּ ב הוּ א, מ ּמ ׁש  ג נּ ב  ׁש זּ ה כּ פל. ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִמח יּ ב 
ׁש ב וּ ה:  צרי ואין ׁש נים, י ׁש לּ ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְכּ תיב 

קנסו. כפל אמנם כפל . חייב  זה, על ונשבע גנב טענת שטוען חינם  ששומר  קודמת בהערה כנ"ל 
פטור . בקנס  המודה  כי  פטור , עדים , שבאו לפני מעצמו הודה  אם  ולכן דשבועתהוא חומש (אבל

את 'והתו דּ וּ ' מדכתיב  כדילפינן מעצמו , הודה אם אלא  מחויב  אינו  ובזה  היא , כפרה אלא  קנס  אינו  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְהפקדון

חומש חייב  מעצמו  בהודה שרק מינה  שמע  ליו , יסף וחמיׁש ת וֹ  בּ רא ׁש וֹ  אׁש מוֹ  את והׁש יב שׂ וּ  אׁש ר ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַחּט אתם

מ"ח)ואשם  פ"ט ב"ק מקרא ז..)(רע"ב כי  ודאי, הוא  וכן  עדים , שבאו לפני  שהודה  משמע מעצמו הודה 
סה :)ילפינן כפל(ב "ק  דליכא  אבד  טענת  בטוען לעיל  אבל  חומש . ליכא  כפל  שמשלם שבמקום 

תוספות עדים)כתבו  ובאו  ד"ה  קח. ולא(ב "ק  וחומש קרן משלם עדים שבאו אחר שהודה שאע "ג
לעיל  ומרע "ב  הסיפא. אגב  אלא  מעצמו הודה  שם  התנא  אני )נקט  משביעך כן..(ד "ה  משמע  לא 
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שומרי שבועות ארבעה  ח פרק  פ 

ׁש ּמ מׁש מׁש ין עדים ראה וחמּׁשה.
טבחּת י לא  אבל גּ נבּת י  אמר  וּ באין ,
קרן : א לּ א  מׁש לּ ם אינ וֹ  מכר ּת י, ולא 

מת , לוֹ  אמר ׁש וֹ רי , היכן  לּׁשוֹ אל אמר
א וֹ  נגנב א וֹ  נ ׁש בּ ה א וֹ  ׁש נּ ׁש בּ ר והוּ א 
נ ׁש בּ ה  א וֹ  ׁש ּמ ת  והוּ א  נ ׁש בּ ר, אבד .
ׁש ּמ ת  וה וּ א  נ ׁש בּ ה , אבד . א וֹ  נגנב א וֹ 
נגנב, אבד. א וֹ  נגנב  א וֹ  נ ׁש בּ ר א וֹ 
א וֹ  נ ׁש בּ ה  א וֹ  נ ׁש בּ ר  א וֹ  ׁש ּמ ת  והוּ א 
א וֹ  נ ׁש בּ ר א וֹ  ׁש ּמ ת  והוּ א  אבד , אבד .
ואמר  אני, מׁש בּ י ע נגנב. א וֹ  נ ׁש בּ ה

ּפ טוּ ר: אמן ,
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וּ באין. ׁש ּמ מ ׁש מׁש ין אׁש מינן ,עדים  רבוּ תא ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌
דדים  בּ תוּ תא דּ מחמת גּ ב  ל  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְדּ אף
ונפטר  הוֹ דאה מהניא הכי  אפלּ וּ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶמוֹ דה,
אף  ּפ ט וּ ר  כּ פל, דּ אין וכיון הכּ פל. ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִמן
ׁש גּ נב דים וּ באוּ  בּ ּה  ׁש כּ פר  הּט ביחה ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִמן
כפל  דּ ליכּ א היכא דּ כל וּ מכר , ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְוטבח 

אר בּ ה  דּ תׁש ל וּ מי טביחה, חיּ וּ ב  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵלי כּ א
תׁש לוּ מי ולא רחמנא, אמר  ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַוחמ ה
בּ ציר  ליכּ א , דּ כפל  וכיון ואר בּ ה , ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְׁש לׁש ה 

חד : ּפ ט וּ ר.הלי ּה  וכוּ ' ל ּׁשוֹ אל אמר  ֵ◌ַ◌
צמ וֹ  את ח יּ ב  לקר  כּ ׁש נּ ׁש בּ ע  אף ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 
ממוֹ ן: כּ פירת זוֹ  בּ ׁש בוּ ה ואין ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְבתׁש לוּ מין

בזה.ח. הודה  שלא  אע "פ  ומכירה הטביחה על  משלם שאינו הטעם  רע "ב  אם ט.עיין  כי
שיש שבועה  הוה זה על וכשנשבע  זו, בטענה  עצמו  פוטר  היה מלאכה  מחמת  שמת  טען 

ממון. כפירת בו 
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שומרי שבועות ארבעה  ח פאפרק 

מה  י וֹ ד ע איני  לוֹ  אמר  ׁש וֹ רי, היכן 
א וֹ  נ ׁש בּ ר  א וֹ  ׁש ּמ ת  וה וּ א  סח, א ּת ה 
אני , מׁש בּ י ע אבד. א וֹ  נגנב  א וֹ  נ ׁש בּ ה
שׂ כר  לנּ וֹ שׂ א  אמר חיּ ב. אמן , ואמר
מת , לוֹ  אמר ׁש וֹ רי , היכן  והּׂשוֹ כר 
והוּ א נ ׁש בּ ר, נ ׁש בּ ה . א וֹ  ׁש נּ ׁש בּ ר  והוּ א 
ׁש ּמ ת  וה וּ א  נ ׁש בּ ה, נ ׁש בּ ה . א וֹ  ׁש ּמ ת 
אבד, ׁש אבד. וה וּ א  נגנב, נ ׁש בּ ר. א וֹ 
ואמר אני, מׁש בּ יע ׁש נּ גנב. והוּ א
נ ׁש בּ ה, א וֹ  נ ׁש בּ ר  א וֹ  מת  ּפ טוּ ר . אמן ,
אני , מׁש בּ י ע אבד. א וֹ  ׁש נּ גנב והוּ א 
והוּ א נגנב , א וֹ  אבד , חיּ ב. אמן , ואמר
מׁש בּ יע נ ׁש בּ ה. א וֹ  נ ׁש בּ ר  א וֹ  ׁש ּמ ת 
ה כּ לל, זה ּפ טוּ ר . אמן , ואמר  אני ,
וּ מּפ טוֹ ר  לחוֹ בה מחוֹ בה  המׁש נּ ה כּ ל
ּפ טוּ ר. לחוֹ בה, וּ מּפ טוֹ ר לפטוֹ ר
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הוֹ דה חיּ ב.ו ׁש אלּ וּ  ממ וֹ ן, כפר  ׁש הרי ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌
מתח יּ ב : ּפ ט וּ ר.היה וכוּ ' נׁש בּ ר והוּ א  מת ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

נגנב וכן מׁש לּ ם. היה לא הוֹ דה ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ֶׁש אם
ּפ ט וּ ר , ׁש נּ גנב , וה וּ א  אבד א וֹ  ׁש אבד, ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְוהוּ א 

ממ וֹ ן  כפר ולא  לחוֹ בה  מח וֹ בה  ׁש נּ ה ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
זוֹ : והוּ א בּ ׁש ב וּ ה נגנב א וֹ  אבד  ל וֹ  אמר ִ◌ְ◌ָ◌

ּפ ט וּ ר. וכוּ ' נׁש בּ ה א וֹ  ׁש נּ ה ׁש ּמ ת ׁש הרי  ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
בּ ׁש ב וּ תוֹ : והפסיד לח וֹ בה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִמּפ טוֹ ר 

וחייבים י. ומתה , שבויה שבורה  על  פטורים  ושוכר  שכר  שנושא  א ' משנה  לעיל  כדתנן 
ואבידה. גניבה על
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שומרי שבועות ארבעה  ח פרק  פ 

ׁש ּמ מׁש מׁש ין עדים ראה וחמּׁשה.
טבחּת י לא  אבל גּ נבּת י  אמר  וּ באין ,
קרן : א לּ א  מׁש לּ ם אינ וֹ  מכר ּת י, ולא 

מת , לוֹ  אמר ׁש וֹ רי , היכן  לּׁשוֹ אל אמר
א וֹ  נגנב א וֹ  נ ׁש בּ ה א וֹ  ׁש נּ ׁש בּ ר והוּ א 
נ ׁש בּ ה  א וֹ  ׁש ּמ ת  והוּ א  נ ׁש בּ ר, אבד .
ׁש ּמ ת  וה וּ א  נ ׁש בּ ה , אבד . א וֹ  נגנב א וֹ 
נגנב, אבד. א וֹ  נגנב  א וֹ  נ ׁש בּ ר א וֹ 
א וֹ  נ ׁש בּ ה  א וֹ  נ ׁש בּ ר  א וֹ  ׁש ּמ ת  והוּ א 
א וֹ  נ ׁש בּ ר א וֹ  ׁש ּמ ת  והוּ א  אבד , אבד .
ואמר  אני, מׁש בּ י ע נגנב. א וֹ  נ ׁש בּ ה

ּפ טוּ ר: אמן ,
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וּ באין. ׁש ּמ מ ׁש מׁש ין אׁש מינן ,עדים  רבוּ תא ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌
דדים  בּ תוּ תא דּ מחמת גּ ב  ל  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְדּ אף
ונפטר  הוֹ דאה מהניא הכי  אפלּ וּ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶמוֹ דה,
אף  ּפ ט וּ ר  כּ פל, דּ אין וכיון הכּ פל. ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִמן
ׁש גּ נב דים וּ באוּ  בּ ּה  ׁש כּ פר  הּט ביחה ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִמן
כפל  דּ ליכּ א היכא דּ כל וּ מכר , ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְוטבח 

אר בּ ה  דּ תׁש ל וּ מי טביחה, חיּ וּ ב  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵלי כּ א
תׁש לוּ מי ולא רחמנא, אמר  ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַוחמ ה
בּ ציר  ליכּ א , דּ כפל  וכיון ואר בּ ה , ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְׁש לׁש ה 

חד : ּפ ט וּ ר.הלי ּה  וכוּ ' ל ּׁשוֹ אל אמר  ֵ◌ַ◌
צמ וֹ  את ח יּ ב  לקר  כּ ׁש נּ ׁש בּ ע  אף ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 
ממוֹ ן: כּ פירת זוֹ  בּ ׁש בוּ ה ואין ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְבתׁש לוּ מין

בזה.ח. הודה  שלא  אע "פ  ומכירה הטביחה על  משלם שאינו הטעם  רע "ב  אם ט.עיין  כי
שיש שבועה  הוה זה על וכשנשבע  זו, בטענה  עצמו  פוטר  היה מלאכה  מחמת  שמת  טען 

ממון. כפירת בו 

 י י ח ר ו ק מ

שומרי שבועות ארבעה  ח פאפרק 

מה  י וֹ ד ע איני  לוֹ  אמר  ׁש וֹ רי, היכן 
א וֹ  נ ׁש בּ ר  א וֹ  ׁש ּמ ת  וה וּ א  סח, א ּת ה 
אני , מׁש בּ י ע אבד. א וֹ  נגנב  א וֹ  נ ׁש בּ ה
שׂ כר  לנּ וֹ שׂ א  אמר חיּ ב. אמן , ואמר
מת , לוֹ  אמר ׁש וֹ רי , היכן  והּׂשוֹ כר 
והוּ א נ ׁש בּ ר, נ ׁש בּ ה . א וֹ  ׁש נּ ׁש בּ ר  והוּ א 
ׁש ּמ ת  וה וּ א  נ ׁש בּ ה, נ ׁש בּ ה . א וֹ  ׁש ּמ ת 
אבד, ׁש אבד. וה וּ א  נגנב, נ ׁש בּ ר. א וֹ 
ואמר אני, מׁש בּ יע ׁש נּ גנב. והוּ א
נ ׁש בּ ה, א וֹ  נ ׁש בּ ר  א וֹ  מת  ּפ טוּ ר . אמן ,
אני , מׁש בּ י ע אבד. א וֹ  ׁש נּ גנב והוּ א 
והוּ א נגנב , א וֹ  אבד , חיּ ב. אמן , ואמר
מׁש בּ יע נ ׁש בּ ה. א וֹ  נ ׁש בּ ר  א וֹ  ׁש ּמ ת 
ה כּ לל, זה ּפ טוּ ר . אמן , ואמר  אני ,
וּ מּפ טוֹ ר  לחוֹ בה מחוֹ בה  המׁש נּ ה כּ ל
ּפ טוּ ר. לחוֹ בה, וּ מּפ טוֹ ר לפטוֹ ר

ו    
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הוֹ דה חיּ ב.ו ׁש אלּ וּ  ממ וֹ ן, כפר  ׁש הרי ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌
מתח יּ ב : ּפ ט וּ ר.היה וכוּ ' נׁש בּ ר והוּ א  מת ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

נגנב וכן מׁש לּ ם. היה לא הוֹ דה ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ֶׁש אם
ּפ ט וּ ר , ׁש נּ גנב , וה וּ א  אבד א וֹ  ׁש אבד, ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְוהוּ א 

ממ וֹ ן  כפר ולא  לחוֹ בה  מח וֹ בה  ׁש נּ ה ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
זוֹ : והוּ א בּ ׁש ב וּ ה נגנב א וֹ  אבד  ל וֹ  אמר ִ◌ְ◌ָ◌

ּפ ט וּ ר. וכוּ ' נׁש בּ ה א וֹ  ׁש נּ ה ׁש ּמ ת ׁש הרי  ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
בּ ׁש ב וּ תוֹ : והפסיד לח וֹ בה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִמּפ טוֹ ר 

וחייבים י. ומתה , שבויה שבורה  על  פטורים  ושוכר  שכר  שנושא  א ' משנה  לעיל  כדתנן 
ואבידה. גניבה על

 י י ח ר ו ק מ

פג



שומרי שבועות ארבעה  ח פרק  פב

כּ ל  הכּ לל, זה חיּ ב. לפטוֹ ר, מחוֹ בה 
חיּ ב. עצמוֹ , על להקל הנּ ׁש בּ ע

ּפ טוּ ר: עצמוֹ , על להחמיר 

  יא   
     

יב       
   

 

ׁש בוּ עוֹ ת מּס כת  סליק

הכלליא. זה  גרס  לא  שהוא  ואפשר  העתיקו, והר "ן קמא , הכלל זה גורסין שאין נוסחאות יש
התוי "ט.יב..(תוי"ט )בתרא  עפ "י  המשנה להבנת  להוסיף  שצריכים  מה הוא המודגש 

 י י ח ר ו ק מ

פד



הנשרפיט כה סנהדריפרק

חיּ ב. ומת, ה קּ טן, על לּה  והלכה 
ׁש מעוֹ ן א וֹ מר ,רבּ י  

ּפ טוּ ר : זה , את  והרג זה  את  להרג נת כּ וּ ן אפ לּ וּ 

ּפ ט וּ רין. כּ לּ ן בּ אחרים , ׁש נּ תערב ר וֹ צח
יהוּ דה רבּ  לכ ּפ ה .י  א וֹ תן כּ וֹ נסין א וֹ מר, 

בּ קּ לּ ה . נדּ וֹ נין בזה , זה  ׁש נּ ת ערבוּ  מיתוֹ ת חיּ בי כּ ל
בּ נּ שׂ רפין, ה נּ סקלין

ׁש מעוֹ ן חמ וּ רה .רבּ י  ׁש ה ּׂשרפה  בּ סקילה , נדּ וֹ נין א וֹ מר, 
חמ וּ רה .וחכמים ׁש ה ּס קילה  בּ שׂ רפה , נדּ וֹ נין א וֹ מרים , 

להן ׁש מעוֹ ןאמר  ,רבּ י  
ׁש זּ נּ תה. כּ הן  לבת  נּת נה  לא  חמ וּ רה , שׂ רפה  היתה לא  א לּ וּ 

לוֹ , אמרוּ 
חמ וּ רה , סקילה  היתה  לא  א לּ וּ 

זרה . עבוֹ דה  ולע וֹ בד  למגדּ ף נּת נה  לא 
בּ נּ חנקין, ה נּ הרגין

ׁש מעוֹ ן בּ סי רבּ י  בּ חנק:וחכמיםף.א וֹ מר , א וֹ מרים , 

בּ חמ וּ רה . נדּ וֹ ן דּ ין, בּ ית  מיתוֹ ת בּ ׁש ּת י ׁש נּ תחיּ ב מי
בּ חמ וּ רה . נדּ וֹ ן מיתוֹ ת, ׁש ּת י בּ ּה  ׁש נּ תחיּ ב עברה  עבר

יוֹ סי עליו :רבּ י  ׁש בּ אה  הרא ׁש וֹ נה  בּ זקּ ה  נדּ וֹ ן א וֹ מר , 

וׁש נה , ׁש לּ קה  מי
שׂ ערין  א וֹ ת וֹ  וּ מאכילין לכ ּפ ה  א וֹ ת וֹ  מכניסים  דּ ין בּ ית 

מת בּ קּ עת. ׁש כּ רסוֹ  עד 
בעדים , ׁש א  נפ ׁש  הה וֹ רג 

לחץ: וּ מים  צר  לחם  א וֹ ת וֹ  וּ מאכילין לכ ּפ ה  אוֹ ת וֹ  מכניסין

אר ּמ ית , והבּ וֹ על  בּ קּ וֹ סם  והמק לּ ל הקּ סוה את  ה גּ וֹ נב 
בּ וֹ . ּפ וֹ ג עין קנּ אין
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הנשרפיט סנהדריפרק כו 

בּ טמאה , ׁש ּׁשּמ ׁש  כּ הן
דּ ין, לבית  א וֹ ת וֹ  מביאין ה כּ הנים  אחיו  אין

ל עזרה חוּ ץ  א וֹ תוֹ  מ וֹ ציאין כה נּ ה  פרחי א לּ א 
בּ גזירין. מחוֹ  את וּ מפציעין

בּ ּמ ק דּ ׁש , ׁש ּׁשּמ ׁש  זר 
עקיבא בּ חנק .רבּ י  ׁש מים :וחכמיםא וֹ מר, בּ ידי א וֹ מרים , 

י פרק
ׁש נּ אמר ה בּ א , לעוֹ לם  חלק להם  יׁש  ישׂ ראל  כּ ל

ארץ יירׁש וּ  לעוֹ לם  צ דּ יקים  כּ לּ ם   ו עּמ
להתּפ אר  ידי  מ עשׂ ה מּט עי  .נצר 

ה בּ א , לע וֹ לם  חלק  להם  ׁש אין וא לּ וּ 
ה ּת וֹ רה , מן ה ּמ תים  ּת חיּ ת  אין הא וֹ מר

וא ּפ יק וֹ רס. ה ּׁשמים , מן ּת וֹ רה  ואין
עקיבא א וֹ מר ,רבּ י  

החיצוֹ נים , בּס פרים  ה קּ וֹ רא  אף
וא וֹ מר ה ּמ כּ ה  על  וה לּ וֹ חׁש 

א הּמ חלה עליכּ ל אשׂ ים  לא במצרים  שׂ מּת י  ׁש ר 
 רפא ה' אני .כּ י 

ׁש אוּ ל  בּ א וֹ תיּ וֹ תיו :אבּ א ה ּׁשם  את הה וֹ גה  אף א וֹ מר , 

הדיוֹ טוֹ ת וארבּ עה  מלכים  ׁש לׁש ה 
ה בּ א . לעוֹ לם  חלק להם  אין

ירבעם מלכים , אח ׁש לׁש ה  וּ מנּׁשה , .אב , 
יהוּ דה  ה בּ א ,מנּׁשה א וֹ מר ,רבּ י  לע וֹ לם  חלק  לוֹ  יׁש  

ּת חנּ תוֹ ׁש נּ אמר  ו יּ ׁש מע לוֹ  ו יּ עתר אליו  ו יּ תּפ לּ ל 
למלכוּ תוֹ  ירוּ ׁש לים  .ויׁש יבהוּ  

ה ׁש יבוֹ . ה בּ א  הע וֹ לם  לחיּ י ולא  ה ׁש יבוֹ  למלכ וּ ת וֹ  לוֹ , אמר וּ 
הדיוֹ טוֹ ת , וגחזיאר בּ עה  ואחיתפל, ודוֹ אג, :בּ ל עם , 

א 

ב

כשב

אאהמאלד

אפכמאחל

ואמב.

זשב
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י חלק  כז סנהדריפרק 

ה בּ א לע וֹ לם  חלק  להם  אין ה ּמ בּ וּ ל  דּ וֹ ר
בּ דּ ין, עוֹ מדין ואין

לעלםׁש נּ אמר  באדם  רוּ חי יד וֹ ן ר וּ ח.לא  ולא  דין לא  , 
ה בּ א , לע וֹ לם  חלק  להם  אין ה ּפ לּ גה  דּ וֹ ר 

הארץ .ׁש נּ אמר  כל ּפ ני  על  מ ּׁשם  אתם  ה' ו יּ פץ 
אתם ה' ה זּ ה .ו יּ פץ בּ ע וֹ לם  , 

ה' הפיצם  ה בּ א .וּ מּׁשם  לעוֹ לם  , 
ה בּ א ,סד וֹ םאנׁש י לע וֹ לם  חלק  להם  אין 

מאדׁש נּ אמר  לה' וחּט אים  רעים  סדם  .ואנ ׁש י  
ה זּ ה .רעים ה בּ א .וחּט איםבּ עוֹ לם  לעוֹ לם  , 

בּ דּ ין. ע וֹ מדין אבל 
נחמיה  בּ דּ ין,רבּ י עוֹ מדין אין וא לּ וּ  א לּ וּ  א וֹ מר , 

צדּ יקיםׁש נּ אמר  בּ עדת וחּט אים בּ ּמ ׁש ּפ ט ר ׁש עים יקמוּ  לא כּ ן  .על 
בּ ּמ ׁש ּפ ט רׁש עים  יקמ וּ  לא כּ ן ה ּמ בּ וּ ל.על  דּ וֹ ר זה  , 

צ דּ יקים בּ עדת אנׁש יוחּט אים  א לּ וּ  .סד וֹ ם, 
צדּ יקים בּ עדת עוֹ מדים  אינם  ל וֹ , אמרוּ 

רׁש עים . בּ עדת  ע וֹ מדין אבל 
ה בּ א , לע וֹ לם  חלק  להם  אין מר גּ לים 

בׁש נּ אמר  רעה הארץ דבּ ת מוֹ צאי  האנׁש ים  ו יּ מתוּ  
ה' לפני .ּמ גּ פה 

ה זּ ה .ו יּ מתוּ  בּ עוֹ לם  ה בּ א .בּ ּמ גּ פה , בּ עוֹ לם  , 
בּ דּ ין, עוֹ מדין  ואין ה בּ א  לע וֹ לם  חלק להם  אין ה ּמ ד בּ ר  דּ וֹ ר

ימתוּ ׁש נּ אמר  וׁש ם  יּת ּמ וּ  ה זּ ה  דּ ברי בּ ּמ דבּ ר עקיב, א.ר בּ י 
אלי עזר  א וֹ מררבּ י ה וּ א  עליהם  א וֹ מר, 

זבח  עלי  בריתי  כּ רתי  חסידי לי .אספוּ  
ל על וֹ ת ,קרח עדת  עתידה  אינּה  

הארץׁש נּ אמר  עליהם  ה זּ ה ,ו ּת כס בּ עוֹ לם  , 
הּק הל   ֹמּת ו דּ בריו יּ אבדוּ  ה בּ א , לעוֹ לם  עקיבא ., רבּ י  

דהאלחלהג 

ועב
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הנשרפיט סנהדריפרק כו 

בּ טמאה , ׁש ּׁשּמ ׁש  כּ הן
דּ ין, לבית  א וֹ ת וֹ  מביאין ה כּ הנים  אחיו  אין

ל עזרה חוּ ץ  א וֹ תוֹ  מ וֹ ציאין כה נּ ה  פרחי א לּ א 
בּ גזירין. מחוֹ  את וּ מפציעין

בּ ּמ ק דּ ׁש , ׁש ּׁשּמ ׁש  זר 
עקיבא בּ חנק .רבּ י  ׁש מים :וחכמיםא וֹ מר, בּ ידי א וֹ מרים , 

י פרק
ׁש נּ אמר ה בּ א , לעוֹ לם  חלק להם  יׁש  ישׂ ראל  כּ ל

ארץ יירׁש וּ  לעוֹ לם  צ דּ יקים  כּ לּ ם   ו עּמ
להתּפ אר  ידי  מ עשׂ ה מּט עי  .נצר 

ה בּ א , לע וֹ לם  חלק  להם  ׁש אין וא לּ וּ 
ה ּת וֹ רה , מן ה ּמ תים  ּת חיּ ת  אין הא וֹ מר

וא ּפ יק וֹ רס. ה ּׁשמים , מן ּת וֹ רה  ואין
עקיבא א וֹ מר ,רבּ י  

החיצוֹ נים , בּס פרים  ה קּ וֹ רא  אף
וא וֹ מר ה ּמ כּ ה  על  וה לּ וֹ חׁש 

א הּמ חלה עליכּ ל אשׂ ים  לא במצרים  שׂ מּת י  ׁש ר 
 רפא ה' אני .כּ י 

ׁש אוּ ל  בּ א וֹ תיּ וֹ תיו :אבּ א ה ּׁשם  את הה וֹ גה  אף א וֹ מר , 

הדיוֹ טוֹ ת וארבּ עה  מלכים  ׁש לׁש ה 
ה בּ א . לעוֹ לם  חלק להם  אין

ירבעם מלכים , אח ׁש לׁש ה  וּ מנּׁשה , .אב , 
יהוּ דה  ה בּ א ,מנּׁשה א וֹ מר ,רבּ י  לע וֹ לם  חלק  לוֹ  יׁש  

ּת חנּ תוֹ ׁש נּ אמר  ו יּ ׁש מע לוֹ  ו יּ עתר אליו  ו יּ תּפ לּ ל 
למלכוּ תוֹ  ירוּ ׁש לים  .ויׁש יבהוּ  

ה ׁש יבוֹ . ה בּ א  הע וֹ לם  לחיּ י ולא  ה ׁש יבוֹ  למלכ וּ ת וֹ  לוֹ , אמר וּ 
הדיוֹ טוֹ ת , וגחזיאר בּ עה  ואחיתפל, ודוֹ אג, :בּ ל עם , 

א 

ב

כשב

אאהמאלד

אפכמאחל

ואמב.

זשב

ב.רע בש:וא, א,

ש כיילחלה,

וכצליא

.נממיל

ושלחלה

האתהמה

ו. ותמה,

ארע

אהבה

ועהו

כהאשבלאע

.כאהר

אהאהב:אש א,

שמוה

אלחלה.

י ושמ, א, ,.

ילחלהמ א,רי

ואולותש

.ויל

להולההה. אל,

ואה, ו, ו, :ב,

א

ב 

י חלק  כז סנהדריפרק 

ה בּ א לע וֹ לם  חלק  להם  אין ה ּמ בּ וּ ל  דּ וֹ ר
בּ דּ ין, עוֹ מדין ואין

לעלםׁש נּ אמר  באדם  רוּ חי יד וֹ ן ר וּ ח.לא  ולא  דין לא  , 
ה בּ א , לע וֹ לם  חלק  להם  אין ה ּפ לּ גה  דּ וֹ ר 

הארץ .ׁש נּ אמר  כל ּפ ני  על  מ ּׁשם  אתם  ה' ו יּ פץ 
אתם ה' ה זּ ה .ו יּ פץ בּ ע וֹ לם  , 

ה' הפיצם  ה בּ א .וּ מּׁשם  לעוֹ לם  , 
ה בּ א ,סד וֹ םאנׁש י לע וֹ לם  חלק  להם  אין 

מאדׁש נּ אמר  לה' וחּט אים  רעים  סדם  .ואנ ׁש י  
ה זּ ה .רעים ה בּ א .וחּט איםבּ עוֹ לם  לעוֹ לם  , 

בּ דּ ין. ע וֹ מדין אבל 
נחמיה  בּ דּ ין,רבּ י עוֹ מדין אין וא לּ וּ  א לּ וּ  א וֹ מר , 

צדּ יקיםׁש נּ אמר  בּ עדת וחּט אים בּ ּמ ׁש ּפ ט ר ׁש עים יקמוּ  לא כּ ן  .על 
בּ ּמ ׁש ּפ ט רׁש עים  יקמ וּ  לא כּ ן ה ּמ בּ וּ ל.על  דּ וֹ ר זה  , 

צ דּ יקים בּ עדת אנׁש יוחּט אים  א לּ וּ  .סד וֹ ם, 
צדּ יקים בּ עדת עוֹ מדים  אינם  ל וֹ , אמרוּ 

רׁש עים . בּ עדת  ע וֹ מדין אבל 
ה בּ א , לע וֹ לם  חלק  להם  אין מר גּ לים 

בׁש נּ אמר  רעה הארץ דבּ ת מוֹ צאי  האנׁש ים  ו יּ מתוּ  
ה' לפני .ּמ גּ פה 

ה זּ ה .ו יּ מתוּ  בּ עוֹ לם  ה בּ א .בּ ּמ גּ פה , בּ עוֹ לם  , 
בּ דּ ין, עוֹ מדין  ואין ה בּ א  לע וֹ לם  חלק להם  אין ה ּמ ד בּ ר  דּ וֹ ר

ימתוּ ׁש נּ אמר  וׁש ם  יּת ּמ וּ  ה זּ ה  דּ ברי בּ ּמ דבּ ר עקיב, א.ר בּ י 
אלי עזר  א וֹ מררבּ י ה וּ א  עליהם  א וֹ מר, 

זבח  עלי  בריתי  כּ רתי  חסידי לי .אספוּ  
ל על וֹ ת ,קרח עדת  עתידה  אינּה  

הארץׁש נּ אמר  עליהם  ה זּ ה ,ו ּת כס בּ עוֹ לם  , 
הּק הל   ֹמּת ו דּ בריו יּ אבדוּ  ה בּ א , לעוֹ לם  עקיבא ., רבּ י  

דהאלחלהג 

ועב
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י חלק  סנהדריפרק  כח

אלי עזר  א וֹ מר ,רבּ י 
א וֹ מר  ה וּ א  ו יּ על עליהם  ׁש א וֹ ל  מוֹ ריד וּ מחיּ ה ממית .ה' 

לחזר , עתידין אינן ה ּׁשבטים  עשׂ רת 
הזּ ה ׁש נּ אמר  כּ יּ וֹ ם  אחרת ארץ אל  ,ו יּ ׁש לכם  

חוֹ זר , ואינוֹ   ה וֹ ל ה זּ ה  ה יּ וֹ ם  מה 
דּ ברי חוֹ זרים , ואינם  ה וֹ לכים  הם  עקיבא .אף רבּ י  

אלי עזר  הזּ ה א וֹ מר ,רבּ י וּ מאיר ,כּ יּ וֹ ם  מאפיל  ה יּ וֹ ם  מה  , 
עשׂ רת להן:אף להאיר עתיד   ּכ להן, ׁש אפל  ה ּׁשבטים  

ה בּ א , לע וֹ לם  חלק  להן אין ה נּ דּ חת  עיר  אנׁש י
מּק רבּ ׁש נּ אמר  בל יּ על בּ ני  אנ ׁש ים  יצא וּ  

עירם יׁש בי  את .ו יּ דּ יחוּ  
מ דּ יחיה ׁש יּ היוּ  עד  נהרגים  ואינן

ה ּׁשבט, וּ מא וֹ תוֹ  ה עיר מא וֹ ת ּה 
אנׁש ים . ׁש יּ דּ יחוּ ם  ו עד  ר בּ ּה , ׁש יּ דּ ח ו עד 

מע וּ טּה  ׁש ה דּ ח א וֹ  וּ קט נּ ים  נׁש ים  ה דּ יחוּ ה 
כיחידים . א לּ וּ  הרי לּה , חוּ צה  מ דּ יחיה  ׁש היוּ  א וֹ 

ואחד . אחד  לכל והתראה  עדים  ׁש ני וּ צריכין
מ בּ ּמ ר בּ ים , בּ יּ חידים  חמר  זה 

ּפ לט . ממ וֹ נם   לפיכ בּ סקילה , ׁש ה יּ חידים 
בּ סי  אבד :וה ּמ ר בּ ים  ממ וֹ נם   לפיכ ף, 

וגוֹ ' את תכּ ה .הכּ ה 
למק וֹ ם , מ ּמ קוֹ ם  העוֹ ברת  וה גּ ּמ לת החּמ רת

א וֹ תּה . מ צּ ילין א לּ וּ  הרי
א כּ ל  ואת אתּה  חרבהחרם  לפי בּ המ ּת ּה  ואת בּ ּה  ,ׁש ר 

א וֹ בדין, ׁש בּ ת וֹ כ ּה  צדּ יקים  נכסי אמר וּ  מ כּ אן
ּפ לטין. לּה  ׁש בּ חוּ צה 

ל ּה , ׁש בּ חוּ צה  בּ ין ׁש בּ ת וֹ כ ּה  בּ ין רׁש עים , וׁש ל
א וֹ בדין: א לּ וּ  הרי

ד

ה 

ארא

.המומשועהא

עהאעל

ואאאכהש

מהההוח

ד רע.אההוח,

מהמוכהא,רא ,

כעלל: אעהשל,

אעהאלחלה

יאבבמש

.ואיע

ונעשמ

מהוה

ושא. ושר,

הנואשמ

האכ. אשמחל,

ושעולאו.

זחבמ

למפ. שב,

למא: וב,

.התאו

הוהמל

האמא.

האוכאבובלח

מאנצשא

שלפ.

בשבשל ור,

האא:

ד 

ה

י חלק  כט סנהדריפרק 

וגוֹ ' רחב ּה   ֹּת ו אל  ּת קבּ ץ ׁש ללּה  כּ ל .ואת 
רחוֹ ב. לּה  עוֹ שׂ ין רחוֹ ב, לּה  אין אם 

לת וֹ כ ּה . א וֹ תוֹ  כּ וֹ נסין ל ּה , חוּ צה  רחוֹ בּה  היה 
בא אלהי ושׂ רפ ּת  לה ' כּ ליל ׁש ללּה  כּ ל ואת  ה עיר  את  .ׁש  

אמרוּ ,ׁש ללּה  מ כּ אן ׁש מים . ׁש לל  ולא  , 
ירקב  וּ תרוּ מ וֹ ת  יּפ ד וּ , ׁש בּ ּה  וּ ,ההק דּ ׁש וֹ ת  

יגּ נזוּ . ה קּ ד ׁש  וכתבי ׁש ני מ עשׂ ר 
אלהי לה' אמר כּ ליל ׁש מעוֹ ן, ,רבּ י  

ה נּ דּ חת , בּ עיר  דּ ין ע וֹ שׂ ים  א ּת ם  אם  ה וּ א,  ּבּ רו ה קּ דוֹ ׁש  אמר 
לפני. כליל  עוֹ לה  מעלין אּת ם כּ אלּ וּ  עליכם  אני  מ עלה 

עוֹ ד תבּ נה לא עוֹ לם  ּת ל ,והיתה 
דּ ברי וּ פר דּ סים , ג נּ וֹ ת אפ לּ וּ  ת עשׂ ה  הגּ לילי .לא  י וֹ סי רבּ י  

עקיבא א וֹ מר ,רבּ י  
עוֹ ד תבּ נה נבנית ,לא אינּה  ׁש היתה  לכמ וֹ  , 

וּ פרדּ סים . גּ נּ וֹ ת היא  נעשׂ ית  אבל
החרם מן  מא וּ מה בּ יד ידבּ ק ,ולא  

בּ עוֹ לם . אף חר וֹ ן בּ ע וֹ לם , ׁש הרׁש עים  זמן ׁש כּ ל
הע וֹ לם : מן אף חר וֹ ן נסּת לּ ק  הע וֹ לם , מן ר ׁש עים  אבד וּ 

יא פרק 
ה נּ חנקין, הן א לּ וּ 

מ יּ שׂ ראל , נפ ׁש  וגוֹ נב וא ּמ וֹ , אביו ה ּמ כּ ה 
ה ּׁשקר , וּ נביא  דּ ין, בית  ּפ י על  ממרא  וזקן

איׁש , א ׁש ת על  וה בּ א  זרה , עבוֹ דה  בּ ׁש ם  וה ּמ תנבּ א 
וּ בוֹ עלּה . כּ הן בת  וזוֹ ממי

חבּ וּ רה . בהן ׁש יּ עשׂ ה  עד  חיּ ב אינוֹ  וא ּמ וֹ  אביו  ה ּמ כּ ה 
מ בּ ּמ כּ ה , בּ מק לּ ל  חמר זה 

ּפ ט וּ ר. מיתה  לאחר  וה ּמ כּ ה  חיּ ב, מיתה  לאחר ׁש המקלּ ל

ו
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לשאנלתע ,

אנהגו.

ויבממה

חאב. שזשב,

נחאמה: ארמה,

אהה

ונמ האו,

וה ומעפבד,

ועאא ובעז,

ובכו.

האואחעשבח.

זחבמ

ולמפ. שלמח,

ו

א

הפ



י חלק  סנהדריפרק  כח

אלי עזר  א וֹ מר ,רבּ י 
א וֹ מר  ה וּ א  ו יּ על עליהם  ׁש א וֹ ל  מוֹ ריד וּ מחיּ ה ממית .ה' 

לחזר , עתידין אינן ה ּׁשבטים  עשׂ רת 
הזּ ה ׁש נּ אמר  כּ יּ וֹ ם  אחרת ארץ אל  ,ו יּ ׁש לכם  

חוֹ זר , ואינוֹ   ה וֹ ל ה זּ ה  ה יּ וֹ ם  מה 
דּ ברי חוֹ זרים , ואינם  ה וֹ לכים  הם  עקיבא .אף רבּ י  

אלי עזר  הזּ ה א וֹ מר ,רבּ י וּ מאיר ,כּ יּ וֹ ם  מאפיל  ה יּ וֹ ם  מה  , 
עשׂ רת להן:אף להאיר עתיד   ּכ להן, ׁש אפל  ה ּׁשבטים  

ה בּ א , לע וֹ לם  חלק  להן אין ה נּ דּ חת  עיר  אנׁש י
מּק רבּ ׁש נּ אמר  בל יּ על בּ ני  אנ ׁש ים  יצא וּ  

עירם יׁש בי  את .ו יּ דּ יחוּ  
מ דּ יחיה ׁש יּ היוּ  עד  נהרגים  ואינן

ה ּׁשבט, וּ מא וֹ תוֹ  ה עיר מא וֹ ת ּה 
אנׁש ים . ׁש יּ דּ יחוּ ם  ו עד  ר בּ ּה , ׁש יּ דּ ח ו עד 

מע וּ טּה  ׁש ה דּ ח א וֹ  וּ קט נּ ים  נׁש ים  ה דּ יחוּ ה 
כיחידים . א לּ וּ  הרי לּה , חוּ צה  מ דּ יחיה  ׁש היוּ  א וֹ 

ואחד . אחד  לכל והתראה  עדים  ׁש ני וּ צריכין
מ בּ ּמ ר בּ ים , בּ יּ חידים  חמר  זה 

ּפ לט . ממ וֹ נם   לפיכ בּ סקילה , ׁש ה יּ חידים 
בּ סי  אבד :וה ּמ ר בּ ים  ממ וֹ נם   לפיכ ף, 

וגוֹ ' את תכּ ה .הכּ ה 
למק וֹ ם , מ ּמ קוֹ ם  העוֹ ברת  וה גּ ּמ לת החּמ רת

א וֹ תּה . מ צּ ילין א לּ וּ  הרי
א כּ ל  ואת אתּה  חרבהחרם  לפי בּ המ ּת ּה  ואת בּ ּה  ,ׁש ר 

א וֹ בדין, ׁש בּ ת וֹ כ ּה  צדּ יקים  נכסי אמר וּ  מ כּ אן
ּפ לטין. לּה  ׁש בּ חוּ צה 

ל ּה , ׁש בּ חוּ צה  בּ ין ׁש בּ ת וֹ כ ּה  בּ ין רׁש עים , וׁש ל
א וֹ בדין: א לּ וּ  הרי

ד

ה 

ארא

.המומשועהא

עהאעל

ואאאכהש

מהההוח

ד רע.אההוח,

מהמוכהא,רא ,

כעלל: אעהשל,

אעהאלחלה

יאבבמש

.ואיע

ונעשמ

מהוה

ושא. ושר,

הנואשמ

האכ. אשמחל,

ושעולאו.

זחבמ

למפ. שב,

למא: וב,

.התאו

הוהמל

האמא.

האוכאבובלח

מאנצשא

שלפ.

בשבשל ור,

האא:

ד 

ה

י חלק  כט סנהדריפרק 

וגוֹ ' רחב ּה   ֹּת ו אל  ּת קבּ ץ ׁש ללּה  כּ ל .ואת 
רחוֹ ב. לּה  עוֹ שׂ ין רחוֹ ב, לּה  אין אם 

לת וֹ כ ּה . א וֹ תוֹ  כּ וֹ נסין ל ּה , חוּ צה  רחוֹ בּה  היה 
בא אלהי ושׂ רפ ּת  לה ' כּ ליל ׁש ללּה  כּ ל ואת  ה עיר  את  .ׁש  

אמרוּ ,ׁש ללּה  מ כּ אן ׁש מים . ׁש לל  ולא  , 
ירקב  וּ תרוּ מ וֹ ת  יּפ ד וּ , ׁש בּ ּה  וּ ,ההק דּ ׁש וֹ ת  

יגּ נזוּ . ה קּ ד ׁש  וכתבי ׁש ני מ עשׂ ר 
אלהי לה' אמר כּ ליל ׁש מעוֹ ן, ,רבּ י  

ה נּ דּ חת , בּ עיר  דּ ין ע וֹ שׂ ים  א ּת ם  אם  ה וּ א,  ּבּ רו ה קּ דוֹ ׁש  אמר 
לפני. כליל  עוֹ לה  מעלין אּת ם כּ אלּ וּ  עליכם  אני  מ עלה 

עוֹ ד תבּ נה לא עוֹ לם  ּת ל ,והיתה 
דּ ברי וּ פר דּ סים , ג נּ וֹ ת אפ לּ וּ  ת עשׂ ה  הגּ לילי .לא  י וֹ סי רבּ י  

עקיבא א וֹ מר ,רבּ י  
עוֹ ד תבּ נה נבנית ,לא אינּה  ׁש היתה  לכמ וֹ  , 

וּ פרדּ סים . גּ נּ וֹ ת היא  נעשׂ ית  אבל
החרם מן  מא וּ מה בּ יד ידבּ ק ,ולא  

בּ עוֹ לם . אף חר וֹ ן בּ ע וֹ לם , ׁש הרׁש עים  זמן ׁש כּ ל
הע וֹ לם : מן אף חר וֹ ן נסּת לּ ק  הע וֹ לם , מן ר ׁש עים  אבד וּ 

יא פרק 
ה נּ חנקין, הן א לּ וּ 

מ יּ שׂ ראל , נפ ׁש  וגוֹ נב וא ּמ וֹ , אביו ה ּמ כּ ה 
ה ּׁשקר , וּ נביא  דּ ין, בית  ּפ י על  ממרא  וזקן

איׁש , א ׁש ת על  וה בּ א  זרה , עבוֹ דה  בּ ׁש ם  וה ּמ תנבּ א 
וּ בוֹ עלּה . כּ הן בת  וזוֹ ממי
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הנחנקי ה יאאלו סנהדריפרק  ל 

לרׁש וּ ת וֹ . ׁש יּ כניסנּ וּ  עד  חיּ ב אינוֹ  מ יּ שׂ ראל  נפ ׁש  ה גּ וֹ נב
יהוּ דה  בּ וֹ ,רבּ י  ויׁש ּת ּמ ׁש  לר ׁש וּ תוֹ  ׁש יּ כניסנּ וּ  עד  א וֹ מר, 

וּ מכרוֹ ׁש נּ אמר  בּ וֹ  .והתעּמ ר 
בּ נוֹ , את ה גּ וֹ נב

בּ רוֹ קה  בּ ן י וֹ חנן  רבּ י  ׁש ל בּ נוֹ  יׁש מעאל מחיּ ב,רבּ י  
ּפ וֹ טרין.וחכמים 

חוֹ רין, בן וחציוֹ  עבד  ׁש חציוֹ  מי גּ נב
יהוּ דה  ּפ וֹ טרין:וחכמיםמחיּ ב,רבּ י  

דּ ין, בית  ּפ י על ממרא  זקן
וגוֹ 'ׁש נּ אמר  ל ּמ ׁש ּפ ט  דבר  מּמ י ּפ לא  .כּ י  

הבּ ית , הר  ּפ תח  על יוֹ ׁש ב  אחד  ׁש ם , הי וּ  דינין ב ּת י  ׁש לׁש ה 
ה גּ זית . בּ ל ׁש כּ ת  יוֹ ׁש ב  ואחד  ה עזרה , ּפ תח  על  י וֹ ׁש ב  ואחד 

ה בּ ית , הר ּפ תח ׁש על לזה  בּ אים 
חברי, דּ רׁש וּ   וכ דּ ר ׁש ּת י  ּכ וא וֹ מר,

חברי. לּמ ד וּ   וכ לּמ ד ּת י  ּכ
להם . א וֹ מרים  ׁש מע וּ , אם 

ה עזרה , ּפ תח ׁש על  לא וֹ תן להם  בּ אין לאו , ואם 
חברי, דּ רׁש וּ   וכ דּ ר ׁש ּת י  ּכ וא וֹ מר,

חברי. לּמ ד וּ   וכ לּמ ד ּת י  ּכ
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דּ ין  לבית  בּ אים  וא לּ וּ  א לּ וּ  לאו , ואם 
ה גּ זית , ׁש בּ ל ׁש כּ ת  ה גּ ד וֹ ל

ישׂ  לכל ּת וֹ רה  יוֹ צאת  ראל ,ׁש ּמ ּמ נּ וּ  
אׁש נּ אמר  ההוּ א הּמ קוֹ ם  ה'מן יבחר .ׁש ר 

ּפ ט וּ ר. למד , ׁש היה  כּ דר ול ּמ ד  ו ׁש נה  לעירוֹ  חזר 
חיּ ב, ל עשׂ וֹ ת , ה וֹ רה  ואם 

אׁש נּ אמר  בזדוֹ ןוהאי ׁש  י עשׂ ה ,ׁש ר 
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לעשׂ וֹ ת. ׁש יּ וֹ רה  עד  חיּ ב אינוֹ 
ק לּ וֹ : חמרוֹ  נמצא  ּפ טוּ ר , לעשׂ וֹ ת, ׁש ה וֹ רה  ּת למיד 

ת וֹ רה , מ בּ דברי סוֹ פרים  בּ דברי חמר
ּפ ט וּ ר. ת וֹ רה , דּ ברי על  ל עבר  כּ די ּת פ לּ ין, אין הא וֹ מר

לה וֹ סי  טוֹ טפ וֹ ת , חיּ ב:חמ ּׁשה  סוֹ פרים , דּ ברי על ף 

ׁש בּ עירוֹ  דּ ין בבית לא  א וֹ תוֹ  ממיתין אין
דּ ין בבית ,ׁש בּ יבנה ולא  

ה גּ ד וֹ ל  דּ ין לבית א וֹ ת וֹ  מ עלין ,ׁש בּ ירוּ ׁש ליםא לּ א  
ברגל , א וֹ ת וֹ  וּ ממיתין הרגל  עד  א וֹ ת וֹ  וּ מ ׁש ּמ רין

עוֹ דׁש נּ אמר  יזידוּ ן  ולא  ויראוּ  י ׁש מעוּ  העם  ,וכל 
עקיבא .דּ ברי רבּ י  

יהוּ דה  זה ,רבּ י  ׁש ל  דּ ינוֹ  את מ ענּ ין אין א וֹ מר, 
מ יּ ד , א וֹ תוֹ  ממיתין א לּ א 

ה ּמ ק וֹ מ וֹ ת , בּ כל  ׁש לוּ חים  וׁש וֹ לחין וכ וֹ תבין
דּ ין: בּ בית  מיתה  נתחיּ ב ּפ ל וֹ ני איׁש  בּ ן ּפ לוֹ ני איׁש 

ה ּׁשקר נביא 
לוֹ , נאמר  ּׁשא  וּ מה  ׁש מע ּׁשא  מה  על  ה ּמ תנבּ א 

אדם . בידי מיתתוֹ 
נביא , דּ ברי על  והמוּת ר נבוּ את וֹ , את ה כּ וֹ בׁש  אבל

עצמ וֹ , דּ ברי על  ׁש עבר ונביא 
ׁש נּ אמר  ׁש מים , בידי מ עּמ וֹ מיתת וֹ  אדרׁש  :אנכי 

זרה עבוֹ דה  בׁש ם  ה ּמ תנבּ א 
זרה , עבוֹ דה  אמרה   ּכ וא וֹ מר,

ההלכה , את כ וּ ן אפ לּ וּ 
ה ּט ה וֹ ר. את  וּ לטהר  ה ּט מא  את  לטּמ א 

איׁש , א ׁש ת על  ה בּ א 
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יהוּ דה  בּ וֹ ,רבּ י  ויׁש ּת ּמ ׁש  לר ׁש וּ תוֹ  ׁש יּ כניסנּ וּ  עד  א וֹ מר, 
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הנחנקי ה יאאלו סנהדריפרק  לב

ל נּ ּׂשוּ אין  ה בּ על לרׁש וּ ת  ׁש נּ כנסה  כּ יון
בחנק . זה  הרי עליה  ה בּ א  נבעלה , ׁש א  ּפ י על אף

וּ בוֹ על ּה , כּ הן בת וזוֹ ממי
מיתה , לא וֹ תּה  מק דּ ימין ה זּ וֹ ממין ׁש כּ ל

וּ בוֹ על ּה : כּ הן בת מ זּ וֹ ממי חוּ ץ 

סנהדרין מ ּס כת סליק

כשלהל

העהזב. אעפשנ,

ובכו

שהמלמ

חמבכו:

צצ



העדי אכיצד נה מכותפרק

מת  מ כת
א פרק

זוֹ ממין, נעשׂ ים  ה עדים  כּ יצד 
חלוּ צה , בן  א וֹ  גּ ר וּ ׁש ה  בן  ׁש ה וּ א  ּפ ל וֹ ני באי ׁש  אנוּ  מ עידין
תח ּת יו , חלוּ צה  בן אוֹ  גּ רוּ ׁש ה  בן זה יעשׂ ה  א וֹ מרים אין

אר בּ עים . לוֹ קה  א לּ א 
לגל וֹ ת , חיּ ב ׁש ה וּ א  ּפ ל וֹ ני באיׁש  אנוּ  מ עידין

תחּת יו , זה  יגלה  א וֹ מרים  אין
אר בּ עים . לוֹ קה  א לּ א 

א ׁש ּת וֹ  את ׁש גּ ר ׁש  ּפ לוֹ ני באיׁש  אנוּ  מ עידין
כּ תבּ ת ּה , ל ּה  נתן ולא 

כּ תבּ ת ּה , ל ּה  לּת ן סוֹ פ וֹ  למחר וּ בין ה יּ וֹ ם  בּ ין והלא 
זוֹ ,א וֹ מדין  ׁש ל בּ כתבּ ת ּה  ל ּת ן ר וֹ צה  אדם  כּ ּמ ה  

בעלּה . יירׁש נּ ה מתה ואם נת גּ רׁש ה, א וֹ  נתאלמנה ׁש אם
חיּ ב  ׁש ה וּ א  ּפ ל וֹ ני באיׁש  אנוּ  מ עידין

יוֹ ם, ׁש לׁש ים  ו עד מכּ אן  לוֹ  לּת נן מנת  על ז וּ ז  אלף  לחברוֹ 
ׁש נים , עשׂ ר ו עד  מ כּ אן א וֹ מר  וה וּ א 

זוּ ז, אלף ביד וֹ  ויהיוּ  ל ּת ן רוֹ צה  אדם  כּ ּמ ה  א וֹ מדין
יוֹ ם , ׁש ל ׁש ים  ו עד  מ כּ אן נוֹ תנן בּ ין
ׁש נים : עשׂ ר ו עד  מ כּ אן נוֹ תנן בּ ין

זוּ ז, מאתים  לחבר וֹ  ׁש חיּ ב ּפ לוֹ ני באיׁש  אנוּ  מ עידין
וּ מ ׁש לּ מין, ל וֹ קין זוֹ ממין, ונמצא וּ 

תׁש לוּ מין, לידי מביא וֹ  מ כּ וֹ ת , לידי המביא וֹ  ה ּׁשם  ׁש א 
מאיר דּ ברי .רבּ י 

ל וֹ קה :וחכמים אינוֹ  המ ׁש לּ ם  כּ ל א וֹ מרים , 
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ב
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העדי אכיצד מכותפרק נו 

ארבּ עים, מלקוּ ת  חיּ ב  ׁש הוּ א ּפ לוֹ ני  באיׁש  אנוּ  מ עידין
ׁש מנים , לוֹ קין זוֹ ממין, ונמצא וּ 

ׁש קר מ ּׁשוּ ם  עד ברע תענה ,לא 
כּ אוּ מ ּׁשוּ ם  ל וֹ  זמםו עשׂ יתם  ,ׁש ר 

מאיר.דּ ברי רבּ י 
אר בּ עים .וחכמים א לּ א  ל וֹ קין אינן א וֹ מרים , 

בּ מ כּ וֹ ת. מ ׁש לּ ׁש ין ואין בּ ממ וֹ ן מ ׁש לּ ׁש ין
זוּ ז, מאתים  לחבר וֹ  חיּ ב ׁש ה וּ א  ה עיד וּ ה וּ  כּ יצד ,

ז  בּ יניהם .ונמצא וּ  מ ׁש לּ ׁש ין וֹ ממין, 
ארבּ עים , מלקוּ ת  חיּ ב ׁש ה וּ א  ה עיד וּ ה וּ  אם  אבל
ארבּ עים : ל וֹ קה  ואחד  אחד  כּ ל  זוֹ ממין, ונמצא וּ 

עצמן. את  ׁש יּ זוֹ מ וּ  עד  זוֹ ממין נעשׂ ים  ה עדים  אין
הנּ פ ׁש , את ׁש הרג  ּפ לוֹ ני באיׁש  אנוּ  מ עידין אמרוּ  כּ יצד ,

מ עידין, א ּת ם   היא להן אמרוּ 
הה וֹ רג  א וֹ  זה  נהרג ׁש הרי

ּפ לוֹ ני, בּ מק וֹ ם  ה יּ וֹ ם  א וֹ ת וֹ  עּמ נוּ  היה 
זוֹ ממין. א לּ וּ  אין

מ עידין, א ּת ם   היא להם  אמרוּ  אבל
ּפ לוֹ ני, בּ מק וֹ ם  ה יּ וֹ ם  א וֹ ת וֹ  עּמ נוּ  הייתם  א ּת ם  ׁש הרי

ּפ יהם : על  ונהרגין זוֹ ממין, א לּ וּ  הרי

וה זּ ימ וּ ם , אחרים  בּ א וּ  וה זּ ימ וּ ם , אחרים  בּ א וּ 
מאה , אפ לּ וּ 
יהרגוּ . כּ לּ ם 
יהוּ דה  זוֹ ,רבּ י  היא  אסטסית  א וֹ מר, 

בלבד : הרא ׁש וֹ נה  כת א לּ א  נהרגת ואינּה 

ה דּ ין, ׁש יּ גּ מר  עד  נהרגין, זוֹ ממין ה עדים  אין
ׁש יּ הרג, עד  א וֹ מרים , ה צּ ד וֹ קין ׁש הרי
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העדי אכיצד נז מכותפרק

נפׁש ׁש נּ אמר  ּת חת חכמים ,נפׁש  להם  אמרוּ  . 
נאמר כבר כּ א והלא לוֹ  לאחיוועשׂ יתם לעשׂ וֹ ת זמם ,ׁש ר  
ק יּ ם . אחיו  והרי

נאמר  ל ּמ ה  כּ ן נפׁש ואם  ּת חת ,נפׁש  
יהרג וּ , עד וּ תן ׁש קּ בּ ל וּ  מ ּׁשעה  יכ וֹ ל 

ל וֹ מר , נפׁש ּת למ וּ ד  ּת חת ,נפׁש  
ה דּ ין: ׁש יּ גּ מר  עד  נהרגין אינן הא 

הּמ ת  י וּ מת עדים  ׁש ל ׁש ה אוֹ  עדים  ׁש נים  ּפ י  ,על 
בּ ׁש לׁש ה, הכּ תוּ ב  פרט ל ּמ ה בּ ׁש נים , ה עדוּ ת  מתקיּ מת  אם 

לׁש נים , ׁש לׁש ה  לה קּ יׁש  א לּ א 
ה ּׁשנים , את מ זּ ימין ּׁשל ׁש ה  מה 
ה ּׁשל ׁש ה . את  יזוֹ ּמ וֹ  ה ּׁשנים  אף

ל וֹ מר , ּת למ וּ ד  מאה , אפ לּ וּ  .עדיםוּ מ נּ ין 
ׁש מעוֹ ן א וֹ מר ,רבּ י  

זוֹ ממין, ׁש ניהם  ׁש יּ ה וּ  עד  נהרגין אינן ּׁשנים  מה 
זוֹ ממין. ׁש ל ׁש ּת ן ׁש יּ היוּ  עד  נהרגין אינן ׁש ל ׁש ה  אף

ל וֹ מר , ּת למ וּ ד  מאה , אפ לּ וּ  .עדיםוּ מ נּ ין 
עקיבא א וֹ מר ,רבּ י  

עליו להחמיר א לּ א  ה ּׁשליׁש י בא  לא 
בא לּ וּ . כ יּ וֹ צא  דּ ינוֹ  ול עשׂ וֹ ת 

עברה, כעוֹ ברי עברה לעוֹ ברי  לנּ טּפ ל  ה כּ ת וּ ב ענׁש  כּ ן ואם 
וכ ּמ ה כּ ּמ ה  אחת  על 

מצוה : כעוֹ שׂ י מצוה  לעוֹ שׂ י לנּ טּפ ל שׂ כר יׁש לּ ם 

בּ טלה, עדוּ תן פסוּ ל אוֹ  קרוֹ ב  מהן  אחד נמצא  ּׁשנים מה
בּ טלה . עד וּ תן פס וּ ל, א וֹ  קר וֹ ב  מהן אחד נמצא  ׁש לׁש ה אף 

ל וֹ מר , ּת למ וּ ד  מאה , אפ לּ וּ  .עדיםמ נּ ין 
יוֹ סיאמר  נפ ׁש וֹ ת.רבּ י  בּ דיני אמ וּ רים , דברים  בּ ּמ ה  , 
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העדי אכיצד מכותפרק נו 

ארבּ עים, מלקוּ ת  חיּ ב  ׁש הוּ א ּפ לוֹ ני  באיׁש  אנוּ  מ עידין
ׁש מנים , לוֹ קין זוֹ ממין, ונמצא וּ 

ׁש קר מ ּׁשוּ ם  עד ברע תענה ,לא 
כּ אוּ מ ּׁשוּ ם  ל וֹ  זמםו עשׂ יתם  ,ׁש ר 

מאיר.דּ ברי רבּ י 
אר בּ עים .וחכמים א לּ א  ל וֹ קין אינן א וֹ מרים , 

בּ מ כּ וֹ ת. מ ׁש לּ ׁש ין ואין בּ ממ וֹ ן מ ׁש לּ ׁש ין
זוּ ז, מאתים  לחבר וֹ  חיּ ב ׁש ה וּ א  ה עיד וּ ה וּ  כּ יצד ,

ז  בּ יניהם .ונמצא וּ  מ ׁש לּ ׁש ין וֹ ממין, 
ארבּ עים , מלקוּ ת  חיּ ב ׁש ה וּ א  ה עיד וּ ה וּ  אם  אבל
ארבּ עים : ל וֹ קה  ואחד  אחד  כּ ל  זוֹ ממין, ונמצא וּ 

עצמן. את  ׁש יּ זוֹ מ וּ  עד  זוֹ ממין נעשׂ ים  ה עדים  אין
הנּ פ ׁש , את ׁש הרג  ּפ לוֹ ני באיׁש  אנוּ  מ עידין אמרוּ  כּ יצד ,

מ עידין, א ּת ם   היא להן אמרוּ 
הה וֹ רג  א וֹ  זה  נהרג ׁש הרי

ּפ לוֹ ני, בּ מק וֹ ם  ה יּ וֹ ם  א וֹ ת וֹ  עּמ נוּ  היה 
זוֹ ממין. א לּ וּ  אין

מ עידין, א ּת ם   היא להם  אמרוּ  אבל
ּפ לוֹ ני, בּ מק וֹ ם  ה יּ וֹ ם  א וֹ ת וֹ  עּמ נוּ  הייתם  א ּת ם  ׁש הרי

ּפ יהם : על  ונהרגין זוֹ ממין, א לּ וּ  הרי

וה זּ ימ וּ ם , אחרים  בּ א וּ  וה זּ ימ וּ ם , אחרים  בּ א וּ 
מאה , אפ לּ וּ 
יהרגוּ . כּ לּ ם 
יהוּ דה  זוֹ ,רבּ י  היא  אסטסית  א וֹ מר, 

בלבד : הרא ׁש וֹ נה  כת א לּ א  נהרגת ואינּה 

ה דּ ין, ׁש יּ גּ מר  עד  נהרגין, זוֹ ממין ה עדים  אין
ׁש יּ הרג, עד  א וֹ מרים , ה צּ ד וֹ קין ׁש הרי
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העדי אכיצד נז מכותפרק

נפׁש ׁש נּ אמר  ּת חת חכמים ,נפׁש  להם  אמרוּ  . 
נאמר כבר כּ א והלא לוֹ  לאחיוועשׂ יתם לעשׂ וֹ ת זמם ,ׁש ר  
ק יּ ם . אחיו  והרי

נאמר  ל ּמ ה  כּ ן נפׁש ואם  ּת חת ,נפׁש  
יהרג וּ , עד וּ תן ׁש קּ בּ ל וּ  מ ּׁשעה  יכ וֹ ל 

ל וֹ מר , נפׁש ּת למ וּ ד  ּת חת ,נפׁש  
ה דּ ין: ׁש יּ גּ מר  עד  נהרגין אינן הא 

הּמ ת  י וּ מת עדים  ׁש ל ׁש ה אוֹ  עדים  ׁש נים  ּפ י  ,על 
בּ ׁש לׁש ה, הכּ תוּ ב  פרט ל ּמ ה בּ ׁש נים , ה עדוּ ת  מתקיּ מת  אם 

לׁש נים , ׁש לׁש ה  לה קּ יׁש  א לּ א 
ה ּׁשנים , את מ זּ ימין ּׁשל ׁש ה  מה 
ה ּׁשל ׁש ה . את  יזוֹ ּמ וֹ  ה ּׁשנים  אף

ל וֹ מר , ּת למ וּ ד  מאה , אפ לּ וּ  .עדיםוּ מ נּ ין 
ׁש מעוֹ ן א וֹ מר ,רבּ י  

זוֹ ממין, ׁש ניהם  ׁש יּ ה וּ  עד  נהרגין אינן ּׁשנים  מה 
זוֹ ממין. ׁש ל ׁש ּת ן ׁש יּ היוּ  עד  נהרגין אינן ׁש ל ׁש ה  אף

ל וֹ מר , ּת למ וּ ד  מאה , אפ לּ וּ  .עדיםוּ מ נּ ין 
עקיבא א וֹ מר ,רבּ י  

עליו להחמיר א לּ א  ה ּׁשליׁש י בא  לא 
בא לּ וּ . כ יּ וֹ צא  דּ ינוֹ  ול עשׂ וֹ ת 

עברה, כעוֹ ברי עברה לעוֹ ברי  לנּ טּפ ל  ה כּ ת וּ ב ענׁש  כּ ן ואם 
וכ ּמ ה כּ ּמ ה  אחת  על 

מצוה : כעוֹ שׂ י מצוה  לעוֹ שׂ י לנּ טּפ ל שׂ כר יׁש לּ ם 

בּ טלה, עדוּ תן פסוּ ל אוֹ  קרוֹ ב  מהן  אחד נמצא  ּׁשנים מה
בּ טלה . עד וּ תן פס וּ ל, א וֹ  קר וֹ ב  מהן אחד נמצא  ׁש לׁש ה אף 

ל וֹ מר , ּת למ וּ ד  מאה , אפ לּ וּ  .עדיםמ נּ ין 
יוֹ סיאמר  נפ ׁש וֹ ת.רבּ י  בּ דיני אמ וּ רים , דברים  בּ ּמ ה  , 
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העדי אכיצד מכותפרק נח

בּ ּׁשאר. ה עד וּ ת ּת תק יּ ם  ממ וֹ נוֹ ת, בּ דיני אבל
נפ ׁש וֹ ת.רבּ י דּ יני ואחד  ממ וֹ נוֹ ת דּ יני אחד  א וֹ מר , 

בהן, התרוּ  ׁש א  בּ זמן אבל  בהן, ׁש התר וּ  בּ זמן
ה נּ פ ׁש : את ׁש הרג  באחד  ׁש רא וּ  אחין ׁש ני יּ עשׂ וּ  מה 

זה מח לּ וֹ ן א וֹ ת וֹ  רוֹ אין ׁש נים  היוּ 
בּ אמצע, בוֹ  מתרה ואחד זה מחלּ וֹ ן אוֹ ת וֹ  רוֹ אין וּ ׁש נים

אחת. עד וּ ת  א לּ וּ  הרי א לּ וּ , את א לּ וּ  רוֹ אין ׁש ּמ קצתן בּ זמן
עד יּ וֹ ת. ׁש ּת י א לּ וּ  הרי לאו , ואם 

זוֹ ממת , מהן אחת נמצאת אם   לפיכ
ּפ ט וּ רה . וה ּׁשניּ ה  נהרגין והן ה וּ א 

יוֹ סי א וֹ מר ,רבּ י  
בּ וֹ , מתרין עדיו  ׁש ני ּפ י ׁש יּ ה וּ  עד  נהרגין אין לעוֹ לם 

עדיםׁש נּ אמר  ׁש נים  ּפ י .על  
אחר , עדיםדּ בר  ׁש נים  ּפ י ,על  

ה ּת רגּ מן: מ ּפ י ׁש וֹ מ עת  סנהדרין תהא  ׁש א 

דּ ין, בית  א וֹ תוֹ  לפני וּ בא  וּ ברח דּ ינוֹ  ׁש נּ גמר מי
דּ ינוֹ . את  סוֹ תרים  אין

ויאמרוּ , ׁש נים  ׁש יּ עמד וּ  מקוֹ ם  כּ ל
ּפ לוֹ ני, ׁש ל דּ ינוֹ  בּ בית  דּ ינוֹ  ׁש נּ גמר ּפ לוֹ ני באי ׁש  אנוּ  מעידין 

יהרג . זה  הרי עדיו , וּ פלוֹ ני וּ פלוֹ ני
לארץ . וּ בחוּ צה  בּ ארץ  נוֹ הגת  סנהדרין

חבלנית. נקראת בּ ׁש בוּ ע אחד  הה וֹ רגת סנהדרין
עזריה  בּ ן אלעזר ׁש נה .רבּ י ל ׁש בעים  אחד  א וֹ מר, 
עק  ורבּ י טרפוֹ ן  א וֹ מרים ,יבארבּ י 

מעוֹ לם . אדם  נהרג  לא  בּס נהדרין היינוּ  א לּ וּ 
גּ מליאל  בּ ן  ׁש מע וֹ ן א וֹ מר ,רבּ ן  

בּ ישׂ ראל : דמים  ׁש וֹ פכי מרבּ ין הן אף
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י

הגולי ה באלו נט מכותפרק

ב  פרק 

בּ ׁש גגה . נפ ׁש  הה וֹ רג ה גּ וֹ לין, הן א לּ וּ 
והרגּת וּ , עליו ונפלה  בּ מ עגּ ילה  מ עגּ ל היה 
והרגּת וּ , עליו ונפלה  בּ חבית  מ ׁש לׁש ל היה 

והרג וֹ , עליו  ונפל  בּ סלּ ם  יוֹ רד  היה 
ג וֹ לה . זה  הרי

והרגּת וּ , עליו ונפלה  בּ מ עגּ ילה   מ וֹ ׁש היה  אם  אבל 
והרגּת וּ , עליו ונפלה  החבל  ונפסק  בחבית  ד וֹ לה  היה 

והרג וֹ , עליו  ונפל  בסלּ ם  עוֹ לה  היה 
ג וֹ לה . אינוֹ  זה  הרי

גּ וֹ לה . ירידתוֹ , ׁש בּ דר כּ ל  ה כּ לל, זה 
ג וֹ לה . אינוֹ  ירידתוֹ , בדר וׁש א 

והרג, מ קּ ּת וֹ  ה בּ רזל נׁש מט
ג וֹ לה .רבּ י אינוֹ  גּ וֹ לה .וחכמיםא וֹ מר, א וֹ מרים , 

ה ּמ ת בּ קּ ע, ה עץ  מן
גּ וֹ לה .רבּ י גוֹ לה :וחכמיםא וֹ מר, אינוֹ  א וֹ מרים , 

גּ וֹ לה . זה  הרי והרג , הר בּ ים  לרׁש וּ ת  אבן ה זּ וֹ רק
י עקב בּ ן אלי עזר א וֹ מר ,רבּ י  

מ יּ ד וֹ  האבן מ כּ ׁש יּ צאתה  אם 
פט וּ ר. זה  הרי וקבּ לּה , רא ׁש וֹ  את  ה לּ ז ה וֹ ציא 

והרג, לחצר וֹ  האבן את  זרק 
גּ וֹ לה . לׁש ם , לכּ נס לנּ זּ ק  רׁש וּ ת  יׁש  אם 

גוֹ לה , אינוֹ  לאו, ואם 
ב יּ ער ואׁש נּ אמר  רעהוּ  את יבא ,ׁש ר 

לׁש ם , ל כּ נס ול ּמ זּ יק לנּ זּ ק  רׁש וּ ת  ה יּ ער מה 
ל ׁש ם . לכּ נס ולּמ זּ יק  ל נּ זּ ק ר ׁש וּ ת ׁש אין ה בּ ית  בּ על חצר  יצא 

ׁש אוּ ל  א וֹ מר ,אבּ א 

א 

ב

הנב. אהה,

המבועו

המבועו

היבועו

הזג.

אאהמבועו

הדבוהועו

העבועו

הזאג.

ג. כשי, זה,

אג. ובי,

נהמו

אג.ר  ג.וא, א,

מהה

ג.ר  אג:וא, א,

הזג. האלהו,

אראבי

אמהמ

הזפ. ההארו,

זאהלו

ג. אירללל,

אג ול,

ויארבש

מהרלולל

יחבהשרלולל.

אאש

א

ב 
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העדי אכיצד מכותפרק נח

בּ ּׁשאר. ה עד וּ ת ּת תק יּ ם  ממ וֹ נוֹ ת, בּ דיני אבל
נפ ׁש וֹ ת.רבּ י דּ יני ואחד  ממ וֹ נוֹ ת דּ יני אחד  א וֹ מר , 

בהן, התרוּ  ׁש א  בּ זמן אבל  בהן, ׁש התר וּ  בּ זמן
ה נּ פ ׁש : את ׁש הרג  באחד  ׁש רא וּ  אחין ׁש ני יּ עשׂ וּ  מה 

זה מח לּ וֹ ן א וֹ ת וֹ  רוֹ אין ׁש נים  היוּ 
בּ אמצע, בוֹ  מתרה ואחד זה מחלּ וֹ ן אוֹ ת וֹ  רוֹ אין וּ ׁש נים

אחת. עד וּ ת  א לּ וּ  הרי א לּ וּ , את א לּ וּ  רוֹ אין ׁש ּמ קצתן בּ זמן
עד יּ וֹ ת. ׁש ּת י א לּ וּ  הרי לאו , ואם 

זוֹ ממת , מהן אחת נמצאת אם   לפיכ
ּפ ט וּ רה . וה ּׁשניּ ה  נהרגין והן ה וּ א 

יוֹ סי א וֹ מר ,רבּ י  
בּ וֹ , מתרין עדיו  ׁש ני ּפ י ׁש יּ ה וּ  עד  נהרגין אין לעוֹ לם 

עדיםׁש נּ אמר  ׁש נים  ּפ י .על  
אחר , עדיםדּ בר  ׁש נים  ּפ י ,על  

ה ּת רגּ מן: מ ּפ י ׁש וֹ מ עת  סנהדרין תהא  ׁש א 

דּ ין, בית  א וֹ תוֹ  לפני וּ בא  וּ ברח דּ ינוֹ  ׁש נּ גמר מי
דּ ינוֹ . את  סוֹ תרים  אין

ויאמרוּ , ׁש נים  ׁש יּ עמד וּ  מקוֹ ם  כּ ל
ּפ לוֹ ני, ׁש ל דּ ינוֹ  בּ בית  דּ ינוֹ  ׁש נּ גמר ּפ לוֹ ני באי ׁש  אנוּ  מעידין 

יהרג . זה  הרי עדיו , וּ פלוֹ ני וּ פלוֹ ני
לארץ . וּ בחוּ צה  בּ ארץ  נוֹ הגת  סנהדרין

חבלנית. נקראת בּ ׁש בוּ ע אחד  הה וֹ רגת סנהדרין
עזריה  בּ ן אלעזר ׁש נה .רבּ י ל ׁש בעים  אחד  א וֹ מר, 
עק  ורבּ י טרפוֹ ן  א וֹ מרים ,יבארבּ י 

מעוֹ לם . אדם  נהרג  לא  בּס נהדרין היינוּ  א לּ וּ 
גּ מליאל  בּ ן  ׁש מע וֹ ן א וֹ מר ,רבּ ן  

בּ ישׂ ראל : דמים  ׁש וֹ פכי מרבּ ין הן אף

ט 

י

תהב. אבמ,

אדמודנ.ר  א,

אבשהב בשב,
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וראמזומבב
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הונופ.

ארי
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שתסשמה:

לאבדמשדוו

אסאד.

כמששו

מאבפשדבדשפ

הזי. ווע,

סנבול.

סהאבנח.

אלש.ראבע א,

ארטוע

אהבלנאמ.

ארשבג

אהמשדב:
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י

הגולי ה באלו נט מכותפרק

ב  פרק 

בּ ׁש גגה . נפ ׁש  הה וֹ רג ה גּ וֹ לין, הן א לּ וּ 
והרגּת וּ , עליו ונפלה  בּ מ עגּ ילה  מ עגּ ל היה 
והרגּת וּ , עליו ונפלה  בּ חבית  מ ׁש לׁש ל היה 

והרג וֹ , עליו  ונפל  בּ סלּ ם  יוֹ רד  היה 
ג וֹ לה . זה  הרי

והרגּת וּ , עליו ונפלה  בּ מ עגּ ילה   מ וֹ ׁש היה  אם  אבל 
והרגּת וּ , עליו ונפלה  החבל  ונפסק  בחבית  ד וֹ לה  היה 

והרג וֹ , עליו  ונפל  בסלּ ם  עוֹ לה  היה 
ג וֹ לה . אינוֹ  זה  הרי

גּ וֹ לה . ירידתוֹ , ׁש בּ דר כּ ל  ה כּ לל, זה 
ג וֹ לה . אינוֹ  ירידתוֹ , בדר וׁש א 

והרג, מ קּ ּת וֹ  ה בּ רזל נׁש מט
ג וֹ לה .רבּ י אינוֹ  גּ וֹ לה .וחכמיםא וֹ מר, א וֹ מרים , 

ה ּמ ת בּ קּ ע, ה עץ  מן
גּ וֹ לה .רבּ י גוֹ לה :וחכמיםא וֹ מר, אינוֹ  א וֹ מרים , 

גּ וֹ לה . זה  הרי והרג , הר בּ ים  לרׁש וּ ת  אבן ה זּ וֹ רק
י עקב בּ ן אלי עזר א וֹ מר ,רבּ י  

מ יּ ד וֹ  האבן מ כּ ׁש יּ צאתה  אם 
פט וּ ר. זה  הרי וקבּ לּה , רא ׁש וֹ  את  ה לּ ז ה וֹ ציא 

והרג, לחצר וֹ  האבן את  זרק 
גּ וֹ לה . לׁש ם , לכּ נס לנּ זּ ק  רׁש וּ ת  יׁש  אם 

גוֹ לה , אינוֹ  לאו, ואם 
ב יּ ער ואׁש נּ אמר  רעהוּ  את יבא ,ׁש ר 

לׁש ם , ל כּ נס ול ּמ זּ יק לנּ זּ ק  רׁש וּ ת  ה יּ ער מה 
ל ׁש ם . לכּ נס ולּמ זּ יק  ל נּ זּ ק ר ׁש וּ ת ׁש אין ה בּ ית  בּ על חצר  יצא 

ׁש אוּ ל  א וֹ מר ,אבּ א 

א 

ב

הנב. אהה,

המבועו

המבועו

היבועו

הזג.

אאהמבועו

הדבוהועו

העבועו

הזאג.

ג. כשי, זה,

אג. ובי,

נהמו

אג.ר  ג.וא, א,

מהה

ג.ר  אג:וא, א,

הזג. האלהו,

אראבי

אמהמ

הזפ. ההארו,

זאהלו

ג. אירללל,

אג ול,

ויארבש

מהרלולל

יחבהשרלולל.

אאש

א
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הגולי ה באלו מכותפרק ס

רׁש וּ ת , עצים  חטבת  מה 
ּת למיד וֹ , את הר וֹ דה  והרב בּ נוֹ , את  ה ּמ כּ ה  האב יצא 

דּ ין: בּ ית  וּ ׁש ליח

האב. ידי על  גּ וֹ לה  וה בּ ן ה בּ ן, ידי על גּ וֹ לה  האב
ידיהן, על  גּ וֹ לין וישׂ ראל ישׂ ראל, ידי על  גּ וֹ לין ה כּ ל 

ּת וֹ ׁש ב. גּ ר  ידי מ על  חוּ ץ
ּת וֹ ׁש ב. גּ ר  ידי על  א לּ א  ג וֹ לה  אינוֹ  ּת וֹ ׁש ב וגר 

דּ ברי גוֹ לה , אינוֹ  יהוּ דה.ה ּס וּ מא  רבּ י  
מאיר  גּ וֹ לה .רבּ י א וֹ מר , 

ג וֹ לה . אינוֹ  ה ּׂשוֹ נא 
יהוּ דה  בּ ר יוֹ סי  נהרג,רבּ י ה ּׂשוֹ נא  א וֹ מר, 
כמ וּ עד . ׁש ה וּ א  מ ּפ ני

ׁש מעוֹ ן  גוֹ לה .ר בּ י  ׁש אינוֹ  שׂ וֹ נא וי ׁש  גוֹ לה שׂ וֹ נא יׁש  אוֹ מר , 
גוֹ לה . אינוֹ  הרג, לדעת  לוֹ מר יכ וֹ ל ׁש הוּ א כּ ל ה כּ לל , זה

גוֹ לה : זה  הרי הרג, לד עת  וׁש א 

מקלט . ל ערי גּ וֹ לין, להיכן
ׁש  ול ּׁשל ׁש  ה יּ רדּ ן ׁש בּ עבר כּ נען,לּׁשלׁש  בּ ארץ  

ל יּ רדּ ןׁש נּ אמר  מ עבר ּת ּת נ וּ  הערים  ׁש ל ׁש  את 
וגוֹ ' כּ נ ען  בּ ארץ  ּת ּת נ וּ  הערים  ׁש ל ׁש  .ואת 

ישׂ ראל , ׁש בּ ארץ  ׁש ל ׁש  נבחר וּ  ׁש א  עד 
ק וֹ לטוֹ ת , ה יּ ר דּ ן ׁש בּ עבר  ׁש לׁש  היוּ  לא 

ּת היינה ׁש נּ אמר  מקלט ערי ,ׁש ׁש  
כּ אחד : ק וֹ לטוֹ ת  ׁש ׁש ּת ן ׁש יּ היוּ  עד 

לזוֹ , מ זּ וֹ  דּ רכים  להן וּ מכ וּ נוֹ ת 
וגוֹ 'ׁש נּ אמר  ו ׁש לּ ׁש ּת  הדּ ר ל .ּת כין 

,בדּ ר יהרג נּ וּ  ׁש ּמ א חכמים, תלמידי  ׁש ני להן  וּ מ וֹ סרין
אליו. ויד בּ ר וּ 

ג 

ד

ה 

מחער

והאת יההאב,

ובד:

וגעיה. הגעיה,

וגעי הגעיי,

חמיגת.

ותאגאעיגת.

ד רי.האג,

ג.רמ א,

האג.

הנריבי א,

משכ.

ישגוששג.רש א,

אג. כשיללה, זה,

הזג: ולה,

למ. לג,

לשהושכ

אשהתמלש

.ושהתבכו

עשנששי

להששהק

שעמתש

עששקכ:

ולדמל

.תלהווש

שיב ולשתח,

וא.

ג

ד 

ה

הגולי ה באלו סאמכותפרק

מאיר  עצמ וֹ ,רבּ י ידי על מד בּ ר  ה וּ א  אף א וֹ מר , 
הרצח ׁש נּ אמר  דּ בר :וזה 

יהוּ דה  בּ ר יוֹ סי  בּ ּת חלּ ה ,רבּ י א וֹ מר, 
מקלט, לערי מק דּ ימין מזיד  ואחד  ׁש וֹ גג  אחד 

מ ּׁשם . א וֹ תוֹ  וּ מביאין ׁש וֹ לחין דּ ין וּ בית 

הרג וּ ה וּ . דּ ין, בּ בית  מיתה  ׁש נּ תחיּ ב מי
ּפ טרוּ ה וּ . מיתה , נתחיּ ב ו ׁש א 

למקוֹ מ וֹ , א וֹ תוֹ  מחזירין גּ ל וּ ת , ׁש נּ תחיּ ב מי
וגוֹ 'ׁש נּ אמר  מקלט וֹ  עיר אל  העדה אתוֹ  .והׁש יב וּ  

ה ּמ  בּ ׁש מן מ ׁש וּ ח בבגדיםאחד  המרבּ ה  ואחד  ׁש חה  
מ ּמ ׁש יחתוֹ , ׁש עבר ואחד 

הר וֹ צח. את מחזירין
יה וּ דה הר וֹ צח.ר בּ י את  מחזיר  מלחמה  מ ׁש וּ ח  אף  א וֹ מר, 

וּ כס וּ ת , מחיה  להן  מס ּפ ק וֹ ת  כּ הנים ׁש ל  א ּמ וֹ תיהן   לפיכ
ׁש יּ מ וּ ת וּ . בּ ניהם  על  יתּפ לּ ל וּ  ׁש א  כּ די

ג וֹ לה . אינוֹ  זה  הרי גּ ד וֹ ל , כּ הן מת דּ ינוֹ  מ ּׁשנּ גמר 
ּת ח ּת יו , אחר  וּ מ נּ וּ  גּ ד וֹ ל  כּ הן מת  דּ ינ וֹ  נגמר ׁש א עד  אם 

ׁש ני: ׁש ל בּ מיתתוֹ  חוֹ זר  דּ ינוֹ , נגמר  מ כּ ן וּ לאחר

גּ ד וֹ ל , כהן בלא  דּ ינוֹ  נגמר
ׁש הרג, גּ ד וֹ ל וכהן גּ ד וֹ ל, כּ הן הה וֹ רג 

לעוֹ לם . מ ּׁשם  יוֹ צא  אינוֹ 
ממ וֹ ן  ל עד וּ ת ולא  מצוה  לעד וּ ת  לא  יוֹ צא  ואינוֹ 

נפ ׁש וֹ ת. לעד וּ ת  ולא 
לוֹ , צריכים  ישׂ ראל  ואפ לּ וּ 

ישׂ ראל  צבא  שׂ ר צרוּ יה ואפ לּ וּ  בּ ן  ,כּ יוֹ אב 
לע וֹ לם , מ ּׁשם  יוֹ צא  אינוֹ 

ׁש ּמ ה אׁש נּ אמר  נס דירתוֹ ,ׁש ר ּת הא  ׁש ם  , 

ו
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אשוממלמ
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הגולי ה באלו מכותפרק ס

רׁש וּ ת , עצים  חטבת  מה 
ּת למיד וֹ , את הר וֹ דה  והרב בּ נוֹ , את  ה ּמ כּ ה  האב יצא 

דּ ין: בּ ית  וּ ׁש ליח

האב. ידי על  גּ וֹ לה  וה בּ ן ה בּ ן, ידי על גּ וֹ לה  האב
ידיהן, על  גּ וֹ לין וישׂ ראל ישׂ ראל, ידי על  גּ וֹ לין ה כּ ל 

ּת וֹ ׁש ב. גּ ר  ידי מ על  חוּ ץ
ּת וֹ ׁש ב. גּ ר  ידי על  א לּ א  ג וֹ לה  אינוֹ  ּת וֹ ׁש ב וגר 

דּ ברי גוֹ לה , אינוֹ  יהוּ דה.ה ּס וּ מא  רבּ י  
מאיר  גּ וֹ לה .רבּ י א וֹ מר , 

ג וֹ לה . אינוֹ  ה ּׂשוֹ נא 
יהוּ דה  בּ ר יוֹ סי  נהרג,רבּ י ה ּׂשוֹ נא  א וֹ מר, 
כמ וּ עד . ׁש ה וּ א  מ ּפ ני

ׁש מעוֹ ן  גוֹ לה .ר בּ י  ׁש אינוֹ  שׂ וֹ נא וי ׁש  גוֹ לה שׂ וֹ נא יׁש  אוֹ מר , 
גוֹ לה . אינוֹ  הרג, לדעת  לוֹ מר יכ וֹ ל ׁש הוּ א כּ ל ה כּ לל , זה

גוֹ לה : זה  הרי הרג, לד עת  וׁש א 

מקלט . ל ערי גּ וֹ לין, להיכן
ׁש  ול ּׁשל ׁש  ה יּ רדּ ן ׁש בּ עבר כּ נען,לּׁשלׁש  בּ ארץ  

ל יּ רדּ ןׁש נּ אמר  מ עבר ּת ּת נ וּ  הערים  ׁש ל ׁש  את 
וגוֹ ' כּ נ ען  בּ ארץ  ּת ּת נ וּ  הערים  ׁש ל ׁש  .ואת 

ישׂ ראל , ׁש בּ ארץ  ׁש ל ׁש  נבחר וּ  ׁש א  עד 
ק וֹ לטוֹ ת , ה יּ ר דּ ן ׁש בּ עבר  ׁש לׁש  היוּ  לא 

ּת היינה ׁש נּ אמר  מקלט ערי ,ׁש ׁש  
כּ אחד : ק וֹ לטוֹ ת  ׁש ׁש ּת ן ׁש יּ היוּ  עד 

לזוֹ , מ זּ וֹ  דּ רכים  להן וּ מכ וּ נוֹ ת 
וגוֹ 'ׁש נּ אמר  ו ׁש לּ ׁש ּת  הדּ ר ל .ּת כין 

,בדּ ר יהרג נּ וּ  ׁש ּמ א חכמים, תלמידי  ׁש ני להן  וּ מ וֹ סרין
אליו. ויד בּ ר וּ 
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ד

ה 
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הגולי ה באלו סאמכותפרק

מאיר  עצמ וֹ ,רבּ י ידי על מד בּ ר  ה וּ א  אף א וֹ מר , 
הרצח ׁש נּ אמר  דּ בר :וזה 

יהוּ דה  בּ ר יוֹ סי  בּ ּת חלּ ה ,רבּ י א וֹ מר, 
מקלט, לערי מק דּ ימין מזיד  ואחד  ׁש וֹ גג  אחד 

מ ּׁשם . א וֹ תוֹ  וּ מביאין ׁש וֹ לחין דּ ין וּ בית 

הרג וּ ה וּ . דּ ין, בּ בית  מיתה  ׁש נּ תחיּ ב מי
ּפ טרוּ ה וּ . מיתה , נתחיּ ב ו ׁש א 

למקוֹ מ וֹ , א וֹ תוֹ  מחזירין גּ ל וּ ת , ׁש נּ תחיּ ב מי
וגוֹ 'ׁש נּ אמר  מקלט וֹ  עיר אל  העדה אתוֹ  .והׁש יב וּ  

ה ּמ  בּ ׁש מן מ ׁש וּ ח בבגדיםאחד  המרבּ ה  ואחד  ׁש חה  
מ ּמ ׁש יחתוֹ , ׁש עבר ואחד 

הר וֹ צח. את מחזירין
יה וּ דה הר וֹ צח.ר בּ י את  מחזיר  מלחמה  מ ׁש וּ ח  אף  א וֹ מר, 

וּ כס וּ ת , מחיה  להן  מס ּפ ק וֹ ת  כּ הנים ׁש ל  א ּמ וֹ תיהן   לפיכ
ׁש יּ מ וּ ת וּ . בּ ניהם  על  יתּפ לּ ל וּ  ׁש א  כּ די

ג וֹ לה . אינוֹ  זה  הרי גּ ד וֹ ל , כּ הן מת דּ ינוֹ  מ ּׁשנּ גמר 
ּת ח ּת יו , אחר  וּ מ נּ וּ  גּ ד וֹ ל  כּ הן מת  דּ ינ וֹ  נגמר ׁש א עד  אם 

ׁש ני: ׁש ל בּ מיתתוֹ  חוֹ זר  דּ ינוֹ , נגמר  מ כּ ן וּ לאחר

גּ ד וֹ ל , כהן בלא  דּ ינוֹ  נגמר
ׁש הרג, גּ ד וֹ ל וכהן גּ ד וֹ ל, כּ הן הה וֹ רג 

לעוֹ לם . מ ּׁשם  יוֹ צא  אינוֹ 
ממ וֹ ן  ל עד וּ ת ולא  מצוה  לעד וּ ת  לא  יוֹ צא  ואינוֹ 

נפ ׁש וֹ ת. לעד וּ ת  ולא 
לוֹ , צריכים  ישׂ ראל  ואפ לּ וּ 

ישׂ ראל  צבא  שׂ ר צרוּ יה ואפ לּ וּ  בּ ן  ,כּ יוֹ אב 
לע וֹ לם , מ ּׁשם  יוֹ צא  אינוֹ 

ׁש ּמ ה אׁש נּ אמר  נס דירתוֹ ,ׁש ר ּת הא  ׁש ם  , 
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הגולי ה באלו מכותפרק סב

קבוּ רת וֹ . ּת הא  ׁש ם  מיתתוֹ , ּת הא  ׁש ם 
קוֹ לט . ּת חוּ מ ּה   ּכ קוֹ לטת , ׁש ה עיר כּ ׁש ם 

ה דּ ם , גוֹ אל  וּ מצא וֹ  לּת חוּ ם  חוּ ץ ׁש יּ צא  ר וֹ צח
הגּ לילי י וֹ סי א וֹ מר ,רבּ י  

אדם . כּ ל בּ יד  וּ רׁש וּ ת  ה דּ ם , גּ וֹ אל  ביד  מצוה 
עקיבא א וֹ מר ,רבּ י  

עליו. חיּ בין אין אדם  וכל  ה דּ ם , גּ וֹ אל  בּ יד  רׁש וּ ת 
לּת חוּ ם, ח וּ ץ  נוֹ טה ונוֹ פ וֹ  הּת חוּ ם  ֹבּ ת ו עוֹ מד ׁש הוּ א אילן

ה ּת חוּ   ֹלת ו נוֹ טה  ונוֹ פ וֹ  לּת חוּ ם  חוּ ץ  עוֹ מד  ם ,א וֹ  
ה נּ וֹ ף. אחר  ה וֹ ל ה כּ ל 

לׁש כ וּ נה . מ ּׁשכ וּ נה  גּ וֹ לה  ה עיר, בּ א וֹ תּה  הרג
ל עיר : מ עיר גוֹ לה  לוי, וּ בן

בוֹ , כּ יּ וֹ צא 
לכ בּ ד וֹ , ה עיר  אנׁש י ורצוּ  מקלט וֹ  לעיר ׁש גּ לה  רוֹ צח

אני. ר וֹ צח להם  יאמר 
מהן, יק בּ ל  כן, ּפ י על  אף לוֹ  אמרוּ 

הרצח ׁש נּ אמר  דּ בר .וזה 
דּ ברי ללו יּ ם , שׂ כר  היוּ  יהוּ דה.מ עלים  רבּ י  

מאיר  שׂ כר.רבּ י להן מ עלים  היוּ  לא  א וֹ מר, 
דּ ברי בּה , ׁש היה  לּׂשררה  מאיר.וחוֹ זר רבּ י 

יהוּ דה  בּה :רבּ י  ׁש היה  לּׂשררה  חוֹ זר היה  לא  א וֹ מר , 

ג  פרק
ה לּ וֹ קין, הן וא לּ וּ 

א ּמ וֹ , אחוֹ ת ו על  אביו , אחוֹ ת ו על  אחוֹ תוֹ , על ה בּ א 
אביו , אחי אׁש ת  ו על אחיו , אׁש ת  ו על א ׁש ּת וֹ , אח וֹ ת  ו על

הדי וֹ ט, לכהן וחלוּ צה  גּ ר וּ ׁש ה גּ ד וֹ ל, לכהן  אלמנה ה נּ דּ ה , ו על 

ח 

א 

שתק. שתמ,

כתק. כשק,

רשחלוגה
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אשעבהונחל
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הלוקי ה גאלו סג מכותפרק

וּ לממזר. לנתין ישׂ ראל בּ ת לישׂ ראל , וּ נתינה  ממזרת 
ׁש מ וֹ ת. ׁש ני מ ּׁשוּ ם  עליה  חיּ בין וּ גר וּ ׁש ה , אלמנה 

בּ לבד : אחד  מ ּׁשם  א לּ א  חיּ ב אינוֹ  וחל וּ צה , גּ ר וּ ׁש ה 

טמא , ה ּמ קדּ ׁש  אל  וה בּ א  ה קּ ד ׁש , את  ׁש אכל  ה ּט מא 
וטמא , וּ פ גּ וּ ל , ונוֹ תר, ודם , חלב, והא וֹ כל

בּ פסח, חמץ והא וֹ כל  בחוּ ץ, וה ּמ עלה  ה ּׁשוֹ חט
ה כּ ּפ וּ רים ,ו בּ יוֹ ם  מלאכה  והע וֹ שׂ ה  הא וֹ כל  

ה קּ טרת , את  והמפ ּט ם  ה ּׁשמן, את  והמפ ּט ם 
ה ּמ ׁש חה , בּ ׁש מן  וה ּס

וּ רמ שׂ ים . ׁש קצים  וּ טרפ וֹ ת, נבלוֹ ת והא וֹ כל 
תרוּ מתוֹ , נּט לה  ׁש א  רא ׁש וֹ ן וּ מ עשׂ ר טבל  אכל

נפ דּ וּ . ׁש א  והק דּ ׁש  ׁש ני וּ מ עשׂ ר
חיּ ב, ויהא  ה ּט בל  מן יאכל כּ ּמ ה 

ׁש מעוֹ ן ׁש ה וּ א ,רבּ י  כּ ל כּ זּ ית.וחכמיםא וֹ מר א וֹ מרים  
להם  ׁש מעוֹ ןאמר  ,רבּ י  

חיּ ב. ׁש ה וּ א  כּ ל  נמלה  בּ א וֹ כל לי מ וֹ דים  א ּת ם  אין
כבר יּ תּה . ׁש היא  מ ּפ ני לוֹ , אמרוּ 

כּ בריּ ת ּה : אחת  חּט ה  אף להן, אמר 

עליהן, קרא  ׁש א  עד  בּ כּ וּ רים  הא וֹ כל
לקּ לעים , חוּ ץ קד ׁש ים  קד ׁש י

לחוֹ מה , חוּ ץ ׁש ני וּ מ עשׂ ר ק לּ ים  קד ׁש ים 
ה ּט ה וֹ ר , בּ ּפ סח ה עצם  את  ה ּׁשוֹ בר

אר בּ עים . לוֹ קה  זה  הרי
ארבּ עים: לוֹ קה  אינוֹ  בּ ּט מא, והּׁשוֹ בר בּ ּט הוֹ ר הּמ וֹ תיר  אבל

ה בּ נים , על  אם  ה נּ וֹ טל 
יהוּ דה  מ ׁש לּ ח.רבּ י  ואינוֹ  לוֹ קה  א וֹ מר, 

לוֹ קה .וחכמים ואינוֹ  מ ׁש לּ ח א וֹ מרים , 
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קבוּ רת וֹ . ּת הא  ׁש ם  מיתתוֹ , ּת הא  ׁש ם 
קוֹ לט . ּת חוּ מ ּה   ּכ קוֹ לטת , ׁש ה עיר כּ ׁש ם 

ה דּ ם , גוֹ אל  וּ מצא וֹ  לּת חוּ ם  חוּ ץ ׁש יּ צא  ר וֹ צח
הגּ לילי י וֹ סי א וֹ מר ,רבּ י  

אדם . כּ ל בּ יד  וּ רׁש וּ ת  ה דּ ם , גּ וֹ אל  ביד  מצוה 
עקיבא א וֹ מר ,רבּ י  

עליו. חיּ בין אין אדם  וכל  ה דּ ם , גּ וֹ אל  בּ יד  רׁש וּ ת 
לּת חוּ ם, ח וּ ץ  נוֹ טה ונוֹ פ וֹ  הּת חוּ ם  ֹבּ ת ו עוֹ מד ׁש הוּ א אילן

ה ּת חוּ   ֹלת ו נוֹ טה  ונוֹ פ וֹ  לּת חוּ ם  חוּ ץ  עוֹ מד  ם ,א וֹ  
ה נּ וֹ ף. אחר  ה וֹ ל ה כּ ל 

לׁש כ וּ נה . מ ּׁשכ וּ נה  גּ וֹ לה  ה עיר, בּ א וֹ תּה  הרג
ל עיר : מ עיר גוֹ לה  לוי, וּ בן

בוֹ , כּ יּ וֹ צא 
לכ בּ ד וֹ , ה עיר  אנׁש י ורצוּ  מקלט וֹ  לעיר ׁש גּ לה  רוֹ צח

אני. ר וֹ צח להם  יאמר 
מהן, יק בּ ל  כן, ּפ י על  אף לוֹ  אמרוּ 

הרצח ׁש נּ אמר  דּ בר .וזה 
דּ ברי ללו יּ ם , שׂ כר  היוּ  יהוּ דה.מ עלים  רבּ י  

מאיר  שׂ כר.רבּ י להן מ עלים  היוּ  לא  א וֹ מר, 
דּ ברי בּה , ׁש היה  לּׂשררה  מאיר.וחוֹ זר רבּ י 

יהוּ דה  בּה :רבּ י  ׁש היה  לּׂשררה  חוֹ זר היה  לא  א וֹ מר , 

ג  פרק
ה לּ וֹ קין, הן וא לּ וּ 

א ּמ וֹ , אחוֹ ת ו על  אביו , אחוֹ ת ו על  אחוֹ תוֹ , על ה בּ א 
אביו , אחי אׁש ת  ו על אחיו , אׁש ת  ו על א ׁש ּת וֹ , אח וֹ ת  ו על

הדי וֹ ט, לכהן וחלוּ צה  גּ ר וּ ׁש ה גּ ד וֹ ל, לכהן  אלמנה ה נּ דּ ה , ו על 
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וּ לממזר. לנתין ישׂ ראל בּ ת לישׂ ראל , וּ נתינה  ממזרת 
ׁש מ וֹ ת. ׁש ני מ ּׁשוּ ם  עליה  חיּ בין וּ גר וּ ׁש ה , אלמנה 

בּ לבד : אחד  מ ּׁשם  א לּ א  חיּ ב אינוֹ  וחל וּ צה , גּ ר וּ ׁש ה 

טמא , ה ּמ קדּ ׁש  אל  וה בּ א  ה קּ ד ׁש , את  ׁש אכל  ה ּט מא 
וטמא , וּ פ גּ וּ ל , ונוֹ תר, ודם , חלב, והא וֹ כל

בּ פסח, חמץ והא וֹ כל  בחוּ ץ, וה ּמ עלה  ה ּׁשוֹ חט
ה כּ ּפ וּ רים ,ו בּ יוֹ ם  מלאכה  והע וֹ שׂ ה  הא וֹ כל  

ה קּ טרת , את  והמפ ּט ם  ה ּׁשמן, את  והמפ ּט ם 
ה ּמ ׁש חה , בּ ׁש מן  וה ּס

וּ רמ שׂ ים . ׁש קצים  וּ טרפ וֹ ת, נבלוֹ ת והא וֹ כל 
תרוּ מתוֹ , נּט לה  ׁש א  רא ׁש וֹ ן וּ מ עשׂ ר טבל  אכל

נפ דּ וּ . ׁש א  והק דּ ׁש  ׁש ני וּ מ עשׂ ר
חיּ ב, ויהא  ה ּט בל  מן יאכל כּ ּמ ה 

ׁש מעוֹ ן ׁש ה וּ א ,רבּ י  כּ ל כּ זּ ית.וחכמיםא וֹ מר א וֹ מרים  
להם  ׁש מעוֹ ןאמר  ,רבּ י  

חיּ ב. ׁש ה וּ א  כּ ל  נמלה  בּ א וֹ כל לי מ וֹ דים  א ּת ם  אין
כבר יּ תּה . ׁש היא  מ ּפ ני לוֹ , אמרוּ 

כּ בריּ ת ּה : אחת  חּט ה  אף להן, אמר 

עליהן, קרא  ׁש א  עד  בּ כּ וּ רים  הא וֹ כל
לקּ לעים , חוּ ץ קד ׁש ים  קד ׁש י

לחוֹ מה , חוּ ץ ׁש ני וּ מ עשׂ ר ק לּ ים  קד ׁש ים 
ה ּט ה וֹ ר , בּ ּפ סח ה עצם  את  ה ּׁשוֹ בר

אר בּ עים . לוֹ קה  זה  הרי
ארבּ עים: לוֹ קה  אינוֹ  בּ ּט מא, והּׁשוֹ בר בּ ּט הוֹ ר הּמ וֹ תיר  אבל

ה בּ נים , על  אם  ה נּ וֹ טל 
יהוּ דה  מ ׁש לּ ח.רבּ י  ואינוֹ  לוֹ קה  א וֹ מר, 

לוֹ קה .וחכמים ואינוֹ  מ ׁש לּ ח א וֹ מרים , 
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הלוקי ה גאלו מכותפרק סד

ת עשׂ ה לא  מצות כּ ל  ה כּ לל, זה 
עליה : חיּ בין אין עשׂ ה , ק וּ ם  בּ ּה  ׁש יּ ׁש 

וה ּמ קּ י  ברא ׁש וֹ , קרחה  רא ׁש וֹ ,ה קּ וֹ רח ּפ את ף 
ח יּ ב . הּמ ת , על אחת  שׂ ריטה והּׂשוֹ רט זקנוֹ , ּפ את  והּמ ׁש חית 

מתים חמ ּׁשה  על אחת  שׂ ריטה  שׂ רט 
שׂ ריטוֹ ת חמ ׁש  ואחת.א וֹ  אחת כּ ל על חיּ ב אחד , מת על  

מ כּ אן. ואחת מ כּ אן אחת ׁש ּת ים , הרא ׁש , על 
מ לּ מ ּט ה . ואחת  מ כּ אן וּ ׁש ּת ים  מ כּ אן ׁש ּת ים  ה זּ קן, על

אליעזר אחת .רבּ י א לּ א  ח יּ ב  אינ וֹ  כאחת, כ לּ וֹ  נטל וֹ  אם  א וֹ מר , 
בתער. ׁש יּ ּט לנּ וּ  עד  חיּ ב ואינוֹ 

אלי עזר  חיּ ב:רבּ י ברהיטני, א וֹ  במלקט  לקּ ט וֹ  אפ לּ וּ  א וֹ מר, 

ק עקע , כּ תבת  ה כּ וֹ תב
חיּ ב, אינוֹ  כתב, ולא  ק עקע  קעקע, ולא  כּ תב

בּ דיוֹ  ויקעקע ׁש יּ כ ּת ב עד 
רוֹ ׁש ם . ׁש ה וּ א  דּ בר וּ בכל וּ בכחל

יהוּ דה  בּ ן  ׁש מע וֹ ן ׁש מעוֹ ןמ ּׁשוּ ם רבּ י  א וֹ מר ,רבּ י  
ה ּׁשם , ׁש ם  ׁש יּ כ ּת וֹ ב עד  חיּ ב אינוֹ 

ה'ׁש נּ אמר  אני בּ כם  תּת נוּ  לא  קעקע :וּ כתבת 

ה יּ וֹ ם , כּ ל ביּ ין ׁש וֹ תה  ׁש היה  נזיר
אחת. א לּ א  חיּ ב אינוֹ 

ׁש וֹ תה , וה וּ א  ּת ׁש ּת ה  אל  ּת ׁש ּת ה  אל ל וֹ  אמר וּ 
ואחת : אחת  כּ ל  על  חיּ ב

ה יּ וֹ ם , כּ ל למתים  מ ּט ּמ א  היה 
אחת. א לּ א  חיּ ב אינוֹ 

מ ּט ּמ א , והיה  ּת ּט ּמ א , אל  ּת ּט ּמ א , אל  לוֹ  אמרוּ 
ואחת. אחת כּ ל על חיּ ב
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הלוקי ה גאלו סה מכותפרק

ה יּ וֹ ם , כּ ל מג לּ ח היה 
אחת. א לּ א  חיּ ב אינוֹ 

מגלּ ח, וה וּ א  ּת גלּ ח אל ּת גלּ ח אל ל וֹ  אמר וּ 
ואחת. אחת כּ ל על חיּ ב

ה יּ וֹ ם , כּ ל בּ כלאים  לבוּ ׁש  היה 
אחת. א לּ א  חיּ ב אינוֹ 

ול וֹ בׁש , פ וֹ ׁש ט וה וּ א  ּת ל בּ ׁש  אל  ּת לבּ ׁש  אל  ל וֹ  אמרוּ 
ואחת : אחת  כּ ל  על  חיּ ב

לאוין, ׁש מנה  מ ּׁשוּ ם  עליו וחיּ ב אחד  ּת לם  חוֹ ר ׁש  יׁש 
בּ כּ רם , בּ כלאים  מקדּ ׁש ים , והן וחמ וֹ ר, בּ ׁש וֹ ר החוֹ ר ׁש 

ה ּט מאה . בּ בית  ונזיר  וכהן ט וֹ ב, ויוֹ ם  וּ בּׁשביעית ,
חכינאי בּ ן  כּ לאים .חנניא ה לּ וֹ בׁש  אף א וֹ מר , 

ה ּׁשם . אינוֹ  לוֹ , אמר וּ 
ה ּׁשם : ה וּ א  ה נּ זיר לא  אף להם , אמר

אחת. חסר  ארבּ עים  א וֹ ת וֹ , מלקין כּ ּמ ה 
אר בּ עיםׁש נּ אמר לארבּ עים .בּ מסּפ ר   ּסמ ו ׁש הוּ א  מנין , 

יהוּ דה  לוֹ קה .רבּ י  ה וּ א  ׁש למ וֹ ת  אר בּ עים  א וֹ מר, 
כּ תפיו : בּ ין היתרה , את  לוֹ קה  ה וּ א  והיכן

לה ׁש ּת לּ ׁש . הרא וּ יוֹ ת במ כּ וֹ ת  א לּ א  א וֹ ת וֹ  א וֹ מדין אין
ארבּ עים , לק בּ ל  אמד וּ ה וּ 

ּפ ט וּ ר. ארבּ עים , לקבּ ל יכ וֹ ל ׁש אינוֹ  ואמרוּ  מקצת  לקה 
עשׂ רה , ׁש מנה  לקבּ ל אמד וּ ה וּ 

ּפ ט וּ ר. ארבּ עים , לקבּ ל ה וּ א  ׁש יּ כ וֹ ל  אמרוּ  מ ּׁשלּ קה 
לאוין, ׁש ני בּ ּה  ׁש יּ ׁש  עברה  עבר 

וּ פט וּ ר. לוֹ קה  אחד , אמד  אמד וּ ה וּ 
ול וֹ קה : וחוֹ זר  וּ מתר ּפ א  ל וֹ קה  לאו, ואם 
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הלוקי ה גאלו מכותפרק סד

ת עשׂ ה לא  מצות כּ ל  ה כּ לל, זה 
עליה : חיּ בין אין עשׂ ה , ק וּ ם  בּ ּה  ׁש יּ ׁש 

וה ּמ קּ י  ברא ׁש וֹ , קרחה  רא ׁש וֹ ,ה קּ וֹ רח ּפ את ף 
ח יּ ב . הּמ ת , על אחת  שׂ ריטה והּׂשוֹ רט זקנוֹ , ּפ את  והּמ ׁש חית 

מתים חמ ּׁשה  על אחת  שׂ ריטה  שׂ רט 
שׂ ריטוֹ ת חמ ׁש  ואחת.א וֹ  אחת כּ ל על חיּ ב אחד , מת על  

מ כּ אן. ואחת מ כּ אן אחת ׁש ּת ים , הרא ׁש , על 
מ לּ מ ּט ה . ואחת  מ כּ אן וּ ׁש ּת ים  מ כּ אן ׁש ּת ים  ה זּ קן, על

אליעזר אחת .רבּ י א לּ א  ח יּ ב  אינ וֹ  כאחת, כ לּ וֹ  נטל וֹ  אם  א וֹ מר , 
בתער. ׁש יּ ּט לנּ וּ  עד  חיּ ב ואינוֹ 

אלי עזר  חיּ ב:רבּ י ברהיטני, א וֹ  במלקט  לקּ ט וֹ  אפ לּ וּ  א וֹ מר, 

ק עקע , כּ תבת  ה כּ וֹ תב
חיּ ב, אינוֹ  כתב, ולא  ק עקע  קעקע, ולא  כּ תב

בּ דיוֹ  ויקעקע ׁש יּ כ ּת ב עד 
רוֹ ׁש ם . ׁש ה וּ א  דּ בר וּ בכל וּ בכחל

יהוּ דה  בּ ן  ׁש מע וֹ ן ׁש מעוֹ ןמ ּׁשוּ ם רבּ י  א וֹ מר ,רבּ י  
ה ּׁשם , ׁש ם  ׁש יּ כ ּת וֹ ב עד  חיּ ב אינוֹ 

ה'ׁש נּ אמר  אני בּ כם  תּת נוּ  לא  קעקע :וּ כתבת 

ה יּ וֹ ם , כּ ל ביּ ין ׁש וֹ תה  ׁש היה  נזיר
אחת. א לּ א  חיּ ב אינוֹ 

ׁש וֹ תה , וה וּ א  ּת ׁש ּת ה  אל  ּת ׁש ּת ה  אל ל וֹ  אמר וּ 
ואחת : אחת  כּ ל  על  חיּ ב

ה יּ וֹ ם , כּ ל למתים  מ ּט ּמ א  היה 
אחת. א לּ א  חיּ ב אינוֹ 

מ ּט ּמ א , והיה  ּת ּט ּמ א , אל  ּת ּט ּמ א , אל  לוֹ  אמרוּ 
ואחת. אחת כּ ל על חיּ ב
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כמלת זה,

אחע: שבקע,
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הלוקי ה גאלו סה מכותפרק

ה יּ וֹ ם , כּ ל מג לּ ח היה 
אחת. א לּ א  חיּ ב אינוֹ 

מגלּ ח, וה וּ א  ּת גלּ ח אל ּת גלּ ח אל ל וֹ  אמר וּ 
ואחת. אחת כּ ל על חיּ ב

ה יּ וֹ ם , כּ ל בּ כלאים  לבוּ ׁש  היה 
אחת. א לּ א  חיּ ב אינוֹ 

ול וֹ בׁש , פ וֹ ׁש ט וה וּ א  ּת ל בּ ׁש  אל  ּת לבּ ׁש  אל  ל וֹ  אמרוּ 
ואחת : אחת  כּ ל  על  חיּ ב

לאוין, ׁש מנה  מ ּׁשוּ ם  עליו וחיּ ב אחד  ּת לם  חוֹ ר ׁש  יׁש 
בּ כּ רם , בּ כלאים  מקדּ ׁש ים , והן וחמ וֹ ר, בּ ׁש וֹ ר החוֹ ר ׁש 

ה ּט מאה . בּ בית  ונזיר  וכהן ט וֹ ב, ויוֹ ם  וּ בּׁשביעית ,
חכינאי בּ ן  כּ לאים .חנניא ה לּ וֹ בׁש  אף א וֹ מר , 

ה ּׁשם . אינוֹ  לוֹ , אמר וּ 
ה ּׁשם : ה וּ א  ה נּ זיר לא  אף להם , אמר

אחת. חסר  ארבּ עים  א וֹ ת וֹ , מלקין כּ ּמ ה 
אר בּ עיםׁש נּ אמר לארבּ עים .בּ מסּפ ר   ּסמ ו ׁש הוּ א  מנין , 

יהוּ דה  לוֹ קה .רבּ י  ה וּ א  ׁש למ וֹ ת  אר בּ עים  א וֹ מר, 
כּ תפיו : בּ ין היתרה , את  לוֹ קה  ה וּ א  והיכן

לה ׁש ּת לּ ׁש . הרא וּ יוֹ ת במ כּ וֹ ת  א לּ א  א וֹ ת וֹ  א וֹ מדין אין
ארבּ עים , לק בּ ל  אמד וּ ה וּ 

ּפ ט וּ ר. ארבּ עים , לקבּ ל יכ וֹ ל ׁש אינוֹ  ואמרוּ  מקצת  לקה 
עשׂ רה , ׁש מנה  לקבּ ל אמד וּ ה וּ 

ּפ ט וּ ר. ארבּ עים , לקבּ ל ה וּ א  ׁש יּ כ וֹ ל  אמרוּ  מ ּׁשלּ קה 
לאוין, ׁש ני בּ ּה  ׁש יּ ׁש  עברה  עבר 

וּ פט וּ ר. לוֹ קה  אחד , אמד  אמד וּ ה וּ 
ול וֹ קה : וחוֹ זר  וּ מתר ּפ א  ל וֹ קה  לאו, ואם 
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הלוקי ה גאלו מכותפרק סו 

א וֹ תוֹ , מלקין כּ יצד 
,והיל  היל ה עּמ וּ ד  על ידיו ׁש ּת י כּ וֹ פת 

בּ בגדיו , א וֹ חז ה כּ נסת  וחזּ ן
נפרמ וּ , נפרמ וּ  ואם  נקרע וּ , נקרע וּ  אם 

ל בּ וֹ . את מג לּ ה  ׁש ה וּ א  עד 
עליה . ע וֹ מד  ה כּ נסת  חזּ ן מאחריו, נתוּ נה  והאבן

לארבּ עה, וּ ׁש נים ל ׁש נים אחד כּ פוּ לה בּ יד וֹ , עגל ׁש ל וּ רצ וּ עה 
בּ ּה : ויוֹ רד וֹ ת  ע וֹ ל וֹ ת  רצוּ ע וֹ ת  וּ ׁש ּת י

כרסוֹ . ּפ י על  מ גּ עת ורא ׁש ּה  טפח, ורחבּ ּה  טפח יד ּה 
מ לּ אחריו. יד וֹ ת וּ ׁש ּת י מ לּ פניו  ׁש ליׁש  א וֹ ת וֹ  וּ מ כּ ה 

מ ּט ה , א לּ א  יוֹ ׁש ב ולא  ע וֹ מד  לא  א וֹ תוֹ  מ כּ ה  ואינוֹ 
הּׁשפט ׁש נּ אמר כּ ח וֹ :והּפ ילוֹ  בּ כל אחת  בידוֹ  מכּ ה והּמ כּ ה  . 

קוֹ רא וה קּ וֹ רא 
וגוֹ ' לעשׂ וֹ ת תׁש מר לא אם 

וגוֹ ' מ כּ וֹ ת ואת מ כּ ת את ה' ,והפלא 
ה ּמ קרא לתחלּ ת  וחוֹ זר 

וגוֹ ' הזּ את הבּ רית דּ ברי  את ,וּ ׁש מרּת ם  
וגוֹ 'וחוֹ תם  עוֹ ן  יכּפ ר רחוּ ם  ,והוּ א 

ה ּמ קרא . לתחלּ ת וחוֹ זר
ּפ ט וּ ר. יד וֹ , ּת חת  מת ואם 

יד וֹ .הוֹ סי על גוֹ לה זה הרי ומת , אחת רצוּ עה עוֹ ד לוֹ  ף  
ּפ ט וּ ר. בּ מים , בּ ין בּ רעי בּ ין נתקלקל

יהוּ דה  בּ מים :רבּ י  והא ּׁשה  בּ ר עי האיׁש  א וֹ מר, 

כרתתן, ידי נפטרוּ  ׁש לּ ק וּ , כרתוֹ ת חיּ בי כּ ל
אחי ׁש נאמר לעיני ונקלה כאחי ה וּ א  הרי  כּ ׁש לּ קה  ,, 

גּ מליאל דּ ברי בּ ן  חנניא .רבּ י  
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עליה , נפ ׁש וֹ  נוֹ טל אחת, עברה  העוֹ בר אם  מה 
נפ ׁש וֹ . ל וֹ  ׁש ּת נּ תן וכ ּמ ה  כּ ּמ ה  אחת על  אחת, מצוה  הע וֹ שׂ ה 

ׁש מעוֹ ן למד ,רבּ י  ה וּ א  מ ּמ ק וֹ מ וֹ  א וֹ מר, 
וגוֹ 'ׁש נּ אמר  העשׂ ת הנּ פׁש וֹ ת ,ונכרתוּ  
בּ הםאוא וֹ מר  וחי האדם  אתם  יעשׂ ה .ׁש ר 

עברה , עבר  ולא  ה יּ וֹ ׁש ב כּ ל  הא ,
מצוה . כּ ע וֹ שׂ ה  שׂ כר  ל וֹ  נוֹ תנין

רבּ י בּ ר ׁש מעוֹ ן  א וֹ מר ,רבּ י 
א וֹ מר ה וּ א  הרי

וגוֹ ' הנּ פׁש  הוּ א הדּ ם  כּ י  הדּ ם  אכל לבל ּת י  חזק ,רק 
מ ּמ נּ וּ , קצה  אדם  ׁש ל  ׁש נּ פ ׁש וֹ  ה דּ ם  אם  וּ מה 

שׂ כר , מק בּ ל  מ ּמ נּ וּ  ה ּפ וֹ ר ׁש 
וּ מחּמ ד ּת ן, להן מתא וּ ה  אדם  ׁש ל ׁש נּ פ ׁש וֹ  ו עריוֹ ת  גּ זל

לוֹ  ׁש יּ זכּ ה  וכ ּמ ה  כּ ּמ ה  אחת  על  מהן ה ּפ וֹ ר ׁש 
ה דּ וֹ ר וֹ ת : כּ ל  סוֹ ף עד  דּ וֹ ר וֹ תיו וּ לד וֹ רוֹ ת וּ לד וֹ רוֹ תיו 

עקׁש יא בּ ן  חנניא א וֹ מר ,רבּ י  
ישׂ ראל , את לזכּ וֹ ת ה וּ א   ּבּ ר ו ה קּ ד וֹ ׁש  רצה 

וּ מצוֹ ת , ּת וֹ רה  להם  הרבּ ה   לפיכ
ויא דּ יר ׁש נּ אמר  ּת וֹ רה יג דּ יל  צדקוֹ  למען חפץ  :יי  

מ כּ וֹ ת  מּס כת סליק
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הלוקי ה גאלו מכותפרק סו 

א וֹ תוֹ , מלקין כּ יצד 
,והיל  היל ה עּמ וּ ד  על ידיו ׁש ּת י כּ וֹ פת 

בּ בגדיו , א וֹ חז ה כּ נסת  וחזּ ן
נפרמ וּ , נפרמ וּ  ואם  נקרע וּ , נקרע וּ  אם 

ל בּ וֹ . את מג לּ ה  ׁש ה וּ א  עד 
עליה . ע וֹ מד  ה כּ נסת  חזּ ן מאחריו, נתוּ נה  והאבן
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בּ ּה : ויוֹ רד וֹ ת  ע וֹ ל וֹ ת  רצוּ ע וֹ ת  וּ ׁש ּת י
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ה ּמ קרא . לתחלּ ת וחוֹ זר
ּפ ט וּ ר. יד וֹ , ּת חת  מת ואם 

יד וֹ .הוֹ סי על גוֹ לה זה הרי ומת , אחת רצוּ עה עוֹ ד לוֹ  ף  
ּפ ט וּ ר. בּ מים , בּ ין בּ רעי בּ ין נתקלקל

יהוּ דה  בּ מים :רבּ י  והא ּׁשה  בּ ר עי האיׁש  א וֹ מר, 

כרתתן, ידי נפטרוּ  ׁש לּ ק וּ , כרתוֹ ת חיּ בי כּ ל
אחי ׁש נאמר לעיני ונקלה כאחי ה וּ א  הרי  כּ ׁש לּ קה  ,, 
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עליה , נפ ׁש וֹ  נוֹ טל אחת, עברה  העוֹ בר אם  מה 
נפ ׁש וֹ . ל וֹ  ׁש ּת נּ תן וכ ּמ ה  כּ ּמ ה  אחת על  אחת, מצוה  הע וֹ שׂ ה 

ׁש מעוֹ ן למד ,רבּ י  ה וּ א  מ ּמ ק וֹ מ וֹ  א וֹ מר, 
וגוֹ 'ׁש נּ אמר  העשׂ ת הנּ פׁש וֹ ת ,ונכרתוּ  
בּ הםאוא וֹ מר  וחי האדם  אתם  יעשׂ ה .ׁש ר 

עברה , עבר  ולא  ה יּ וֹ ׁש ב כּ ל  הא ,
מצוה . כּ ע וֹ שׂ ה  שׂ כר  ל וֹ  נוֹ תנין

רבּ י בּ ר ׁש מעוֹ ן  א וֹ מר ,רבּ י 
א וֹ מר ה וּ א  הרי

וגוֹ ' הנּ פׁש  הוּ א הדּ ם  כּ י  הדּ ם  אכל לבל ּת י  חזק ,רק 
מ ּמ נּ וּ , קצה  אדם  ׁש ל  ׁש נּ פ ׁש וֹ  ה דּ ם  אם  וּ מה 

שׂ כר , מק בּ ל  מ ּמ נּ וּ  ה ּפ וֹ ר ׁש 
וּ מחּמ ד ּת ן, להן מתא וּ ה  אדם  ׁש ל ׁש נּ פ ׁש וֹ  ו עריוֹ ת  גּ זל

לוֹ  ׁש יּ זכּ ה  וכ ּמ ה  כּ ּמ ה  אחת  על  מהן ה ּפ וֹ ר ׁש 
ה דּ וֹ ר וֹ ת : כּ ל  סוֹ ף עד  דּ וֹ ר וֹ תיו וּ לד וֹ רוֹ ת וּ לד וֹ רוֹ תיו 

עקׁש יא בּ ן  חנניא א וֹ מר ,רבּ י  
ישׂ ראל , את לזכּ וֹ ת ה וּ א   ּבּ ר ו ה קּ ד וֹ ׁש  רצה 

וּ מצוֹ ת , ּת וֹ רה  להם  הרבּ ה   לפיכ
ויא דּ יר ׁש נּ אמר  ּת וֹ רה יג דּ יל  צדקוֹ  למען חפץ  :יי  

מ כּ וֹ ת  מּס כת סליק
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שתי אשבועות שבועותפרק לד

בעת  מכת
א פרק

ארבּ ע , ׁש הן ׁש ּת ים  ׁש בוּ עוֹ ת
ארבּ ע , ׁש הן ׁש ּת ים  ה ּט מאה  ידיע וֹ ת 
ארבּ ע , ׁש הן ׁש ּת ים  ה ּׁשבּ ת יציא וֹ ת

ארבּ עה : ׁש הם  ׁש נים  נג עים  מרא וֹ ת 

בּ ינ ּת ים , וה עלם ב ּס וֹ ף  וידיעה  ב ּת ח לּ ה  ידיעה בּ ּה  ׁש יּ ׁש  כּ ל
ויוֹ רד . בּ ע וֹ לה  זה  הרי

בּס וֹ ף, ידיעה  בּ ּה  ואין בּת חלּ ה  ידיעה  בּ ּה  יׁש 
ּת וֹ לה , ה כּ ּפ וּ רים  ויוֹ ם  בפנים  ׁש נּ עשׂ ה  שׂ עיר

ויוֹ רד : בעוֹ לה  ויביא  ל וֹ  ׁש יּ וּ דע עד 

בּס וֹ ף, ידיעה  בּ ּה  יׁש  אבל בּת חלּ ה  ידיעה  בּ ּה  אין
מכ ּפ ר , ה כּ ּפ וּ רים  ויוֹ ם  בחוּ ץ  ה נּ עשׂ ה  שׂ עיר 

הכּ ּפ ריםׁש נּ אמר  חּט את ,מלּ בד  
מכ ּפ ר. זה  מכ ּפ ר, ּׁשזּ ה  מה  על 

ידיעה , בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  דּ בר  על א לּ א  מכ ּפ ר אין ה ּפ נימי מה 
ידיעה : בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  דּ בר  על א לּ א  מכ ּפ ר אין החיצוֹ ן אף

בּס וֹ ף, ולא  בּת חלּ ה  לא  ידיעה  בּ ּה  ׁש אין ועל
מכ ּפ רים , חד ׁש ים  רא ׁש י וּ שׂ עירי הרגלים  שׂ עירי

יהוּ דה.דּ ברי רבּ י  
ׁש מעוֹ ן א וֹ מר ,רבּ י  

חד ׁש ים. רא ׁש י שׂ עירי  לא  אבל מכ ּפ רין, הרגלים  שׂ עירי 
מכ ּפ רין, חד ׁש ים  רא ׁש י שׂ עירי מה  ו על 

ה ּט מא . את  ׁש אכל  ה ּט ה וֹ ר על 
מאיר  א וֹ מר ,רבּ י 

א 

ב

ג 

ד

שששא
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יהששא

מנששא:
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שתי אשבועות לה שבועותפרק

וקד ׁש יו. מקדּ ׁש  טמאת  על ׁש וה  כּ ּפ רתן ה ּׂשעירים  כּ ל 
ׁש מעוֹ ןהיה  א וֹ מר ,רבּ י  

מכ ּפ רין  חד ׁש ים  רא ׁש י שׂ עירי
ה ּט מא , את ׁש אכל ה ּט ה וֹ ר  על

מכ ּפ רין  רגלים  וׁש ל
בּס וֹ ף, ולא  בּת חלּ ה  לא  ידיעה  בּ ּה  ׁש אין על

מכ ּפ ר ה כּ ּפ וּ רים  יוֹ ם  ו ׁש ל 
בּס וֹ ף. ידיעה  בּ ּה  יׁש  אבל  בּת חלּ ה  ידיעה  בּ ּה  ׁש אין על 

בזה . זה  ׁש יּ קרבוּ  מה וּ  לוֹ , אמר וּ 
יקרבוּ . להם , אמר 

בזה . זה  קרבין  היא ׁש וה , כּ ּפ רתן ואין ה וֹ איל לוֹ , אמר וּ 
וקד ׁש יו : מק דּ ׁש  טמאת על  לכ ּפ ר  בּ אין כּ לּ ן להן, אמר 

יהוּ דה  בּ ן  ׁש מע וֹ ן מ ּׁשמ וֹ ,רבּ י  א וֹ מר  
הּט מא . את ׁש אכל טהוֹ ר על מכּפ רין  חד ׁש ים רא ׁש י  שׂ עירי

רגלים ,מ וֹ סי  ׁש ל עליהם  ף 
ה ּט מא את ׁש אכל טה וֹ ר  על ׁש ּמ כ ּפ רין

בּס וֹ ף. ולא  בּת חלּ ה  לא  ידיעה  בּ ּה  ׁש אין ו על 
ה כּ ּפ וּ רים ,מ וֹ סי  יוֹ ם  ׁש ל  עליהם  ף 

ה ּט מא , את ׁש אכל ה ּט ה וֹ ר  על מכ ּפ רין ׁש הן
בּס וֹ ף, ולא  בּת חלּ ה  לא  ידיעה  בּ ּה  ׁש אין ועל

בּס וֹ ף. ידיעה  בּ ּה  יׁש  אבל  בּת חלּ ה  ידיעה  בּ ּה  ׁש אין ו על 
בזה . זה  ׁש יּ קרבוּ  מה וּ  לוֹ , אמר וּ 

הן. להם , אמר
כּ ן, אם  ל וֹ , אמרוּ 

חד ׁש ים , בּ רא ׁש י קרבין ה כּ ּפ וּ רים  יוֹ ם  ׁש ל יהיוּ 
ה כּ ּפ וּ רים בּ יוֹ ם  קרבין חד ׁש ים  רא ׁש י ׁש ל  היא אבל

ׁש לּ ּה . ׁש אינּה  כּ ּפ רה  לכ ּפ ר 
וקד ׁש יו : מק דּ ׁש  טמאת על  לכ ּפ ר  בּ אין כּ לּ ן להן, אמר 

ה 
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שתי אשבועות שבועותפרק לד

בעת  מכת
א פרק

ארבּ ע , ׁש הן ׁש ּת ים  ׁש בוּ עוֹ ת
ארבּ ע , ׁש הן ׁש ּת ים  ה ּט מאה  ידיע וֹ ת 
ארבּ ע , ׁש הן ׁש ּת ים  ה ּׁשבּ ת יציא וֹ ת

ארבּ עה : ׁש הם  ׁש נים  נג עים  מרא וֹ ת 

בּ ינ ּת ים , וה עלם ב ּס וֹ ף  וידיעה  ב ּת ח לּ ה  ידיעה בּ ּה  ׁש יּ ׁש  כּ ל
ויוֹ רד . בּ ע וֹ לה  זה  הרי

בּס וֹ ף, ידיעה  בּ ּה  ואין בּת חלּ ה  ידיעה  בּ ּה  יׁש 
ּת וֹ לה , ה כּ ּפ וּ רים  ויוֹ ם  בפנים  ׁש נּ עשׂ ה  שׂ עיר

ויוֹ רד : בעוֹ לה  ויביא  ל וֹ  ׁש יּ וּ דע עד 

בּס וֹ ף, ידיעה  בּ ּה  יׁש  אבל בּת חלּ ה  ידיעה  בּ ּה  אין
מכ ּפ ר , ה כּ ּפ וּ רים  ויוֹ ם  בחוּ ץ  ה נּ עשׂ ה  שׂ עיר 

הכּ ּפ ריםׁש נּ אמר  חּט את ,מלּ בד  
מכ ּפ ר. זה  מכ ּפ ר, ּׁשזּ ה  מה  על 

ידיעה , בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  דּ בר  על א לּ א  מכ ּפ ר אין ה ּפ נימי מה 
ידיעה : בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  דּ בר  על א לּ א  מכ ּפ ר אין החיצוֹ ן אף

בּס וֹ ף, ולא  בּת חלּ ה  לא  ידיעה  בּ ּה  ׁש אין ועל
מכ ּפ רים , חד ׁש ים  רא ׁש י וּ שׂ עירי הרגלים  שׂ עירי

יהוּ דה.דּ ברי רבּ י  
ׁש מעוֹ ן א וֹ מר ,רבּ י  

חד ׁש ים. רא ׁש י שׂ עירי  לא  אבל מכ ּפ רין, הרגלים  שׂ עירי 
מכ ּפ רין, חד ׁש ים  רא ׁש י שׂ עירי מה  ו על 

ה ּט מא . את  ׁש אכל  ה ּט ה וֹ ר על 
מאיר  א וֹ מר ,רבּ י 
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שתי אשבועות לה שבועותפרק

וקד ׁש יו. מקדּ ׁש  טמאת  על ׁש וה  כּ ּפ רתן ה ּׂשעירים  כּ ל 
ׁש מעוֹ ןהיה  א וֹ מר ,רבּ י  

מכ ּפ רין  חד ׁש ים  רא ׁש י שׂ עירי
ה ּט מא , את ׁש אכל ה ּט ה וֹ ר  על

מכ ּפ רין  רגלים  וׁש ל
בּס וֹ ף, ולא  בּת חלּ ה  לא  ידיעה  בּ ּה  ׁש אין על

מכ ּפ ר ה כּ ּפ וּ רים  יוֹ ם  ו ׁש ל 
בּס וֹ ף. ידיעה  בּ ּה  יׁש  אבל  בּת חלּ ה  ידיעה  בּ ּה  ׁש אין על 

בזה . זה  ׁש יּ קרבוּ  מה וּ  לוֹ , אמר וּ 
יקרבוּ . להם , אמר 

בזה . זה  קרבין  היא ׁש וה , כּ ּפ רתן ואין ה וֹ איל לוֹ , אמר וּ 
וקד ׁש יו : מק דּ ׁש  טמאת על  לכ ּפ ר  בּ אין כּ לּ ן להן, אמר 

יהוּ דה  בּ ן  ׁש מע וֹ ן מ ּׁשמ וֹ ,רבּ י  א וֹ מר  
הּט מא . את ׁש אכל טהוֹ ר על מכּפ רין  חד ׁש ים רא ׁש י  שׂ עירי

רגלים ,מ וֹ סי  ׁש ל עליהם  ף 
ה ּט מא את ׁש אכל טה וֹ ר  על ׁש ּמ כ ּפ רין

בּס וֹ ף. ולא  בּת חלּ ה  לא  ידיעה  בּ ּה  ׁש אין ו על 
ה כּ ּפ וּ רים ,מ וֹ סי  יוֹ ם  ׁש ל  עליהם  ף 

ה ּט מא , את ׁש אכל ה ּט ה וֹ ר  על מכ ּפ רין ׁש הן
בּס וֹ ף, ולא  בּת חלּ ה  לא  ידיעה  בּ ּה  ׁש אין ועל

בּס וֹ ף. ידיעה  בּ ּה  יׁש  אבל  בּת חלּ ה  ידיעה  בּ ּה  ׁש אין ו על 
בזה . זה  ׁש יּ קרבוּ  מה וּ  לוֹ , אמר וּ 

הן. להם , אמר
כּ ן, אם  ל וֹ , אמרוּ 

חד ׁש ים , בּ רא ׁש י קרבין ה כּ ּפ וּ רים  יוֹ ם  ׁש ל יהיוּ 
ה כּ ּפ וּ רים בּ יוֹ ם  קרבין חד ׁש ים  רא ׁש י ׁש ל  היא אבל

ׁש לּ ּה . ׁש אינּה  כּ ּפ רה  לכ ּפ ר 
וקד ׁש יו : מק דּ ׁש  טמאת על  לכ ּפ ר  בּ אין כּ לּ ן להן, אמר 
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שתי אשבועות שבועותפרק לו 

וקד ׁש יו , מק דּ ׁש  טמאת זד וֹ ן ועל
מכ ּפ רין. ה כּ ּפ וּ רים  ויוֹ ם  בפנים  ה נּ עשׂ ה  שׂ עיר

והחמ וּ ר וֹ ת , ה קּ לּ וֹ ת ׁש בּ ּת וֹ רה , עבר וֹ ת  ׁש אר  ועל
ה וֹ דע , ולא  ה וֹ דע וה ּׁשגגוֹ ת , ה זּ ד וֹ נוֹ ת 

דּ ין, בּ ית  וּ מית וֹ ת  כּ רתוֹ ת תעשׂ ה , ולא  עשׂ ה 
מכ ּפ ר : ה ּמ ׁש ּת לּ ח שׂ עיר 

מ ׁש וּ ח. כּ הן ואחד  כּ הנים , ואחד  ישׂ ראלים , אחד 
מ ׁש וּ ח, וּ לכהן לכהנים  ישׂ ראלים  בּ ין מה 

ה כּ הנים על  מכ ּפ ר ה ּפ ר ׁש דּ ם  א לּ א 
וקד ׁש יו. מקדּ ׁש  טמאת  על

ׁש מעוֹ ן א וֹ מר ,רבּ י  
ישׂ ראל , על מכ ּפ ר  בפנים  ה נּ עשׂ ה  ה ּׂשעיר ׁש דּ ם  כּ ׁש ם 

ה כּ הנים . על מכ ּפ ר  ה ּפ ר  דּ ם   ּכ
ישׂ ראל , על מכ ּפ ר  ה ּמ ׁש ּת לּ ח שׂ עיר  ׁש ל  ׁש וּ דּ וּ יוֹ  כּ ׁש ם 

ה כּ הנים : על  מכ ּפ ר ּפ ר ׁש ל  ודּ וּ יוֹ   ּכ

ב  פרק 
אר בּ ע. ׁש הן ׁש ּת ים  ה ּט מאה  ידיעוֹ ת

ה קּ ד ׁש , את  וזכ וּ ר  ה ּט מאה  מ ּמ נּ וּ  ונעלמה  וידע נטמא 
ה ּט מאה , את וזכ וּ ר ה קּ ד ׁש  מ ּמ נּ וּ  נעלם 

ידע , ולא  ה קּ ד ׁש  את ואכל  וזה  זה  מ ּמ נּ וּ  נעלמ וּ 
ידע , וּ מ ּׁשאכל

ויוֹ רד . בע וֹ לה  זה  הרי
ה ּמ ק דּ ׁש , את  וזכ וּ ר  טמאה  מ ּמ נּ וּ  ונעלמה  וידע נטמא 

ה ּט מאה , את וזכ וּ ר מקדּ ׁש  מ ּמ נּ וּ  נעלם 
ידע , ולא  ל ּמ ק דּ ׁש  ונכנס וזה  זה  מ ּמ נּ וּ  נעלמ וּ 

ידע , וּ מ ּׁשיּ צא 
ויוֹ רד : בעוֹ לה  זה  הרי

ו

ז

א 

וזטמו

שהבוהמ.
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הטמאה  בידיעות לז שבועותפרק

ה עזרה , לת וֹ ספת  ה נּ כנס ואחד  לעזרה  ה נּ כנס אחד 
ה עזר וֹ ת ו על  ה עיר  על מ וֹ סיפין ׁש אין

ות ּמ ים וא וּ רים  ונביא  במל א לּ א 
וּ בׁש יר. תוֹ ד וֹ ת  וּ בׁש ּת י ואחד  ׁש בעים  ׁש ל וּ בסנהדרין

אחריהם , ת וֹ ד וֹ ת וּ ׁש ּת י מה לּ כין דּ ין וּ בית
אחריהם . ישׂ ראל  וכל 

נשׂ רפת. והחיצוֹ נה  נאכלת ה ּפ נימית 
עליה : חיּ בין אין לׁש ם  ה נּ כנס א לּ וּ , בכל נעשׂ ה  ׁש א  וכל

בעזרה נטמא 
ה ּמ ק דּ ׁש , את  וזכ וּ ר  טמאה  מ ּמ נּ וּ  ונעלמה 

לּט מאה , וזכ וּ ר  מק דּ ׁש  מ ּמ נּ וּ  נעלם 
וזה , זה  מ ּמ נּ וּ  נעלם 

ה ׁש ּת חואה , בכדי ׁש ּׁשהה  א וֹ  וה ׁש ּת חוה 
ּפ ט וּ ר. בּ קּ צרה , חיּ ב. בארכּ ה , לוֹ  בּ א 

עליה : חיּ בין ׁש אין ׁש בּ ּמ קדּ ׁש , עשׂ ה  מצות היא  זוֹ 

עליה , ׁש חיּ בין ׁש בּ נּ דּ ה  עשׂ ה  מצות  היא  ואיזוֹ 
נטמאתי, לוֹ  ואמרה  ה ּט ה וֹ רה  עם  מ ׁש ּמ ׁש  היה 

כּ ביאתוֹ : לוֹ  הנאה  ׁש יּ ציאתוֹ  מ ּפ ני חיּ ב, מ יּ ד , וּ פר ׁש 

אלי עזר  מא וֹ מר ,רבּ י ונעלם  וג וֹ ' ,ּמ נּ וּ הּׁשרץ  
מקדּ ׁש . ה עלם  על  חיּ ב ואינוֹ  חיּ ב, ׁש רץ  ה עלם  על

עקיבא טמאא וֹ מר ,רבּ י  והוּ א מּמ נּ וּ  ,ונעלם  
מקדּ ׁש . ה עלם  על  חיּ ב ואינוֹ  חיּ ב, טמאה  ה עלם  על

יׁש מעאל  פ עמים ,רבּ י  ׁש ּת י ונעלם  ונעלם  א וֹ מר, 
מק דּ ׁש : ה עלם  ועל טמאה  ה עלם  על לחיּ ב

ג  פרק
ארבּ ע , ׁש הן ׁש ּת ים  ׁש בוּ עוֹ ת

אכל ּת י. ו ׁש א  ׁש אכלּת י אכל , ו ׁש א  ׁש אכל  ׁש בוּ עה 
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שתי אשבועות שבועותפרק לו 

וקד ׁש יו , מק דּ ׁש  טמאת זד וֹ ן ועל
מכ ּפ רין. ה כּ ּפ וּ רים  ויוֹ ם  בפנים  ה נּ עשׂ ה  שׂ עיר

והחמ וּ ר וֹ ת , ה קּ לּ וֹ ת ׁש בּ ּת וֹ רה , עבר וֹ ת  ׁש אר  ועל
ה וֹ דע , ולא  ה וֹ דע וה ּׁשגגוֹ ת , ה זּ ד וֹ נוֹ ת 

דּ ין, בּ ית  וּ מית וֹ ת  כּ רתוֹ ת תעשׂ ה , ולא  עשׂ ה 
מכ ּפ ר : ה ּמ ׁש ּת לּ ח שׂ עיר 

מ ׁש וּ ח. כּ הן ואחד  כּ הנים , ואחד  ישׂ ראלים , אחד 
מ ׁש וּ ח, וּ לכהן לכהנים  ישׂ ראלים  בּ ין מה 

ה כּ הנים על  מכ ּפ ר ה ּפ ר ׁש דּ ם  א לּ א 
וקד ׁש יו. מקדּ ׁש  טמאת  על

ׁש מעוֹ ן א וֹ מר ,רבּ י  
ישׂ ראל , על מכ ּפ ר  בפנים  ה נּ עשׂ ה  ה ּׂשעיר ׁש דּ ם  כּ ׁש ם 

ה כּ הנים . על מכ ּפ ר  ה ּפ ר  דּ ם   ּכ
ישׂ ראל , על מכ ּפ ר  ה ּמ ׁש ּת לּ ח שׂ עיר  ׁש ל  ׁש וּ דּ וּ יוֹ  כּ ׁש ם 

ה כּ הנים : על  מכ ּפ ר ּפ ר ׁש ל  ודּ וּ יוֹ   ּכ

ב  פרק 
אר בּ ע. ׁש הן ׁש ּת ים  ה ּט מאה  ידיעוֹ ת

ה קּ ד ׁש , את  וזכ וּ ר  ה ּט מאה  מ ּמ נּ וּ  ונעלמה  וידע נטמא 
ה ּט מאה , את וזכ וּ ר ה קּ ד ׁש  מ ּמ נּ וּ  נעלם 

ידע , ולא  ה קּ ד ׁש  את ואכל  וזה  זה  מ ּמ נּ וּ  נעלמ וּ 
ידע , וּ מ ּׁשאכל

ויוֹ רד . בע וֹ לה  זה  הרי
ה ּמ ק דּ ׁש , את  וזכ וּ ר  טמאה  מ ּמ נּ וּ  ונעלמה  וידע נטמא 

ה ּט מאה , את וזכ וּ ר מקדּ ׁש  מ ּמ נּ וּ  נעלם 
ידע , ולא  ל ּמ ק דּ ׁש  ונכנס וזה  זה  מ ּמ נּ וּ  נעלמ וּ 

ידע , וּ מ ּׁשיּ צא 
ויוֹ רד : בעוֹ לה  זה  הרי

ו
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וזטמו

שהבוהמ.
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שהמ:
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וי
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ו
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א

הטמאה  בידיעות לז שבועותפרק

ה עזרה , לת וֹ ספת  ה נּ כנס ואחד  לעזרה  ה נּ כנס אחד 
ה עזר וֹ ת ו על  ה עיר  על מ וֹ סיפין ׁש אין

ות ּמ ים וא וּ רים  ונביא  במל א לּ א 
וּ בׁש יר. תוֹ ד וֹ ת  וּ בׁש ּת י ואחד  ׁש בעים  ׁש ל וּ בסנהדרין

אחריהם , ת וֹ ד וֹ ת וּ ׁש ּת י מה לּ כין דּ ין וּ בית
אחריהם . ישׂ ראל  וכל 

נשׂ רפת. והחיצוֹ נה  נאכלת ה ּפ נימית 
עליה : חיּ בין אין לׁש ם  ה נּ כנס א לּ וּ , בכל נעשׂ ה  ׁש א  וכל

בעזרה נטמא 
ה ּמ ק דּ ׁש , את  וזכ וּ ר  טמאה  מ ּמ נּ וּ  ונעלמה 

לּט מאה , וזכ וּ ר  מק דּ ׁש  מ ּמ נּ וּ  נעלם 
וזה , זה  מ ּמ נּ וּ  נעלם 

ה ׁש ּת חואה , בכדי ׁש ּׁשהה  א וֹ  וה ׁש ּת חוה 
ּפ ט וּ ר. בּ קּ צרה , חיּ ב. בארכּ ה , לוֹ  בּ א 

עליה : חיּ בין ׁש אין ׁש בּ ּמ קדּ ׁש , עשׂ ה  מצות היא  זוֹ 

עליה , ׁש חיּ בין ׁש בּ נּ דּ ה  עשׂ ה  מצות  היא  ואיזוֹ 
נטמאתי, לוֹ  ואמרה  ה ּט ה וֹ רה  עם  מ ׁש ּמ ׁש  היה 

כּ ביאתוֹ : לוֹ  הנאה  ׁש יּ ציאתוֹ  מ ּפ ני חיּ ב, מ יּ ד , וּ פר ׁש 

אלי עזר  מא וֹ מר ,רבּ י ונעלם  וג וֹ ' ,ּמ נּ וּ הּׁשרץ  
מקדּ ׁש . ה עלם  על  חיּ ב ואינוֹ  חיּ ב, ׁש רץ  ה עלם  על

עקיבא טמאא וֹ מר ,רבּ י  והוּ א מּמ נּ וּ  ,ונעלם  
מקדּ ׁש . ה עלם  על  חיּ ב ואינוֹ  חיּ ב, טמאה  ה עלם  על

יׁש מעאל  פ עמים ,רבּ י  ׁש ּת י ונעלם  ונעלם  א וֹ מר, 
מק דּ ׁש : ה עלם  ועל טמאה  ה עלם  על לחיּ ב

ג  פרק
ארבּ ע , ׁש הן ׁש ּת ים  ׁש בוּ עוֹ ת

אכל ּת י. ו ׁש א  ׁש אכלּת י אכל , ו ׁש א  ׁש אכל  ׁש בוּ עה 
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שתי גשבועות שבועותפרק לח

חיּ ב, ׁש ה וּ א , כּ ל ואכל אכל ׁש א  ׁש בוּ עה 
עקיבאדּ ברי .רבּ י  

לוֹ  עקיבא,אמר וּ  לרבּ י 
חיּ ב. ׁש זּ ה  חיּ ב, ׁש ה וּ א  ׁש ה וּ א  כּ ל  בּ א וֹ כל  מצינוּ  היכן

להן עקיבאאמר  ,רבּ י  
קר בּ ן, וּ מביא  בּ מד בּ ר  מצינוּ  היכן וכי

קרבּ ן. וּ מביא  מד בּ ר ׁש זּ ה 
אחת . אלּ א  ח יּ ב  אינוֹ  ו ׁש תה , ואכל  אכל ׁש א ׁש ב וּ עה 

ׁש ּת ים : ח יּ ב  ו ׁש תה , ואכל א ׁש ּת ה  ו ׁש א  אכל  ׁש א  ׁש בוּ עה

אכל , ׁש א  ׁש בוּ עה 
כּ ּס מין, וּ פת  שׂ ערין וּ פת חּט ין ּפ ת ואכל

אחת. א לּ א  חיּ ב אינוֹ 
ואכל, כּ ּס מין, וּ פת  שׂ ערין וּ פת  ח ּט ין ּפ ת  אכל ׁש א  ׁש ב וּ עה 

אחת כּ ל על ואחת :חיּ ב 

הר בּ ה , מ ׁש קין ו ׁש תה  א ׁש ּת ה  ׁש א  ׁש בוּ עה 
אחת. א לּ א  חיּ ב אינוֹ 

ו ׁש תה , וּ דבׁש  וׁש מן יין א ׁש ּת ה  ׁש א  ׁש בוּ עה 
ואחת : אחת  כּ ל  על  חיּ ב

אכל , ׁש א  ׁש בוּ עה 
לאכילה רא וּ יין ׁש אינן אכלים  ואכל 

ּפ ט וּ ר. ל ׁש ת יּ ה , רא וּ יין ׁש אינן מ ׁש קין וׁש תה 
אכל , ׁש א  ׁש בוּ עה 

חיּ ב. וּ רמ שׂ ים , ׁש קצים  וּ טרפ וֹ ת  נבלוֹ ת ואכל
ׁש מעוֹ ן ּפ וֹ טר.רבּ י  

ה יּ וֹ ם , אכל ּת י אם  לי נהנית  א ׁש ּת י קוֹ נם  אמר,
וּ רמ שׂ ים , ׁש קצים  וּ טרפ וֹ ת  נבל וֹ ת  אכל וה וּ א 

אסוּ רה : א ׁש ּת וֹ  הרי
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שתי גשבועות לט שבועותפרק

עצמ וֹ , ׁש ל  דּ ברים  אחד 
אחרים , ׁש ל דּ ברים  ואחד 

מ ּמ ׁש , בּ הן ׁש יּ ׁש  דּ ברים  ואחד 
מ ּמ ׁש . בּ הם  ׁש אין דּ ברים  ואחד 

א ּת ן, ו ׁש א  ּפ לוֹ ני לאיׁש  ׁש א ּת ן ׁש בוּ עה  אמר , כּ יצד .
איׁש ן, ו ׁש א  ׁש איׁש ן נת ּת י, ו ׁש א  ׁש נּ תּת י

אזרק, וׁש א  ליּ ם  צרוֹ ר ׁש אזרק יׁש נּת י, ו ׁש א  ׁש יּ ׁש נּת י
זרקּת י. וׁש א  ׁש זּ רקּת י

יׁש מעאל  לבא ,רבּ י  ה עתיד  על  א לּ א  חיּ ב אינוֹ  א וֹ מר , 
להיטיבׁש נּ אמר  אוֹ  .להרע 
לוֹ  עקיבאאמר ,רבּ י  

והטבה , הרעה  בּ הן ׁש יּ ׁש  דברים  א לּ א  לי אין כּ ן אם 
מ נּ ין. והטבה  הרעה  בּ הן ׁש אין דּ ברים 

ה כּ ת וּ ב. מר בּ וּ י לוֹ , אמר
: לכ ה כּ תוּ ב רבּ ה  , לכ ה כּ ת וּ ב ר בּ ה  אם  לוֹ , אמר

ּפ ט וּ ר. בּט ל , ולא  ה ּמ צוה  את לבּט ל נׁש בּ ע
ּפ ט וּ ר. קיּ ם , ולא  לק יּ ם 

כּ דברי חיּ ב, ׁש יּ הא  בדּ ין, בּ תיראׁש היה  בּ ן יהוּ דה .רבּ י 
בּ תיראאמר  בּ ן יהוּ דה ,רבּ י 

סיני, מהר  עליה  מ ׁש בּ ע ׁש אינוֹ  הרׁש וּ ת  אם  מה 
עליה , חיּ ב ה וּ א  הרי

סיני, מהר  עליה  מ ׁש בּ ע ׁש ה וּ א  מצוה 
עליה . חיּ ב ׁש יּ הא  דין אינוֹ 

הרׁש וּ ת , בׁש בוּ עת  אמר ּת  אם  לא , לוֹ , אמר וּ 
כּ הן, לאו  בּה  עשׂ ה  ׁש כּ ן

כּ הן, לאו  בּה  עשׂ ה  ׁש א  מצוה  בּ ׁש בוּ עת  ּת אמר 
ּפ טוּ ר : בּט ל, ולא  לבּט ל נׁש בּ ע  ׁש אם 
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שתי גשבועות שבועותפרק לח

חיּ ב, ׁש ה וּ א , כּ ל ואכל אכל ׁש א  ׁש בוּ עה 
עקיבאדּ ברי .רבּ י  

לוֹ  עקיבא,אמר וּ  לרבּ י 
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ׁש ּת ים : ח יּ ב  ו ׁש תה , ואכל א ׁש ּת ה  ו ׁש א  אכל  ׁש א  ׁש בוּ עה

אכל , ׁש א  ׁש בוּ עה 
כּ ּס מין, וּ פת  שׂ ערין וּ פת חּט ין ּפ ת ואכל

אחת. א לּ א  חיּ ב אינוֹ 
ואכל, כּ ּס מין, וּ פת  שׂ ערין וּ פת  ח ּט ין ּפ ת  אכל ׁש א  ׁש ב וּ עה 

אחת כּ ל על ואחת :חיּ ב 

הר בּ ה , מ ׁש קין ו ׁש תה  א ׁש ּת ה  ׁש א  ׁש בוּ עה 
אחת. א לּ א  חיּ ב אינוֹ 

ו ׁש תה , וּ דבׁש  וׁש מן יין א ׁש ּת ה  ׁש א  ׁש בוּ עה 
ואחת : אחת  כּ ל  על  חיּ ב

אכל , ׁש א  ׁש בוּ עה 
לאכילה רא וּ יין ׁש אינן אכלים  ואכל 

ּפ ט וּ ר. ל ׁש ת יּ ה , רא וּ יין ׁש אינן מ ׁש קין וׁש תה 
אכל , ׁש א  ׁש בוּ עה 

חיּ ב. וּ רמ שׂ ים , ׁש קצים  וּ טרפ וֹ ת  נבלוֹ ת ואכל
ׁש מעוֹ ן ּפ וֹ טר.רבּ י  

ה יּ וֹ ם , אכל ּת י אם  לי נהנית  א ׁש ּת י קוֹ נם  אמר,
וּ רמ שׂ ים , ׁש קצים  וּ טרפ וֹ ת  נבל וֹ ת  אכל וה וּ א 
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שתי גשבועות לט שבועותפרק

עצמ וֹ , ׁש ל  דּ ברים  אחד 
אחרים , ׁש ל דּ ברים  ואחד 

מ ּמ ׁש , בּ הן ׁש יּ ׁש  דּ ברים  ואחד 
מ ּמ ׁש . בּ הם  ׁש אין דּ ברים  ואחד 

א ּת ן, ו ׁש א  ּפ לוֹ ני לאיׁש  ׁש א ּת ן ׁש בוּ עה  אמר , כּ יצד .
איׁש ן, ו ׁש א  ׁש איׁש ן נת ּת י, ו ׁש א  ׁש נּ תּת י

אזרק, וׁש א  ליּ ם  צרוֹ ר ׁש אזרק יׁש נּת י, ו ׁש א  ׁש יּ ׁש נּת י
זרקּת י. וׁש א  ׁש זּ רקּת י

יׁש מעאל  לבא ,רבּ י  ה עתיד  על  א לּ א  חיּ ב אינוֹ  א וֹ מר , 
להיטיבׁש נּ אמר  אוֹ  .להרע 
לוֹ  עקיבאאמר ,רבּ י  

והטבה , הרעה  בּ הן ׁש יּ ׁש  דברים  א לּ א  לי אין כּ ן אם 
מ נּ ין. והטבה  הרעה  בּ הן ׁש אין דּ ברים 

ה כּ ת וּ ב. מר בּ וּ י לוֹ , אמר
: לכ ה כּ תוּ ב רבּ ה  , לכ ה כּ ת וּ ב ר בּ ה  אם  לוֹ , אמר
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עליה , חיּ ב ה וּ א  הרי

סיני, מהר  עליה  מ ׁש בּ ע ׁש ה וּ א  מצוה 
עליה . חיּ ב ׁש יּ הא  דין אינוֹ 

הרׁש וּ ת , בׁש בוּ עת  אמר ּת  אם  לא , לוֹ , אמר וּ 
כּ הן, לאו  בּה  עשׂ ה  ׁש כּ ן
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שתי גשבועות שבועותפרק מ

זוֹ , כּ כּ ר אכל ׁש א  ׁש בוּ עה 
ואכל ּה , אכל נּ ה , ׁש א  ׁש בוּ עה  אכלנּ ה , ׁש א  ׁש בוּ עה 

אחת. א לּ א  חיּ ב אינוֹ 
בּ ּט וּ י, ׁש בוּ עת  היא  זוֹ 

ויוֹ רד . ע וֹ לה  קר בּ ן ׁש גגתּה  ועל מ כּ וֹ ת זד וֹ נּה  על ׁש חיּ בין
ּפ טוּ ר : ׁש גגתּה  ו על  מ כּ וֹ ת  זד וֹ נּה  על  חיּ בין ׁש וא , ׁש בוּ עת 

ׁש וא , ׁש בוּ עת  היא  איזוֹ 
לאדם , ה יּ ד וּ ע את  לׁש נּ וֹ ת  נׁש בּ ע 

זהב, ׁש ל  ׁש ה וּ א  אבן ׁש ל  ה עּמ וּ ד  על  אמר 
איׁש . ׁש היא  הא ּׁשה  ו על  א ּׁשה , ׁש ה וּ א  האיׁש  ועל

אפ ׁש ר , ׁש אי דּ בר  על  נׁש בּ ע 
בּ אויר , ׁש ּפ וֹ רח גמל  ראיתי לא  אם 

ה בּ ד . בּ ית כּ קוֹ רת נחׁש  ראיתי לא  ואם 
. נעיד ׁש א  ׁש בוּ עה  וה עיד וּ ני, בּ א וּ  לעדים  אמר

ה ּמ צוה , את לבּט ל נׁש בּ ע
ּת פ לּ ין, להניח  ו ׁש א לוּ לב, לּט ל ו ׁש א ס כּ ה , לעשׂ וֹ ת ׁש א

ׁש וא , ׁש בוּ עת  היא  זוֹ 
זד על  ּפ טוּ ר :ׁש חיּ בין ׁש גגתּה  ו על  מ כּ וֹ ת  וֹ נּה  

אכל נּ ה , ׁש א  ׁש בוּ עה  זוֹ , כּ כּ ר  ׁש אכל  ׁש בוּ עה 
ׁש וא . ׁש בוּ עת וה ּׁשניּ ה  בּ ּט וּ י ׁש בוּ עת הרא ׁש וֹ נה 

ׁש וא . ׁש בוּ עת על  עבר אכלּה ,
בּ ּט וּ י: ׁש בוּ עת  על עבר  אכל ּה , לא 

וּ בנׁש ים , בּ אנׁש ים  נוֹ הגת  בּ ּט וּ י ׁש בוּ עת 
וּ בפסוּ לין, בּ כ ׁש רים  וּ בקרוֹ בים , בּ רחוֹ קים 

עצמ וֹ . מ ּפ י דּ ין, בית בּ פני ו ׁש א  דּ ין בית  בּ פני
ויוֹ רד : עוֹ לה  קרבּ ן ׁש גגת ּה  ו על  מ כּ וֹ ת  זד וֹ נּה  על  וחיּ בין

ז
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י

ששאכז

ו ששא, ששא,

אחאא.

זהשב
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שתי גשבועות מאשבועותפרק

וּ בנׁש ים , בּ אנׁש ים  נוֹ הגת  ׁש וא  ׁש בוּ עת 
וּ בפסוּ לים , בּ כ ׁש רים  וּ בקרוֹ בים , בּ רחוֹ קים 

עצמ וֹ . וּ מ ּפ י דּ ין, בית  בּ פני וׁש א  דּ ין בית בּ פני
ּפ ט וּ ר. ׁש גגת ּה  ועל מ כּ וֹ ת זד וֹ נּה  על וחיּ בין

חיּ ב. אחרים , מ ּפ י ה ּמ ׁש בּ ע  זוֹ , ואחת  זוֹ , אחת 
ה יּ וֹ ם , תפ לּ ין הנחּת י ולא  ה יּ וֹ ם  אכל ּת י לא  אמר, כּ יצד .

חיּ ב: אמן, ואמר אני, מ ׁש בּ יע

ד פרק 

בנׁש ים , ולא  בּ אנׁש ים  נוֹ הגת  ה עד וּ ת ׁש בוּ עת
בפסוּ לין. ולא  בּ כ ׁש רים  בקר וֹ בין, ולא  בּ רחוֹ קין

לה עיד , ברא וּ יין א לּ א  נוֹ הגת  ואינּה 
עצמ וֹ , מ ּפ י דּ ין, בית  בּ פני וׁש א  דּ ין בית בּ פני

דּ ין, בּ בית  בהן ׁש יּ כ ּפ ר וּ  עד  חיּ בין אין אחרים , וּ מ ּפ י
מאיר.דּ ברי רבּ י 

א וֹ מרים ,וחכמים 
אחרים , מ ּפ י וּ בין עצמ וֹ  מ ּפ י בּ ין

דּ ין: בּ בית  בהן ׁש יּ כ ּפ ר וּ  עד  חיּ בין אינן

ה עד וּ ת , זד וֹ ן עם  ׁש גגתּה  ועל ה ּׁשבוּ עה , זד וֹ ן על  וחיּ בין
ׁש גגתּה . על חיּ בין ואינן

ויוֹ רד : עוֹ לה  קרבּ ן ה ּׁשבוּ עה , זד וֹ ן על חיּ בין הן וּ מה 

כּ יצד . ה עד וּ ת ׁש בוּ עת
וה עיד וּ ני. בּ א וּ  לׁש נים  אמר

עד וּ ת ,  ל יוֹ ד עין אנוּ  ׁש אין ׁש בוּ עה 
עד וּ ת ,  ל יוֹ ד עין אנוּ  אין ל וֹ  ׁש אמרוּ  א וֹ 

אמן, ואמרוּ  עליכם  אני מ ׁש בּ יע
חיּ בין. א לּ וּ  הרי

יא 
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ב
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ששנבו

בו בו,

וע. בבדובבד,

ועזמושפ.

ח. המא, וז, אז,

לאהוהתה א, כ.

ח: וא, מא,

שהנבוב

בוב. בוב,

ונאבל

מע בבדובבד,

אחעשבבד וא,

רמ.ד

או
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אחעשבבד:

ושעזה ועזה,

וחעש.

קעו: והחעזה,
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שתי גשבועות שבועותפרק מ

זוֹ , כּ כּ ר אכל ׁש א  ׁש בוּ עה 
ואכל ּה , אכל נּ ה , ׁש א  ׁש בוּ עה  אכלנּ ה , ׁש א  ׁש בוּ עה 

אחת. א לּ א  חיּ ב אינוֹ 
בּ ּט וּ י, ׁש בוּ עת  היא  זוֹ 

ויוֹ רד . ע וֹ לה  קר בּ ן ׁש גגתּה  ועל מ כּ וֹ ת זד וֹ נּה  על ׁש חיּ בין
ּפ טוּ ר : ׁש גגתּה  ו על  מ כּ וֹ ת  זד וֹ נּה  על  חיּ בין ׁש וא , ׁש בוּ עת 

ׁש וא , ׁש בוּ עת  היא  איזוֹ 
לאדם , ה יּ ד וּ ע את  לׁש נּ וֹ ת  נׁש בּ ע 

זהב, ׁש ל  ׁש ה וּ א  אבן ׁש ל  ה עּמ וּ ד  על  אמר 
איׁש . ׁש היא  הא ּׁשה  ו על  א ּׁשה , ׁש ה וּ א  האיׁש  ועל

אפ ׁש ר , ׁש אי דּ בר  על  נׁש בּ ע 
בּ אויר , ׁש ּפ וֹ רח גמל  ראיתי לא  אם 

ה בּ ד . בּ ית כּ קוֹ רת נחׁש  ראיתי לא  ואם 
. נעיד ׁש א  ׁש בוּ עה  וה עיד וּ ני, בּ א וּ  לעדים  אמר

ה ּמ צוה , את לבּט ל נׁש בּ ע
ּת פ לּ ין, להניח  ו ׁש א לוּ לב, לּט ל ו ׁש א ס כּ ה , לעשׂ וֹ ת ׁש א

ׁש וא , ׁש בוּ עת  היא  זוֹ 
זד על  ּפ טוּ ר :ׁש חיּ בין ׁש גגתּה  ו על  מ כּ וֹ ת  וֹ נּה  

אכל נּ ה , ׁש א  ׁש בוּ עה  זוֹ , כּ כּ ר  ׁש אכל  ׁש בוּ עה 
ׁש וא . ׁש בוּ עת וה ּׁשניּ ה  בּ ּט וּ י ׁש בוּ עת הרא ׁש וֹ נה 

ׁש וא . ׁש בוּ עת על  עבר אכלּה ,
בּ ּט וּ י: ׁש בוּ עת  על עבר  אכל ּה , לא 

וּ בנׁש ים , בּ אנׁש ים  נוֹ הגת  בּ ּט וּ י ׁש בוּ עת 
וּ בפסוּ לין, בּ כ ׁש רים  וּ בקרוֹ בים , בּ רחוֹ קים 

עצמ וֹ . מ ּפ י דּ ין, בית בּ פני ו ׁש א  דּ ין בית  בּ פני
ויוֹ רד : עוֹ לה  קרבּ ן ׁש גגת ּה  ו על  מ כּ וֹ ת  זד וֹ נּה  על  וחיּ בין

ז

ח 

ט 

י

ששאכז

ו ששא, ששא,

אחאא.

זהשב

שעזמושקעו.

חעזמושפ: שש,

אהשש

נלאהל

אעהשאששז

והשא. והשא,

נעדשא

אלרגשב

ולרנכבה.

ששנ. אלבו,

נלאה

ולת ולל, שלס,

זהשש

שעזמושפ:

ששא ששכז,

השבושש.

עעשש. א,

עעשב: לא,

שבנבו

בו בו,

מע. בבדובבד,

ועזמושקעו:

ז 

ח 

ט

י

שתי גשבועות מאשבועותפרק

וּ בנׁש ים , בּ אנׁש ים  נוֹ הגת  ׁש וא  ׁש בוּ עת 
וּ בפסוּ לים , בּ כ ׁש רים  וּ בקרוֹ בים , בּ רחוֹ קים 

עצמ וֹ . וּ מ ּפ י דּ ין, בית  בּ פני וׁש א  דּ ין בית בּ פני
ּפ ט וּ ר. ׁש גגת ּה  ועל מ כּ וֹ ת זד וֹ נּה  על וחיּ בין

חיּ ב. אחרים , מ ּפ י ה ּמ ׁש בּ ע  זוֹ , ואחת  זוֹ , אחת 
ה יּ וֹ ם , תפ לּ ין הנחּת י ולא  ה יּ וֹ ם  אכל ּת י לא  אמר, כּ יצד .

חיּ ב: אמן, ואמר אני, מ ׁש בּ יע

ד פרק 

בנׁש ים , ולא  בּ אנׁש ים  נוֹ הגת  ה עד וּ ת ׁש בוּ עת
בפסוּ לין. ולא  בּ כ ׁש רים  בקר וֹ בין, ולא  בּ רחוֹ קין

לה עיד , ברא וּ יין א לּ א  נוֹ הגת  ואינּה 
עצמ וֹ , מ ּפ י דּ ין, בית  בּ פני וׁש א  דּ ין בית בּ פני

דּ ין, בּ בית  בהן ׁש יּ כ ּפ ר וּ  עד  חיּ בין אין אחרים , וּ מ ּפ י
מאיר.דּ ברי רבּ י 

א וֹ מרים ,וחכמים 
אחרים , מ ּפ י וּ בין עצמ וֹ  מ ּפ י בּ ין

דּ ין: בּ בית  בהן ׁש יּ כ ּפ ר וּ  עד  חיּ בין אינן

ה עד וּ ת , זד וֹ ן עם  ׁש גגתּה  ועל ה ּׁשבוּ עה , זד וֹ ן על  וחיּ בין
ׁש גגתּה . על חיּ בין ואינן

ויוֹ רד : עוֹ לה  קרבּ ן ה ּׁשבוּ עה , זד וֹ ן על חיּ בין הן וּ מה 

כּ יצד . ה עד וּ ת ׁש בוּ עת
וה עיד וּ ני. בּ א וּ  לׁש נים  אמר

עד וּ ת ,  ל יוֹ ד עין אנוּ  ׁש אין ׁש בוּ עה 
עד וּ ת ,  ל יוֹ ד עין אנוּ  אין ל וֹ  ׁש אמרוּ  א וֹ 

אמן, ואמרוּ  עליכם  אני מ ׁש בּ יע
חיּ בין. א לּ וּ  הרי

יא 

א 

ב

ג 

ששנבו

בו בו,

וע. בבדובבד,

ועזמושפ.

ח. המא, וז, אז,

לאהוהתה א, כ.

ח: וא, מא,

שהנבוב

בוב. בוב,

ונאבל

מע בבדובבד,

אחעשבבד וא,

רמ.ד

או

במעומא

אחעשבבד:

ושעזה ועזה,

וחעש.

קעו: והחעזה,

שהכ.

אלבו.

ששאילע

אשלאאילע

מאעוא

האח.

יא

א

ב 

ג

וקק



העדות דשבועת שבועותפרק מב

דּ ין  לבית  חוּ ץ  פ עמים  חמ ּׁשה  עליהן ה ׁש בּ יע
ּפ ט וּ רים . וה וֹ ד וּ , דּ ין לבית וּ בא וּ 

ואחת. אחת כּ ל על חיּ בים  כּ פרוּ ,
וכפרוּ , דּ ין בית  בּ פני פ עמים  חמ ּׁשה  עליהן ה ׁש בּ י ע

אחת. א לּ א  חיּ בין אינן
ׁש מעוֹ ןאמר  ּט עם ,רבּ י  מה  , 

וּ לה וֹ ד וֹ ת : לחזר יכ וֹ לין ואינם  ה וֹ איל 

חיּ בין. ׁש ניהן כּ אחת, ׁש ניהן כּ פרוּ 
פט וּ ר. וה ּׁשני חיּ ב הרא ׁש וֹ ן זה , אחר  בּ זה 

חיּ ב. ה כּ וֹ פר אחד , וה וֹ דה  אחד  כּ פר 
עדים , כ ּת י ׁש ּת י היוּ 

ח יּ ב וֹ ת , ׁש ּת יהם ה ּׁשניּ ה, כּ פרה   ּכ ואחר הרא ׁש וֹ נה  כּ פרה 
בּ ׁש ּת יהן: להתקיּ ם  יכ וֹ לה  ׁש ה עד וּ ת מ ּפ ני

וּ ת עיד וּ ני  תבא וּ  לא  אם  עליכם  אני מ ׁש בּ יע
ואבדה . וגזל  יד  וּ ת שׂ וּ מת ּפ קּ ד וֹ ן ּפ ל וֹ ני ביד  לי ׁש יּ ׁש 

עד וּ ת ,  ל יוֹ ד עין אנוּ  ׁש אין ׁש בוּ עה 
אחת. א לּ א  חיּ בין אין

ּפ לוֹ ני  ביד   ל ׁש יּ ׁש  יוֹ ד עין אנוּ  ׁש אין ׁש בוּ עה 
ואבדה , וגזל יד  וּ תשׂ וּ מת  ּפ קּ ד וֹ ן

ואחת. אחת כּ ל על חיּ בין
וּ ת עיד וּ ני  תבא וּ  לא  אם  עליכם  אני מ ׁש בּ יע

וכ ּס מין. וּ שׂ ערין חּט ין ּפ קד וֹ ן ּפ ל וֹ ני ביד  לי ׁש יּ ׁש 
אחת. א לּ א  חיּ בין אין עד וּ ת , ל יוֹ ד עין אנוּ  ׁש אין ׁש בוּ עה 

ׁש א ּפ לוֹ ני ׁש בוּ עה  ביד   ל ׁש יּ ׁש  עד וּ ת  ל יוֹ ד עין אנוּ  ין 
וכ ּס מין, וּ שׂ ערין חּט ין

ואחת : אחת  כּ ל  על  חיּ בין

ד

ה 

העחפחלד

פ. ולדו,

חעכאו. כ,

העחפבבדו

אחאא.

מטרשא  ,

הוילו:

שח. כשכ,

החופ. באז,

הח. כאוא,

השכע

שח כהוככה,

משילב:

מאעאלתו

שלבפפויוו.

ששאילע

אחאא.

ששאישלבפ

פויוו

חעכאו.

מאעאלתו

שלבפפחוו.

אחאא. ששאילע,

ששאילעשלבפ

חוו

חעכאו:

ד 

ה

העדות דשבועת מג שבועותפרק

וּ ת עיד וּ ני  תבא וּ  לא  אם  עליכם  אני מ ׁש בּ יע
נזק, וחצי נזק  ּפ ל וֹ ני ביד  לי ׁש יּ ׁש 

וחמ ּׁשה , ארבּ עה  ּת ׁש ל וּ מי כפל , ּת ׁש ל וּ מי
בּ ּת י, את וּ פ ּת ה  בּ ּת י, את ּפ ל וֹ ני איׁש  ו ׁש אנס

חברי, בּ י ו ׁש חבל  בני, וׁש ה כּ ני
ה כּ ּפ וּ רים , ביוֹ ם  גּ דיׁש י את וׁש הדליק

חיּ בין: א לּ וּ  הרי

וּ ת עיד וּ ני  תבא וּ  לא  אם  עליכם  אני מ ׁש בּ יע
חלוּ צה , בן ׁש איני גּ רוּ ׁש ה , בן ׁש איני לוי, ׁש אני כהן, ׁש אני

לוי, ּפ לוֹ ני ׁש איׁש  כהן, ּפ לוֹ ני ׁש איׁש 
חלוּ צה , בן ׁש אינוֹ  גּ ר וּ ׁש ה , בן ׁש אינוֹ 

בּ ּת וֹ , את  וּ פ ּת ה  בּ ּת וֹ , את ּפ ל וֹ ני איׁש  ׁש אנס
חברי, בּ י ו ׁש חבל  בני, בּ י וׁש חבל

בׁש בּ ת , גּ דיׁש י ו ׁש הדליק 
פטוּ רין: א לּ וּ  הרי

וּ ת עיד וּ ני  תבא וּ  לא  אם  עליכם , אני מ ׁש בּ יע
לי, נתן ולא  זוּ ז מאתים  לי ל ּת ן ּפ ל וֹ ני איׁש  ׁש אמר 

פטוּ רים , א לּ וּ  הרי
כּ פ קּ ד וֹ ן: ממ וֹ ן ּת ביעת  על  א לּ א  חיּ בין ׁש אין

עליכם , אני מ ׁש בּ יע
וּ ת עיד וּ ני, ׁש ּת בא וּ  עד וּ ת  לי כּ ׁש ּת דע וּ ן

פטוּ רים , א לּ וּ  הרי
לעד וּ ת : ׁש בוּ עה  ׁש קּ דמה  מ ּפ ני

ואמר , ה כּ נסת  בּ בית  עמד 
עד וּ ת לי יוֹ ד עים  א ּת ם  ׁש אם  עליכם  אני מ ׁש בּ יע

וּ ת עיד וּ ני, ׁש ּת בא וּ 
פט  א לּ וּ  להם :הרי מת כּ וּ ן ׁש יּ היה  עד  וּ רין, 

ו
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ח 
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י

מאעאלתו

שלבפנונ

תאו תכ,

ואב ואפאב,

ובח וב,
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שפל שפכ,

שבח שבג,
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וגב

האפ:

אלתו מאע,

שאפללמזונל

האפ
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מששל:

עבהו
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העדות דשבועת שבועותפרק מב

דּ ין  לבית  חוּ ץ  פ עמים  חמ ּׁשה  עליהן ה ׁש בּ יע
ּפ ט וּ רים . וה וֹ ד וּ , דּ ין לבית וּ בא וּ 

ואחת. אחת כּ ל על חיּ בים  כּ פרוּ ,
וכפרוּ , דּ ין בית  בּ פני פ עמים  חמ ּׁשה  עליהן ה ׁש בּ י ע

אחת. א לּ א  חיּ בין אינן
ׁש מעוֹ ןאמר  ּט עם ,רבּ י  מה  , 

וּ לה וֹ ד וֹ ת : לחזר יכ וֹ לין ואינם  ה וֹ איל 

חיּ בין. ׁש ניהן כּ אחת, ׁש ניהן כּ פרוּ 
פט וּ ר. וה ּׁשני חיּ ב הרא ׁש וֹ ן זה , אחר  בּ זה 

חיּ ב. ה כּ וֹ פר אחד , וה וֹ דה  אחד  כּ פר 
עדים , כ ּת י ׁש ּת י היוּ 

ח יּ ב וֹ ת , ׁש ּת יהם ה ּׁשניּ ה, כּ פרה   ּכ ואחר הרא ׁש וֹ נה  כּ פרה 
בּ ׁש ּת יהן: להתקיּ ם  יכ וֹ לה  ׁש ה עד וּ ת מ ּפ ני

וּ ת עיד וּ ני  תבא וּ  לא  אם  עליכם  אני מ ׁש בּ יע
ואבדה . וגזל  יד  וּ ת שׂ וּ מת ּפ קּ ד וֹ ן ּפ ל וֹ ני ביד  לי ׁש יּ ׁש 

עד וּ ת ,  ל יוֹ ד עין אנוּ  ׁש אין ׁש בוּ עה 
אחת. א לּ א  חיּ בין אין

ּפ לוֹ ני  ביד   ל ׁש יּ ׁש  יוֹ ד עין אנוּ  ׁש אין ׁש בוּ עה 
ואבדה , וגזל יד  וּ תשׂ וּ מת  ּפ קּ ד וֹ ן

ואחת. אחת כּ ל על חיּ בין
וּ ת עיד וּ ני  תבא וּ  לא  אם  עליכם  אני מ ׁש בּ יע

וכ ּס מין. וּ שׂ ערין חּט ין ּפ קד וֹ ן ּפ ל וֹ ני ביד  לי ׁש יּ ׁש 
אחת. א לּ א  חיּ בין אין עד וּ ת , ל יוֹ ד עין אנוּ  ׁש אין ׁש בוּ עה 

ׁש א ּפ לוֹ ני ׁש בוּ עה  ביד   ל ׁש יּ ׁש  עד וּ ת  ל יוֹ ד עין אנוּ  ין 
וכ ּס מין, וּ שׂ ערין חּט ין

ואחת : אחת  כּ ל  על  חיּ בין

ד
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משילב:

מאעאלתו

שלבפפויוו.

ששאילע
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אחאא. ששאילע,
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חוו

חעכאו:

ד 

ה

העדות דשבועת מג שבועותפרק

וּ ת עיד וּ ני  תבא וּ  לא  אם  עליכם  אני מ ׁש בּ יע
נזק, וחצי נזק  ּפ ל וֹ ני ביד  לי ׁש יּ ׁש 

וחמ ּׁשה , ארבּ עה  ּת ׁש ל וּ מי כפל , ּת ׁש ל וּ מי
בּ ּת י, את וּ פ ּת ה  בּ ּת י, את ּפ ל וֹ ני איׁש  ו ׁש אנס

חברי, בּ י ו ׁש חבל  בני, וׁש ה כּ ני
ה כּ ּפ וּ רים , ביוֹ ם  גּ דיׁש י את וׁש הדליק

חיּ בין: א לּ וּ  הרי

וּ ת עיד וּ ני  תבא וּ  לא  אם  עליכם  אני מ ׁש בּ יע
חלוּ צה , בן ׁש איני גּ רוּ ׁש ה , בן ׁש איני לוי, ׁש אני כהן, ׁש אני

לוי, ּפ לוֹ ני ׁש איׁש  כהן, ּפ לוֹ ני ׁש איׁש 
חלוּ צה , בן ׁש אינוֹ  גּ ר וּ ׁש ה , בן ׁש אינוֹ 

בּ ּת וֹ , את  וּ פ ּת ה  בּ ּת וֹ , את ּפ ל וֹ ני איׁש  ׁש אנס
חברי, בּ י ו ׁש חבל  בני, בּ י וׁש חבל

בׁש בּ ת , גּ דיׁש י ו ׁש הדליק 
פטוּ רין: א לּ וּ  הרי

וּ ת עיד וּ ני  תבא וּ  לא  אם  עליכם , אני מ ׁש בּ יע
לי, נתן ולא  זוּ ז מאתים  לי ל ּת ן ּפ ל וֹ ני איׁש  ׁש אמר 

פטוּ רים , א לּ וּ  הרי
כּ פ קּ ד וֹ ן: ממ וֹ ן ּת ביעת  על  א לּ א  חיּ בין ׁש אין

עליכם , אני מ ׁש בּ יע
וּ ת עיד וּ ני, ׁש ּת בא וּ  עד וּ ת  לי כּ ׁש ּת דע וּ ן

פטוּ רים , א לּ וּ  הרי
לעד וּ ת : ׁש בוּ עה  ׁש קּ דמה  מ ּפ ני

ואמר , ה כּ נסת  בּ בית  עמד 
עד וּ ת לי יוֹ ד עים  א ּת ם  ׁש אם  עליכם  אני מ ׁש בּ יע

וּ ת עיד וּ ני, ׁש ּת בא וּ 
פט  א לּ וּ  להם :הרי מת כּ וּ ן ׁש יּ היה  עד  וּ רין, 
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העדות דשבועת שבועותפרק מד

וּ פלוֹ ני, ּפ ל וֹ ני איׁש  עליכם  אני מ ׁש בּ יע לׁש נים , אמר
וּ ת עיד וּ ני, ׁש ּת בא וּ  עד וּ ת  לי יוֹ ד עין א ּת ם  ׁש אם 

עד וּ ת ,  ל יוֹ ד עין אנוּ  ׁש אין ׁש בוּ עה 
עד מ ּפ י עד  עד וּ ת  ל וֹ  יוֹ ד עין והם 

פסוּ ל , א וֹ  קרוֹ ב מהן אחד  ׁש היה  א וֹ 
פטוּ רין: א לּ וּ  הרי

עבדּ וֹ , בּ יד  ׁש לּ ח
עליכם אני מ ׁש בּ יע ה נּ תבּ ע  להן ׁש אמר  א וֹ 

וּ תעיד וּ ה וּ , ׁש ּת בא וּ  עד וּ ת ל וֹ  יוֹ ד עין א ּת ם  ׁש אם 
ה ּת וֹ בע: מ ּפ י ׁש יּ ׁש מעוּ  עד  פטוּ רין, א לּ וּ  הרי

אני, א וֹ סרכם  עליכם , אני מצוּ ה  עליכם , אני מ ׁש בּ יע
חיּ בין. א לּ וּ  הרי

פט וּ רין. א לּ וּ  הרי וּ בארץ, בּ ּׁשמים 
בּ צבא וֹ ת , בּ ׁש דּ י, ה "א , בּ יו"ד  דל"ת , בּ אל"ף

ה כּ נּ וּ יין, וּ בכל חסד , ורב א ּפ ים  בּ אר ורחוּ ם , בּ חנּ וּ ן
חיּ בין. א לּ וּ  הרי

דּ ברי חיּ ב, בּ כ לּ ן, מאיר,המקלּ ל רבּ י  
ּפ וֹ טרין.וחכמים 

דּ ברי חיּ ב, בּ כ לּ ן, וא ּמ וֹ  אביו  מאיר,המק לּ ל  רבּ י  
ּפ וֹ טרין.וחכמים 

תעשׂ ה . בּ לא  ע וֹ בר  בּ כ לּ ן, וחברוֹ  עצמ וֹ  המקלּ ל
אלהים , יכּ כה  וכן אלהים , יכּ כה 

בּת וֹ רה . ה כּ תוּ בה  אלה  היא  זוֹ 
,ל וייטיב , ויברכ , ּיכ אל 

מאיר  ּפ וֹ טרין:וחכמיםמחיּ ברבּ י 

ה פרק
וּ בנׁש ים , בּ אנׁש ים  נוֹ הגת  ה ּפ קּ ד וֹ ן ׁש בוּ עת 
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ול ו, אי,
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יא
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א

הפקדו ה שבועת מה שבועותפרק 

וּ בפסוּ לים , בּ כ ׁש רים  וּ בקרוֹ בים , בּ רחוֹ קים 
עצמ וֹ .בּ פנ  מ ּפ י דּ ין, בית בּ פני ו ׁש א  דּ ין בית  י 

דּ ין, בּ בית  בּ וֹ  ׁש יּ כ ּפ ר  עד  חיּ ב אינוֹ  אחרים , וּ מ ּפ י
מאיר.דּ ברי רבּ י 

א וֹ מרים ,וחכמים 
חיּ ב. בּ וֹ , ׁש כּ פר כּ יון אחרים , מ ּפ י בּ ין עצמ וֹ  מ ּפ י בּ ין

ה ּפ קּ ד וֹ ן, זד וֹ ן עם  ׁש גגת ּה  ו על  ה ּׁשבוּ עה  זד וֹ ן על וחיּ ב
ׁש גגתּה . על חיּ ב ואינוֹ 

ׁש קלים : בּ כסף א ׁש ם  זד וֹ נּה , על חיּ ב וּ מה 

כּ יצד . ה ּפ קּ ד וֹ ן ׁש בוּ עת 
, ביד לי ׁש יּ ׁש  פקד וֹ ני לי ּת ן לוֹ , אמר 

בידי, ל ׁש אין ׁש בוּ עה 
אמן, ואמר  אני, מ ׁש בּ יע בידי, ל אין ל וֹ  ׁש אמר  א וֹ 

חיּ ב. זה  הרי
פ עמים , חמ ּׁשה  עליו ה ׁש בּ יע

וכפר , דּ ין, בית בּ פני ׁש א  וּ בין דּ ין בית בּ פני בּ ין
ואחת. אחת כּ ל על חיּ ב

ׁש מעוֹ ןאמר  ּט עם ,רבּ י  מה  , 
וּ לה וֹ ד וֹ ת : לחזר ׁש יּ כ וֹ ל  מ ּפ ני

א וֹ תוֹ , תוֹ בעין חמ ּׁשה  היוּ 
, ביד לנוּ  ׁש יּ ׁש  פ קּ ד וֹ ן לנוּ  ּת ן לוֹ  אמרוּ 

אחת. א לּ א  חיּ ב אינוֹ  בּ ידי, לכם  ׁש אין ׁש בוּ עה 
,ל ולא   ל ולא  בידי  ל ׁש אין ׁש בוּ עה 

ואחת. אחת כּ ל על חיּ ב
אלי עזר  באחר וֹ נה .רבּ י ׁש בוּ עה  ׁש יּ אמר עד  א וֹ מר, 
ׁש מעוֹ ן ואחד .רבּ י  אחד  לכל ׁש בוּ עה  ׁש יּ אמר עד  א וֹ מר , 

, ביד לי ׁש יּ ׁש  ואבדה  גּ זל יד  וּ ת שׂ וּ מת פ קּ ד וֹ ן לי ּת ן
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העדות דשבועת שבועותפרק מד

וּ פלוֹ ני, ּפ ל וֹ ני איׁש  עליכם  אני מ ׁש בּ יע לׁש נים , אמר
וּ ת עיד וּ ני, ׁש ּת בא וּ  עד וּ ת  לי יוֹ ד עין א ּת ם  ׁש אם 

עד וּ ת ,  ל יוֹ ד עין אנוּ  ׁש אין ׁש בוּ עה 
עד מ ּפ י עד  עד וּ ת  ל וֹ  יוֹ ד עין והם 

פסוּ ל , א וֹ  קרוֹ ב מהן אחד  ׁש היה  א וֹ 
פטוּ רין: א לּ וּ  הרי

עבדּ וֹ , בּ יד  ׁש לּ ח
עליכם אני מ ׁש בּ יע ה נּ תבּ ע  להן ׁש אמר  א וֹ 

וּ תעיד וּ ה וּ , ׁש ּת בא וּ  עד וּ ת ל וֹ  יוֹ ד עין א ּת ם  ׁש אם 
ה ּת וֹ בע: מ ּפ י ׁש יּ ׁש מעוּ  עד  פטוּ רין, א לּ וּ  הרי

אני, א וֹ סרכם  עליכם , אני מצוּ ה  עליכם , אני מ ׁש בּ יע
חיּ בין. א לּ וּ  הרי

פט וּ רין. א לּ וּ  הרי וּ בארץ, בּ ּׁשמים 
בּ צבא וֹ ת , בּ ׁש דּ י, ה "א , בּ יו"ד  דל"ת , בּ אל"ף

ה כּ נּ וּ יין, וּ בכל חסד , ורב א ּפ ים  בּ אר ורחוּ ם , בּ חנּ וּ ן
חיּ בין. א לּ וּ  הרי

דּ ברי חיּ ב, בּ כ לּ ן, מאיר,המקלּ ל רבּ י  
ּפ וֹ טרין.וחכמים 

דּ ברי חיּ ב, בּ כ לּ ן, וא ּמ וֹ  אביו  מאיר,המק לּ ל  רבּ י  
ּפ וֹ טרין.וחכמים 

תעשׂ ה . בּ לא  ע וֹ בר  בּ כ לּ ן, וחברוֹ  עצמ וֹ  המקלּ ל
אלהים , יכּ כה  וכן אלהים , יכּ כה 

בּת וֹ רה . ה כּ תוּ בה  אלה  היא  זוֹ 
,ל וייטיב , ויברכ , ּיכ אל 

מאיר  ּפ וֹ טרין:וחכמיםמחיּ ברבּ י 

ה פרק
וּ בנׁש ים , בּ אנׁש ים  נוֹ הגת  ה ּפ קּ ד וֹ ן ׁש בוּ עת 

יא 

יב

יג 

א 

מאעאפו אל,

שאילעשו

ששאילע

וילעעמע

אשאמקאפ

האפ:

שבע

אשלהמאע

שאילעשו

עשמה: האפ,

אא מאע, מאע,

האח.

האפ. בו,

ב ב, בדהא, בדת,

וה באוח, בו,

האח.

ד ח, רמהב,

פ.ו

ד ח, רמהאוב,

פ.ו

עבת. העוב,

ויא יא,

זהאהב.

ול ו, אי,

פ:ומרמ

שהנבו

יא

יב 

יג

א

הפקדו ה שבועת מה שבועותפרק 

וּ בפסוּ לים , בּ כ ׁש רים  וּ בקרוֹ בים , בּ רחוֹ קים 
עצמ וֹ .בּ פנ  מ ּפ י דּ ין, בית בּ פני ו ׁש א  דּ ין בית  י 

דּ ין, בּ בית  בּ וֹ  ׁש יּ כ ּפ ר  עד  חיּ ב אינוֹ  אחרים , וּ מ ּפ י
מאיר.דּ ברי רבּ י 

א וֹ מרים ,וחכמים 
חיּ ב. בּ וֹ , ׁש כּ פר כּ יון אחרים , מ ּפ י בּ ין עצמ וֹ  מ ּפ י בּ ין

ה ּפ קּ ד וֹ ן, זד וֹ ן עם  ׁש גגת ּה  ו על  ה ּׁשבוּ עה  זד וֹ ן על וחיּ ב
ׁש גגתּה . על חיּ ב ואינוֹ 

ׁש קלים : בּ כסף א ׁש ם  זד וֹ נּה , על חיּ ב וּ מה 

כּ יצד . ה ּפ קּ ד וֹ ן ׁש בוּ עת 
, ביד לי ׁש יּ ׁש  פקד וֹ ני לי ּת ן לוֹ , אמר 

בידי, ל ׁש אין ׁש בוּ עה 
אמן, ואמר  אני, מ ׁש בּ יע בידי, ל אין ל וֹ  ׁש אמר  א וֹ 

חיּ ב. זה  הרי
פ עמים , חמ ּׁשה  עליו ה ׁש בּ יע

וכפר , דּ ין, בית בּ פני ׁש א  וּ בין דּ ין בית בּ פני בּ ין
ואחת. אחת כּ ל על חיּ ב

ׁש מעוֹ ןאמר  ּט עם ,רבּ י  מה  , 
וּ לה וֹ ד וֹ ת : לחזר ׁש יּ כ וֹ ל  מ ּפ ני

א וֹ תוֹ , תוֹ בעין חמ ּׁשה  היוּ 
, ביד לנוּ  ׁש יּ ׁש  פ קּ ד וֹ ן לנוּ  ּת ן לוֹ  אמרוּ 

אחת. א לּ א  חיּ ב אינוֹ  בּ ידי, לכם  ׁש אין ׁש בוּ עה 
,ל ולא   ל ולא  בידי  ל ׁש אין ׁש בוּ עה 

ואחת. אחת כּ ל על חיּ ב
אלי עזר  באחר וֹ נה .רבּ י ׁש בוּ עה  ׁש יּ אמר עד  א וֹ מר, 
ׁש מעוֹ ן ואחד .רבּ י  אחד  לכל ׁש בוּ עה  ׁש יּ אמר עד  א וֹ מר , 

, ביד לי ׁש יּ ׁש  ואבדה  גּ זל יד  וּ ת שׂ וּ מת פ קּ ד וֹ ן לי ּת ן
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הפקדו ה שבועת שבועותפרק  מו 

אחת. א לּ א  חיּ ב אינוֹ  בידי, ל ׁש אין ׁש בוּ עה 
ואבדה , וגזל יד  וּ תשׂ וּ מת  פ קּ ד וֹ ן בידי  ל ׁש אין ׁש בוּ עה 

ואחת. אחת כּ ל על חיּ ב
, ביד לי ׁש יּ ׁש  וכ ּס מין וּ שׂ ערין חּט ין לי ּת ן

אחת. א לּ א  חיּ ב אינוֹ  בידי, ל ׁש אין ׁש בוּ עה 
וכ ּס מים , וּ שׂ ערין חּט ין בידי ל ׁש אין ׁש בוּ עה 

ואחת. אחת כּ ל על חיּ ב
מאיר  א וֹ מר ,רבּ י 

ואחת: אחת  כּ ל על חיּ ב וכ ּס מת, וּ שׂ ערה חּט ה אמר אפ לּ וּ 

בּ ּת י, את וּ פ ּת ית אנסּת 
פ ּת יתי. ולא  אנסּת י לא  א וֹ מר וה וּ א 

חיּ ב. אמן, ואמר  אני, מ ׁש בּ יע
ׁש מעוֹ ן עצמ וֹ .רבּ י  ּפ י על  קנס מ ׁש לּ ם  ׁש אינוֹ  ּפ וֹ טר, 

עצמ וֹ , ּפ י על קנס מ ׁש לּ ם  ׁש אינוֹ  ּפ י על  אף לוֹ , אמר וּ 
עצמ וֹ : ּפ י על וּ פגם  בּ ׁש ת  מ ׁש לּ ם 

גנבּת י, לא  א וֹ מר  וה וּ א  ׁש וֹ רי, את גּ נבּת 
חיּ ב. אמן, ואמר  אני, מ ׁש בּ יע

מכרּת י, ולא  טבחּת י לא  אבל גּ נבּת י
ּפ ט וּ ר. אמן, ואמר אני, מ ׁש בּ יע

המית , לא  א וֹ מר וה וּ א  ׁש וֹ רי, את  ׁש וֹ ר המית 
חיּ ב. אמן, ואמר  אני, מ ׁש בּ יע

המית , לא  א וֹ מר וה וּ א  עבדּ י, את  ׁש וֹ ר המית 
ּפ ט וּ ר. אמן, ואמר אני, מ ׁש בּ יע

חבּ וּ רה , בּ י ו עשׂ ית בי חבלּת  ל וֹ , אמר 
חבּ וּ רה , ב עשׂ יתי ולא  חבלּת י לא  א וֹ מר וה וּ א 

חיּ ב. אמן, ואמר  אני, מ ׁש בּ יע
עיני, את וסּמ ית ׁש נּ י את ה ּפ ל ּת  עבדּ וֹ , לוֹ  אמר
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הפקדו ה שבועת מז שבועותפרק 

סּמ יתי, ולא  ה ּפ לּת י לא  א וֹ מר  וה וּ א 
ּפ ט וּ ר. אמן, ואמר אני, מ ׁש בּ יע

חיּ ב. עצמ וֹ , ּפ י על המ ׁש לּ ם  כּ ל ה כּ לל, זה 
מ ׁש לּ ם  ּפ טוּ ר :ו ׁש אינוֹ  עצמ וֹ , ּפ י על 

ו  פרק

ה דּ יּ נין, ׁש בוּ עת 
פרוּ טה . בּ ׁש וה  והה וֹ דאה  כסף, ׁש ּת י ה ּט ענה 

ּפ ט וּ ר. ה ּט ענה , מ ּמ ין הה וֹ דאה  אין ואם 
, ביד לי כסף ׁש ּת י כּ יצד ,

ּפ ט וּ ר. פר וּ טה , א לּ א  בידי  ל אין
, ביד לי וּ פרוּ טה  כסף ׁש ּת י

חיּ ב. פרוּ טה , א לּ א  בידי ל אין
ּפ ט וּ ר. בידי,  ל אין , ביד לי מנה 

חיּ ב. דּ ינר, חמ ּׁשים  א לּ א  בידי ל אין , ביד לי מנה 
ּפ טוּ ר , דּ ינר, חמ ּׁשים  א לּ א  בידי ל אין , ביד לא בּ א  מנה 

אבדה : כמ ׁש יב ׁש ה וּ א  מ ּפ ני

הן. עדים  בּ פני לוֹ  אמר  , ביד לי מנה 
לי. ּת נה וּ  ל וֹ  אמר  למחר

חיּ ב. בידי, ל אין ּפ טוּ ר . ,ל נתּת יו
בעדים . א לּ א  לי ּת ּת נה וּ  אל  הן, ל וֹ  אמר , ביד לי מנה 

לי, ּת נה וּ  לוֹ  אמר למחר 
ׁש צּ רי  מ ּפ ני חיּ ב, ,ל בעדים :נת ּת יו  ל וֹ  ל ּת נוֹ   

, ביד לי יׁש  זהב ליטרא 
ּפ ט וּ ר. כסף, ליטרא  א לּ א  בידי ל אין

, ביד לי יׁש  זהב דּ ינר
כּ סף, דּ ינר  א לּ א  בידי  ל אין
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הפקדו ה שבועת שבועותפרק  מו 

אחת. א לּ א  חיּ ב אינוֹ  בידי, ל ׁש אין ׁש בוּ עה 
ואבדה , וגזל יד  וּ תשׂ וּ מת  פ קּ ד וֹ ן בידי  ל ׁש אין ׁש בוּ עה 

ואחת. אחת כּ ל על חיּ ב
, ביד לי ׁש יּ ׁש  וכ ּס מין וּ שׂ ערין חּט ין לי ּת ן

אחת. א לּ א  חיּ ב אינוֹ  בידי, ל ׁש אין ׁש בוּ עה 
וכ ּס מים , וּ שׂ ערין חּט ין בידי ל ׁש אין ׁש בוּ עה 

ואחת. אחת כּ ל על חיּ ב
מאיר  א וֹ מר ,רבּ י 

ואחת: אחת  כּ ל על חיּ ב וכ ּס מת, וּ שׂ ערה חּט ה אמר אפ לּ וּ 

בּ ּת י, את וּ פ ּת ית אנסּת 
פ ּת יתי. ולא  אנסּת י לא  א וֹ מר וה וּ א 

חיּ ב. אמן, ואמר  אני, מ ׁש בּ יע
ׁש מעוֹ ן עצמ וֹ .רבּ י  ּפ י על  קנס מ ׁש לּ ם  ׁש אינוֹ  ּפ וֹ טר, 

עצמ וֹ , ּפ י על קנס מ ׁש לּ ם  ׁש אינוֹ  ּפ י על  אף לוֹ , אמר וּ 
עצמ וֹ : ּפ י על וּ פגם  בּ ׁש ת  מ ׁש לּ ם 

גנבּת י, לא  א וֹ מר  וה וּ א  ׁש וֹ רי, את גּ נבּת 
חיּ ב. אמן, ואמר  אני, מ ׁש בּ יע

מכרּת י, ולא  טבחּת י לא  אבל גּ נבּת י
ּפ ט וּ ר. אמן, ואמר אני, מ ׁש בּ יע

המית , לא  א וֹ מר וה וּ א  ׁש וֹ רי, את  ׁש וֹ ר המית 
חיּ ב. אמן, ואמר  אני, מ ׁש בּ יע

המית , לא  א וֹ מר וה וּ א  עבדּ י, את  ׁש וֹ ר המית 
ּפ ט וּ ר. אמן, ואמר אני, מ ׁש בּ יע

חבּ וּ רה , בּ י ו עשׂ ית בי חבלּת  ל וֹ , אמר 
חבּ וּ רה , ב עשׂ יתי ולא  חבלּת י לא  א וֹ מר וה וּ א 

חיּ ב. אמן, ואמר  אני, מ ׁש בּ יע
עיני, את וסּמ ית ׁש נּ י את ה ּפ ל ּת  עבדּ וֹ , לוֹ  אמר
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אחאא. ששלב,
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הפקדו ה שבועת מז שבועותפרק 

סּמ יתי, ולא  ה ּפ לּת י לא  א וֹ מר  וה וּ א 
ּפ ט וּ ר. אמן, ואמר אני, מ ׁש בּ יע

חיּ ב. עצמ וֹ , ּפ י על המ ׁש לּ ם  כּ ל ה כּ לל, זה 
מ ׁש לּ ם  ּפ טוּ ר :ו ׁש אינוֹ  עצמ וֹ , ּפ י על 

ו  פרק

ה דּ יּ נין, ׁש בוּ עת 
פרוּ טה . בּ ׁש וה  והה וֹ דאה  כסף, ׁש ּת י ה ּט ענה 

ּפ ט וּ ר. ה ּט ענה , מ ּמ ין הה וֹ דאה  אין ואם 
, ביד לי כסף ׁש ּת י כּ יצד ,

ּפ ט וּ ר. פר וּ טה , א לּ א  בידי  ל אין
, ביד לי וּ פרוּ טה  כסף ׁש ּת י

חיּ ב. פרוּ טה , א לּ א  בידי ל אין
ּפ ט וּ ר. בידי,  ל אין , ביד לי מנה 

חיּ ב. דּ ינר, חמ ּׁשים  א לּ א  בידי ל אין , ביד לי מנה 
ּפ טוּ ר , דּ ינר, חמ ּׁשים  א לּ א  בידי ל אין , ביד לא בּ א  מנה 

אבדה : כמ ׁש יב ׁש ה וּ א  מ ּפ ני

הן. עדים  בּ פני לוֹ  אמר  , ביד לי מנה 
לי. ּת נה וּ  ל וֹ  אמר  למחר

חיּ ב. בידי, ל אין ּפ טוּ ר . ,ל נתּת יו
בעדים . א לּ א  לי ּת ּת נה וּ  אל  הן, ל וֹ  אמר , ביד לי מנה 

לי, ּת נה וּ  לוֹ  אמר למחר 
ׁש צּ רי  מ ּפ ני חיּ ב, ,ל בעדים :נת ּת יו  ל וֹ  ל ּת נוֹ   

, ביד לי יׁש  זהב ליטרא 
ּפ ט וּ ר. כסף, ליטרא  א לּ א  בידי ל אין

, ביד לי יׁש  זהב דּ ינר
כּ סף, דּ ינר  א לּ א  בידי  ל אין
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הדייני ושבועת שבועותפרק מח

חיּ ב, וּ פר וּ טה , וּ פנדּ יוֹ ן וּ טריסית 
אחת. מט בּ ע מין ׁש ה כּ ל 

, ביד לי יׁש  ּת בוּ אה  כּ וֹ ר
ּפ ט וּ ר. קטנית , לת א לּ א  בידי  ל אין

, ביד לי יׁש  ּפ רוֹ ת כּ וֹ ר 
חיּ ב, קטנית , לת א לּ א  בידי  ל אין

ּפ רוֹ ת. בּ כלל  ׁש ה קּ טנית
ּפ ט וּ ר. בשׂ ערים , לוֹ  וה וֹ דה  חּט ין, ט ענוֹ 

גּ מליאל  .מחיּ ב ורבּ ן  
בקּ נקנּ ים , לוֹ  וה וֹ דה  ׁש מן בכ דּ י לחברוֹ  ה ּט וֹ ען

י ּׁשב ע.אדמוֹ ן  הּט ענה, מּמ ין מקצת  לוֹ  וה וֹ דה הוֹ איל אוֹ מר, 
ה ּט ענה .וחכמים מ ּמ ין הה וֹ דאה  אין א וֹ מרים , 

גּ מליאל אמר  דּ ברירבּ ן  את  אני רוֹ אה  .אדמוֹ ן, 
וקרקע וֹ ת , כלים  ט ענוֹ 

בּ כּ לים, וכפר בּ קּ רקעוֹ ת  בּ קּ רקעוֹ ת , וכפר ב כּ לים והוֹ דה 
ּפ ט וּ ר.

ּפ ט וּ ר. ה קּ רקע וֹ ת , במקצת ה וֹ דה 
חיּ ב, ה כּ לים , בּ מקצת 

ה נּ כסים את  זוֹ קקין אחריוּ ת  להם  ׁש אין ׁש ה נּ כסים 
עליהן: ל ּׁשבע  אחריוּ ת  להן ׁש יּ ׁש 

וקטן, ׁש וֹ טה  חר ׁש  טענת  על נׁש בּ עין אין
ולהק דּ ׁש : ל קּ טן נׁש בּ עים  אבל ה קּ טן, את מ ׁש בּ יעין ואין

עליהן, נׁש בּ עין ׁש אין דברים  וא לּ וּ 
וההקדּ ׁש וֹ ת. וה קּ רקע וֹ ת , וה ּׁשטר וֹ ת , ה עבדים ,

וחמ ּׁשה . אר בּ עה  תׁש לוּ מי ולא  כפל ּת ׁש ל וּ מי בּ הן אין
מ ׁש לּ ם . אינוֹ  שׂ כר  נוֹ שׂ א  נׁש בּ ע . אינוֹ  חנּ ם  ׁש וֹ מר

ׁש מעוֹ ן א וֹ מר ,רבּ י  
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ארש

ד 

ה

הדייני ושבועת מט שבועותפרק

עליהן. נׁש בּ עין בּ אחריוּ תן, ׁש חיּ ב קד ׁש ים 
עליהם : נׁש בּ עין אין בּ אחריוּ תן, חיּ ב ו ׁש אינוֹ 

מאיר כּ קּ רקע,רבּ י ואינן  כּ קּ רקע ׁש הן דּ ברים  י ׁש  א וֹ מר, 
ל וֹ .חכמיםואין מ וֹ דים  

,ל מסרּת י טע וּ נוֹ ת גּ פנים  עשׂ ר  כּ יצד ,
חמ ׁש , א לּ א  אינן א וֹ מר וה לּ ה 

מאיר  ׁש בוּ עה .רבּ י מחיּ ב 
כקּ רקע.וחכמים ה וּ א  הרי לקּ רקע המח בּ ר  כּ ל  א וֹ מרים, 

ו ׁש בּ ּמ נין . וׁש בּ ּמ ׁש קל ׁש בּ ּמ דּ ה  דּ בר על  אלּ א נׁש בּ עין אין
,ל מסרּת י מלא  וכיס ל מסר ּת י מלא  בּ ית כּ יצד ,

יוֹ ד ע איני א וֹ מר וה לּ ה 
ּפ ט וּ ר. נוֹ טל , א ּת ה  ּׁשה נּ חּת  מה  א לּ א 

חיּ ב: החלּ וֹ ן, עד  א וֹ מר  וזה  ה זּ יז עד  א וֹ מר זה 

ה ּמ ׁש כּ וֹ ן, ואבד  ה ּמ ׁש כּ וֹ ן על חבר וֹ  את  ה ּמ לוה 
הלויתי  סלע לוֹ  ׁש וה ,אמר היה  ו ׁש קל עליו   

כי  לא  א וֹ מר  וה לּ ה 
ּפ ט וּ ר. ׁש וה , היה  וסלע  עליו הלויתני סלע א לּ א 

הלויתי  ׁש וה ,סלע היה  ו ׁש קל עליו   
כי  לא  א וֹ מר  וה לּ ה 

חיּ ב. ׁש וה , היה  דינרים  וּ ׁש לׁש ה  עליו הלויתני סלע  א לּ א 
ׁש וה , היה  וּ ׁש ּת ים  עליו הלויתני סלע 

כי  לא  א וֹ מר  וה לּ ה 
הלויתי  סלע ּפ ט וּ ר.א לּ א  ׁש וה , היה  וסלע  עליו  

ׁש וה , היה  וּ ׁש ּת ים  עליו הלויתני סלע 
כי  לא  א וֹ מר  וה לּ ה 
הלויתי  סלע חיּ ב.א לּ א  ׁש וה , היה  דינרים  וחמ ּׁשה  עליו  

אצלוֹ , ׁש ה ּפ קּ ד וֹ ן מי נׁש בּ ע, וּ מי
ה ּפ קּ ד וֹ ן: את  ה לּ ה  ויוֹ ציא  זה  יּׁשבע  ׁש ּמ א 

ו

ז

נע. קשב,

אנע: וחב,

ידשכוכרמ א,

מל.חו 

עגטמל כ,

ואאאח

מש.רמ

כהלההכ.ו א,

אנאעדשוו.

בממלוממל כ,

ואאי

פ. אמשאנ,

ח: זאעהואעה,

האחעהוה

אלסהעוהש

ואלכ

פ. אסהעוהש,

סהעוהש

ואלכ

ח. אסהעודהש,

סהעוהש

ואלכ

פ. אסהעוהש,

סהעוהש

ואלכ

ח. אסהעודהש,

משא ונ,

שיזוהאה:

ו

ז 
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הדייני ושבועת שבועותפרק מח

חיּ ב, וּ פר וּ טה , וּ פנדּ יוֹ ן וּ טריסית 
אחת. מט בּ ע מין ׁש ה כּ ל 

, ביד לי יׁש  ּת בוּ אה  כּ וֹ ר
ּפ ט וּ ר. קטנית , לת א לּ א  בידי  ל אין

, ביד לי יׁש  ּפ רוֹ ת כּ וֹ ר 
חיּ ב, קטנית , לת א לּ א  בידי  ל אין

ּפ רוֹ ת. בּ כלל  ׁש ה קּ טנית
ּפ ט וּ ר. בשׂ ערים , לוֹ  וה וֹ דה  חּט ין, ט ענוֹ 

גּ מליאל  .מחיּ ב ורבּ ן  
בקּ נקנּ ים , לוֹ  וה וֹ דה  ׁש מן בכ דּ י לחברוֹ  ה ּט וֹ ען

י ּׁשב ע.אדמוֹ ן  הּט ענה, מּמ ין מקצת  לוֹ  וה וֹ דה הוֹ איל אוֹ מר, 
ה ּט ענה .וחכמים מ ּמ ין הה וֹ דאה  אין א וֹ מרים , 

גּ מליאל אמר  דּ ברירבּ ן  את  אני רוֹ אה  .אדמוֹ ן, 
וקרקע וֹ ת , כלים  ט ענוֹ 

בּ כּ לים, וכפר בּ קּ רקעוֹ ת  בּ קּ רקעוֹ ת , וכפר ב כּ לים והוֹ דה 
ּפ ט וּ ר.

ּפ ט וּ ר. ה קּ רקע וֹ ת , במקצת ה וֹ דה 
חיּ ב, ה כּ לים , בּ מקצת 

ה נּ כסים את  זוֹ קקין אחריוּ ת  להם  ׁש אין ׁש ה נּ כסים 
עליהן: ל ּׁשבע  אחריוּ ת  להן ׁש יּ ׁש 

וקטן, ׁש וֹ טה  חר ׁש  טענת  על נׁש בּ עין אין
ולהק דּ ׁש : ל קּ טן נׁש בּ עים  אבל ה קּ טן, את מ ׁש בּ יעין ואין

עליהן, נׁש בּ עין ׁש אין דברים  וא לּ וּ 
וההקדּ ׁש וֹ ת. וה קּ רקע וֹ ת , וה ּׁשטר וֹ ת , ה עבדים ,

וחמ ּׁשה . אר בּ עה  תׁש לוּ מי ולא  כפל ּת ׁש ל וּ מי בּ הן אין
מ ׁש לּ ם . אינוֹ  שׂ כר  נוֹ שׂ א  נׁש בּ ע . אינוֹ  חנּ ם  ׁש וֹ מר

ׁש מעוֹ ן א וֹ מר ,רבּ י  

ד

ה 

ח ווו,

שממא.

כתילב

פ. אלבאלק,

כפילב

ח אלבאלק,

שבפ.

פ. ולב, טח,

מ.וג

הלבשולב

י.א  הולממה, א,
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טכו
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פ.

פ. הבה,

ח בה,

ששלאזאה

שלאלע:

אנעטחשו

אנלו: ומאה,

ודשנע

ו. ו, ו, ה,

אבתכותאו.

נשאמ. שחאנ.

ארש

ד 

ה

הדייני ושבועת מט שבועותפרק

עליהן. נׁש בּ עין בּ אחריוּ תן, ׁש חיּ ב קד ׁש ים 
עליהם : נׁש בּ עין אין בּ אחריוּ תן, חיּ ב ו ׁש אינוֹ 

מאיר כּ קּ רקע,רבּ י ואינן  כּ קּ רקע ׁש הן דּ ברים  י ׁש  א וֹ מר, 
ל וֹ .חכמיםואין מ וֹ דים  

,ל מסרּת י טע וּ נוֹ ת גּ פנים  עשׂ ר  כּ יצד ,
חמ ׁש , א לּ א  אינן א וֹ מר וה לּ ה 

מאיר  ׁש בוּ עה .רבּ י מחיּ ב 
כקּ רקע.וחכמים ה וּ א  הרי לקּ רקע המח בּ ר  כּ ל  א וֹ מרים, 

ו ׁש בּ ּמ נין . וׁש בּ ּמ ׁש קל ׁש בּ ּמ דּ ה  דּ בר על  אלּ א נׁש בּ עין אין
,ל מסרּת י מלא  וכיס ל מסר ּת י מלא  בּ ית כּ יצד ,

יוֹ ד ע איני א וֹ מר וה לּ ה 
ּפ ט וּ ר. נוֹ טל , א ּת ה  ּׁשה נּ חּת  מה  א לּ א 

חיּ ב: החלּ וֹ ן, עד  א וֹ מר  וזה  ה זּ יז עד  א וֹ מר זה 

ה ּמ ׁש כּ וֹ ן, ואבד  ה ּמ ׁש כּ וֹ ן על חבר וֹ  את  ה ּמ לוה 
הלויתי  סלע לוֹ  ׁש וה ,אמר היה  ו ׁש קל עליו   

כי  לא  א וֹ מר  וה לּ ה 
ּפ ט וּ ר. ׁש וה , היה  וסלע  עליו הלויתני סלע א לּ א 

הלויתי  ׁש וה ,סלע היה  ו ׁש קל עליו   
כי  לא  א וֹ מר  וה לּ ה 

חיּ ב. ׁש וה , היה  דינרים  וּ ׁש לׁש ה  עליו הלויתני סלע  א לּ א 
ׁש וה , היה  וּ ׁש ּת ים  עליו הלויתני סלע 

כי  לא  א וֹ מר  וה לּ ה 
הלויתי  סלע ּפ ט וּ ר.א לּ א  ׁש וה , היה  וסלע  עליו  

ׁש וה , היה  וּ ׁש ּת ים  עליו הלויתני סלע 
כי  לא  א וֹ מר  וה לּ ה 
הלויתי  סלע חיּ ב.א לּ א  ׁש וה , היה  דינרים  וחמ ּׁשה  עליו  

אצלוֹ , ׁש ה ּפ קּ ד וֹ ן מי נׁש בּ ע, וּ מי
ה ּפ קּ ד וֹ ן: את  ה לּ ה  ויוֹ ציא  זה  יּׁשבע  ׁש ּמ א 

ו

ז

נע. קשב,

אנע: וחב,

ידשכוכרמ א,

מל.חו 

עגטמל כ,

ואאאח

מש.רמ

כהלההכ.ו א,

אנאעדשוו.

בממלוממל כ,

ואאי

פ. אמשאנ,

ח: זאעהואעה,

האחעהוה

אלסהעוהש

ואלכ

פ. אסהעוהש,

סהעוהש

ואלכ

ח. אסהעודהש,

סהעוהש

ואלכ

פ. אסהעוהש,

סהעוהש

ואלכ

ח. אסהעודהש,

משא ונ,

שיזוהאה:

ו

ז 

וקק



הנשבעי זכל שבועותפרק נ

ז פרק
מ ׁש לּ מין. ולא  נׁש בּ עין ׁש בּ ּת וֹ רה , ה נּ ׁש בּ עין כּ ל

ונוֹ טלין, נׁש בּ עין וא לּ וּ 
ה ּׁשבוּ עה , על חׁש וּ ד  ו ׁש כּ נגדּ וֹ  וה נּ חבּ ל, וה נּ גזל , ה ּׂשכיר ,

ּפ נקסוֹ . על והחנוני
כּ יצד , ה ּׂשכיר 

נתּת י, א וֹ מר  ה וּ א  , ביד לי ׁש יּ ׁש  שׂ כרי לי ּת ן ל וֹ  אמר 
ונוֹ טל. נׁש בּ ע ה וּ א  נטלּת י, לא  א וֹ מר וה לּ ה 

יהוּ דה  ה וֹ דאה .רבּ י  מקצת  ׁש ם  ׁש ּת הא  עד  א וֹ מר, 
, ביד לי ׁש יּ ׁש  דּ ינר  חמ ּׁשים  שׂ כרי לי ּת ן ל וֹ  אמר  כּ יצד ,

זהב: דינר  התקבּ לּת  א וֹ מר וה וּ א 

כּ יצד , ה נּ גזל 
ברׁש וּ ת , ׁש א  למ ׁש כּ נוֹ  לביתוֹ  ׁש נּ כנס א וֹ ת וֹ  מ עידין היוּ 

נטלּת י, לא  א וֹ מר וה וּ א  נטלּת , כּ לי א וֹ מר  ה וּ א 
ונוֹ טל. נׁש בּ ע זה  הרי

יהוּ דה  ה וֹ דאה .רבּ י  מקצת  ׁש ם  ׁש ּת הא  עד  א וֹ מר, 
נטלּת , כלים  ׁש ני ל וֹ  אמר כּ יצד ,

אחד : א לּ א  נטל ּת י לא  א וֹ מר  וה וּ א 

כּ יצד , ה נּ חבּ ל 
חבוּ ל , ויצא  ׁש לם  יד וֹ  ּת חת  ׁש נּ כנס א וֹ ת וֹ  מ עידים  היוּ 

חבלּת י, לא  א וֹ מר  וה וּ א  בּ י, חבלּת  ל וֹ  ואמר
ונוֹ טל. נׁש בּ ע זה  הרי

יהוּ דה  ה וֹ דאה .רבּ י  מקצת  ׁש ם  ׁש ּת הא  עד  א וֹ מר, 
ׁש ּת ים , בּ י חבל ּת  לוֹ  אמר  כּ יצד ,

אחת : א לּ א  ב חבלּת י לא  א וֹ מר  וה לּ ה 

כּ יצד , ה ּׁשבוּ עה  על  חׁש וּ ד  ו ׁש כּ נגדּ וֹ 
ה ּפ קּ ד וֹ ן, ׁש בוּ עת  ואחת ה עד וּ ת  ׁש בוּ עת אחת 

א 

ב

ג 

ד

נומ. כהש,

ונו

וחעה ו, ו, ה,

ועפ.

הכ

האנ אלתלששלב,

הנו. ואלנ,

עששמה.רי א,

אלתלשחדשלב כ,

ואהדז:

הכ

המאשללשב

ואלנ האכנ,

הזנו.

עששמה.רי א,

אלשכנ כ,

ואלנאא:

הכ

המאשתישוח

ואלח ולחב,

הזנו.

עששמה.רי א,

אלחבש כ,

ואלחבאא:

וחעהכ

אשהושה

א
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ג
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הנשבעי זכל נאשבועותפרק

ׁש וא . ׁש בוּ עת ואפ לּ וּ 
ברבּ ית , וּ מלוה  בּ קביא , מ שׂ חק מהן אחד  היה 

ׁש ביעית , וסוֹ חרי יוֹ נים , וּ מפריחי
ונוֹ טל. נׁש בּ ע ׁש כּ נג דּ וֹ 
ח  חׁש וּ דין, ׁש ניהן למק וֹ מ ּה ,היוּ  ה ּׁשבוּ עה  זרה  

יוֹ סי .דּ ברי רבּ י  
מאיר  יחלק וּ :רבּ י א וֹ מר, 

כּ יצד , ּפ נקסוֹ  על והחנוני
זוּ ז, מאתים  לי חיּ ב ׁש א ּת ה  ּפ נקסי על כּ ת וּ ב  לוֹ  ׁש יּ אמר לא 

חּט ין, סאתים  לבני ּת ן לוֹ  אמר א לּ א 
מע וֹ ת , בּ סלע לפ וֹ עלי ּת ן

נטלנוּ , לא  א וֹ מרים  והן נת ּת י א וֹ מר  ה וּ א 
ונוֹ טלין . נׁש בּ עין והן ונוֹ טל נׁש בּ ע  הוּ א נׁש בּ עים), )ׁש ניהן

ננּ ס אמר  ׁש ואבּ ן  ׁש בוּ עת  לידי באין א לּ וּ  כּ יצד  , 
ׁש וא , ׁש בוּ עת  לידי באין וא לּ וּ 

בׁש בוּ עה: ׁש א נוֹ טלין והן  ב ׁש ב וּ עה ׁש א  נוֹ טל ה וּ א  א לּ א 

לוֹ , ונתן ּפ רוֹ ת בדינר לי ּת ן לחנוני אמר 
באנּפ לי, וּ נתּת וֹ  ל נתּת יו לוֹ  אמר ה דּ ינר, לי ּת ן לוֹ  אמר

ה בּ ית. בּ על  יּׁשבע
ה ּפ ר וֹ ת , את לי ּת ן לוֹ  אמר ה דּ ינר, את  לוֹ  נתן

,בּ ית  ֹלת ו וה וֹ לכ ּת ן ל נתּת ים  ל וֹ  אמר 
חנוני. יּׁשבע 
יהוּ דה  ה עליוֹ נה .רבּ י  על  יד וֹ  בּ יד וֹ , ׁש ה ּפ ר וֹ ת  כּ ל א וֹ מר, 

לוֹ , ונתן מעוֹ ת בדינר לי ּת ן ל ּׁשלחני אמר
באנּפ לי, וּ נתּת וֹ  ל נת ּת יו  לוֹ  אמר  הדּ ינר, את  לי  ּת ן לוֹ  אמר

ה בּ ית. בּ על  יּׁשבע
ה ּמ ע וֹ ת , את לי ּת ן לוֹ  אמר ה דּ ינר, את  לוֹ  נתן

ה 

ו

ושש.

וב האממב,

וש וי,

שנו.

חהל השח,

רי.ד

י:רמ א,

ועפכ

לשלכעפשחלמז

אאלתלסח

תלבמ

האנואלנ

הנוונו. שנ,

כאבלששבנא  ,

ובלשש

אהנשבונשב:

אלתלבפול

אלנלוב אלתלה,

יבה.

אלתלאה נלאה,

אלנלולב

יח.

יעה.רי כשב, א,

אלתלבמול

אלנלוב אלתלאה,

יבה.

אלתלאה נלאה,

ה

ו

וקק



הנשבעי זכל שבועותפרק נ

ז פרק
מ ׁש לּ מין. ולא  נׁש בּ עין ׁש בּ ּת וֹ רה , ה נּ ׁש בּ עין כּ ל

ונוֹ טלין, נׁש בּ עין וא לּ וּ 
ה ּׁשבוּ עה , על חׁש וּ ד  ו ׁש כּ נגדּ וֹ  וה נּ חבּ ל, וה נּ גזל , ה ּׂשכיר ,

ּפ נקסוֹ . על והחנוני
כּ יצד , ה ּׂשכיר 

נתּת י, א וֹ מר  ה וּ א  , ביד לי ׁש יּ ׁש  שׂ כרי לי ּת ן ל וֹ  אמר 
ונוֹ טל. נׁש בּ ע ה וּ א  נטלּת י, לא  א וֹ מר וה לּ ה 

יהוּ דה  ה וֹ דאה .רבּ י  מקצת  ׁש ם  ׁש ּת הא  עד  א וֹ מר, 
, ביד לי ׁש יּ ׁש  דּ ינר  חמ ּׁשים  שׂ כרי לי ּת ן ל וֹ  אמר  כּ יצד ,

זהב: דינר  התקבּ לּת  א וֹ מר וה וּ א 

כּ יצד , ה נּ גזל 
ברׁש וּ ת , ׁש א  למ ׁש כּ נוֹ  לביתוֹ  ׁש נּ כנס א וֹ ת וֹ  מ עידין היוּ 

נטלּת י, לא  א וֹ מר וה וּ א  נטלּת , כּ לי א וֹ מר  ה וּ א 
ונוֹ טל. נׁש בּ ע זה  הרי

יהוּ דה  ה וֹ דאה .רבּ י  מקצת  ׁש ם  ׁש ּת הא  עד  א וֹ מר, 
נטלּת , כלים  ׁש ני ל וֹ  אמר כּ יצד ,

אחד : א לּ א  נטל ּת י לא  א וֹ מר  וה וּ א 

כּ יצד , ה נּ חבּ ל 
חבוּ ל , ויצא  ׁש לם  יד וֹ  ּת חת  ׁש נּ כנס א וֹ ת וֹ  מ עידים  היוּ 

חבלּת י, לא  א וֹ מר  וה וּ א  בּ י, חבלּת  ל וֹ  ואמר
ונוֹ טל. נׁש בּ ע זה  הרי

יהוּ דה  ה וֹ דאה .רבּ י  מקצת  ׁש ם  ׁש ּת הא  עד  א וֹ מר, 
ׁש ּת ים , בּ י חבל ּת  לוֹ  אמר  כּ יצד ,

אחת : א לּ א  ב חבלּת י לא  א וֹ מר  וה לּ ה 

כּ יצד , ה ּׁשבוּ עה  על  חׁש וּ ד  ו ׁש כּ נגדּ וֹ 
ה ּפ קּ ד וֹ ן, ׁש בוּ עת  ואחת ה עד וּ ת  ׁש בוּ עת אחת 

א 

ב

ג 

ד
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הנשבעי זכל נאשבועותפרק

ׁש וא . ׁש בוּ עת ואפ לּ וּ 
ברבּ ית , וּ מלוה  בּ קביא , מ שׂ חק מהן אחד  היה 

ׁש ביעית , וסוֹ חרי יוֹ נים , וּ מפריחי
ונוֹ טל. נׁש בּ ע ׁש כּ נג דּ וֹ 
ח  חׁש וּ דין, ׁש ניהן למק וֹ מ ּה ,היוּ  ה ּׁשבוּ עה  זרה  

יוֹ סי .דּ ברי רבּ י  
מאיר  יחלק וּ :רבּ י א וֹ מר, 

כּ יצד , ּפ נקסוֹ  על והחנוני
זוּ ז, מאתים  לי חיּ ב ׁש א ּת ה  ּפ נקסי על כּ ת וּ ב  לוֹ  ׁש יּ אמר לא 

חּט ין, סאתים  לבני ּת ן לוֹ  אמר א לּ א 
מע וֹ ת , בּ סלע לפ וֹ עלי ּת ן

נטלנוּ , לא  א וֹ מרים  והן נת ּת י א וֹ מר  ה וּ א 
ונוֹ טלין . נׁש בּ עין והן ונוֹ טל נׁש בּ ע  הוּ א נׁש בּ עים), )ׁש ניהן

ננּ ס אמר  ׁש ואבּ ן  ׁש בוּ עת  לידי באין א לּ וּ  כּ יצד  , 
ׁש וא , ׁש בוּ עת  לידי באין וא לּ וּ 

בׁש בוּ עה: ׁש א נוֹ טלין והן  ב ׁש ב וּ עה ׁש א  נוֹ טל ה וּ א  א לּ א 

לוֹ , ונתן ּפ רוֹ ת בדינר לי ּת ן לחנוני אמר 
באנּפ לי, וּ נתּת וֹ  ל נתּת יו לוֹ  אמר ה דּ ינר, לי ּת ן לוֹ  אמר

ה בּ ית. בּ על  יּׁשבע
ה ּפ ר וֹ ת , את לי ּת ן לוֹ  אמר ה דּ ינר, את  לוֹ  נתן

,בּ ית  ֹלת ו וה וֹ לכ ּת ן ל נתּת ים  ל וֹ  אמר 
חנוני. יּׁשבע 
יהוּ דה  ה עליוֹ נה .רבּ י  על  יד וֹ  בּ יד וֹ , ׁש ה ּפ ר וֹ ת  כּ ל א וֹ מר, 

לוֹ , ונתן מעוֹ ת בדינר לי ּת ן ל ּׁשלחני אמר
באנּפ לי, וּ נתּת וֹ  ל נת ּת יו  לוֹ  אמר  הדּ ינר, את  לי  ּת ן לוֹ  אמר

ה בּ ית. בּ על  יּׁשבע
ה ּמ ע וֹ ת , את לי ּת ן לוֹ  אמר ה דּ ינר, את  לוֹ  נתן

ה 
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הנשבעי זכל שבועותפרק נב

ל נת ּת ים  לוֹ  כּ יס,אמר  ֹלתו וה ׁש לכ ּת ם   
ׁש לחני. יּׁשבע

יהוּ דה  א וֹ מר ,רבּ י  
דּ ינרוֹ : ׁש יּ ּט ל  עד  א ּס ר  ל ּת ן ׁש לחני  דּ ר אין

ׁש אמרוּ , כּ ׁש ם 
בׁש בוּ עה , א לּ א  ת ּפ רע  לא  כּ ת בּ תּה  ה ּפ וֹ גמת 

בׁש בוּ עה . א לּ א  תּפ רע לא  פר וּ עה , ׁש היא  מ עיד ּה  אחד  ועד 
מ ׁש עבּ דים מ נּ כסים 

בׁש בוּ עה . א לּ א  תּפ רע לא  יתוֹ מים , וּ מ נּ כסי
בׁש בוּ עה . א לּ א  תּפ רע לא  בּ פניו , ׁש א  וה נּ פר עת 

בׁש בוּ עה , א לּ א  יּפ רעוּ  לא  הית וֹ מים  וכן
א בּ א , לנוּ  אמר ולא  א בּ א , פקדנוּ  ׁש א  ׁש בוּ עה 

פרוּ ע. זה  ׁש ּׁשטר א בּ א  ׁש ל  ׁש טר וֹ תיו בין מצינוּ  וׁש א 
בּ רוֹ קה  בּ ן י וֹ חנן  א וֹ מר ,רבּ י  

ונוֹ טל. נׁש בּ ע זה  הרי האב, מיתת לאחר  ה בּ ן נוֹ לד  אפ לּ וּ 
גּ מליאל אמר  בּ ן  ׁש מע וֹ ן ,רבּ ן  

מיתתוֹ  בּ ׁש עת האב ׁש אמר  עדים  יׁש  אם 
בׁש בוּ עה : ׁש א  נוֹ טל ה וּ א  פר וּ ע, אינוֹ  זה  ׁש טר 

בט ענה , ׁש א  נׁש בּ עים  וא לּ וּ 
והא ּפ וֹ טרוֹ ּפ ין, והאריסין, ה ּׁשּת פין,

ה בּ ית. וּ בן ה בּ ית ,  ֹבּ ת ו וה נּ וֹ תנת ה נּ וֹ שׂ את  והא ּׁשה 
חיּ ב. לי, ׁש ּת ּׁשבע רצוֹ ני טוֹ ענני, א ּת ה  מה  לוֹ  אמר

לה ׁש בּ יע וֹ . יכ וֹ ל אין והאריסין, ה ּׁשּת פין חלק וּ 
ה כּ ל. את  עליו  מגל גּ לין אחר , מ ּמ ק וֹ ם  ׁש בוּ עה  לוֹ  נתגּ לגּ לה 

הּׁשבוּ עה: את  מׁש ּמ טת  וה ּׁשביעית 

ח פרק 
הן, ׁש וֹ מרין ארבּ עה 

וה ּׂשוֹ כר. שׂ כר, נוֹ שׂ א  וה ּׁשוֹ אל, חנּ ם , ׁש וֹ מר 
ה כּ ל. על  נׁש בּ ע חנּ ם  ׁש וֹ מר 
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א 
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יש.
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ו. נש, ו, שח,
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שומרי חארבעה  נג שבועותפרק 

ה כּ ל. את  מ ׁש לּ ם  וה ּׁשוֹ אל 
ה ּׁשבוּ רה על נׁש בּ עין וה ּׂשוֹ כר שׂ כר נוֹ שׂ א 

ה ּׁשב  ה ּמ תה ,ועל ועל וּ יה  
ה גּ נבה : ואת האבדה  את וּ מ ׁש לּ מים 

מת , ל וֹ  אמר  ׁש וֹ רי, היכן חנּ ם , ל ׁש וֹ מר אמר
אבד . א וֹ  נגנב א וֹ  נׁש בּ ה  א וֹ  ׁש נּ ׁש בּ ר  וה וּ א 

אבד . א וֹ  נגנב א וֹ  נׁש בּ ה  א וֹ  ׁש ּמ ת  וה וּ א  נׁש בּ ר,

אבד . א וֹ  נגנב א וֹ  נׁש בּ ר  א וֹ  ׁש ּמ ת וה וּ א  נׁש בּ ה ,

אבד . א וֹ  נׁש בּ ה  א וֹ  נׁש בּ ר  א וֹ  ׁש ּמ ת וה וּ א  נגנב,

נגנב. א וֹ  נׁש בּ ה  א וֹ  נׁש בּ ר א וֹ  ׁש ּמ ת  וה וּ א  אבד ,
ּפ טוּ ר : אמן, ואמר  אני, מ ׁש בּ יע

סח, א ּת ה  מה  יוֹ ד ע איני לוֹ  אמר ׁש וֹ רי, היכן
אבד . א וֹ  נגנב א וֹ  נׁש בּ ה  א וֹ  נׁש בּ ר  א וֹ  ׁש ּמ ת  וה וּ א 

ּפ ט וּ ר. אמן, ואמר אני, מ ׁש בּ יע
אבד . ל וֹ  אמר  ׁש וֹ רי, היכן
אמן, ואמר  אני, מ ׁש בּ יע

ה קּ רן. את מ ׁש לּ ם  ׁש אכל וֹ , א וֹ תוֹ  מ עידין וה עדים 
וא ׁש ם . וחמ ׁש  קרן מ ׁש לּ ם  מ עצמ וֹ , ה וֹ דה 

נגנב. לוֹ  אמר ׁש וֹ רי, היכן
אמן, ואמר  אני, מ ׁש בּ יע

ׁש גּ נבוֹ , א וֹ ת וֹ  מ עידין וה עדים 
כפל. ּת ׁש לוּ מי מ ׁש לּ ם 

וא ׁש ם : וחמ ׁש  קרן מ ׁש לּ ם  מ עצמ וֹ , ה וֹ דה 

ׁש גּ נבּת , ׁש וֹ רי היכן בּ ּׁשוּ ק לאחד  אמר
ׁש גּ נבוֹ , א וֹ ת וֹ  מ עידים  וה עדים  גנבּת י, לא  א וֹ מר  וה וּ א 

כפל. ּת ׁש לוּ מי מ ׁש לּ ם 
וחמ ּׁשה . אר בּ עה  ּת ׁש לוּ מי מ ׁש לּ ם  וּ מכר , טבח

וּ באין, ׁש ּמ מ ׁש מ ׁש ין עדים  ראה 
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הנשבעי זכל שבועותפרק נב

ל נת ּת ים  לוֹ  כּ יס,אמר  ֹלתו וה ׁש לכ ּת ם   
ׁש לחני. יּׁשבע

יהוּ דה  א וֹ מר ,רבּ י  
דּ ינרוֹ : ׁש יּ ּט ל  עד  א ּס ר  ל ּת ן ׁש לחני  דּ ר אין

ׁש אמרוּ , כּ ׁש ם 
בׁש בוּ עה , א לּ א  ת ּפ רע  לא  כּ ת בּ תּה  ה ּפ וֹ גמת 

בׁש בוּ עה . א לּ א  תּפ רע לא  פר וּ עה , ׁש היא  מ עיד ּה  אחד  ועד 
מ ׁש עבּ דים מ נּ כסים 

בׁש בוּ עה . א לּ א  תּפ רע לא  יתוֹ מים , וּ מ נּ כסי
בׁש בוּ עה . א לּ א  תּפ רע לא  בּ פניו , ׁש א  וה נּ פר עת 

בׁש בוּ עה , א לּ א  יּפ רעוּ  לא  הית וֹ מים  וכן
א בּ א , לנוּ  אמר ולא  א בּ א , פקדנוּ  ׁש א  ׁש בוּ עה 

פרוּ ע. זה  ׁש ּׁשטר א בּ א  ׁש ל  ׁש טר וֹ תיו בין מצינוּ  וׁש א 
בּ רוֹ קה  בּ ן י וֹ חנן  א וֹ מר ,רבּ י  

ונוֹ טל. נׁש בּ ע זה  הרי האב, מיתת לאחר  ה בּ ן נוֹ לד  אפ לּ וּ 
גּ מליאל אמר  בּ ן  ׁש מע וֹ ן ,רבּ ן  

מיתתוֹ  בּ ׁש עת האב ׁש אמר  עדים  יׁש  אם 
בׁש בוּ עה : ׁש א  נוֹ טל ה וּ א  פר וּ ע, אינוֹ  זה  ׁש טר 

בט ענה , ׁש א  נׁש בּ עים  וא לּ וּ 
והא ּפ וֹ טרוֹ ּפ ין, והאריסין, ה ּׁשּת פין,

ה בּ ית. וּ בן ה בּ ית ,  ֹבּ ת ו וה נּ וֹ תנת ה נּ וֹ שׂ את  והא ּׁשה 
חיּ ב. לי, ׁש ּת ּׁשבע רצוֹ ני טוֹ ענני, א ּת ה  מה  לוֹ  אמר

לה ׁש בּ יע וֹ . יכ וֹ ל אין והאריסין, ה ּׁשּת פין חלק וּ 
ה כּ ל. את  עליו  מגל גּ לין אחר , מ ּמ ק וֹ ם  ׁש בוּ עה  לוֹ  נתגּ לגּ לה 

הּׁשבוּ עה: את  מׁש ּמ טת  וה ּׁשביעית 

ח פרק 
הן, ׁש וֹ מרין ארבּ עה 

וה ּׂשוֹ כר. שׂ כר, נוֹ שׂ א  וה ּׁשוֹ אל, חנּ ם , ׁש וֹ מר 
ה כּ ל. על  נׁש בּ ע חנּ ם  ׁש וֹ מר 
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אלנלולכ

יש.
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שומרי חארבעה  נג שבועותפרק 

ה כּ ל. את  מ ׁש לּ ם  וה ּׁשוֹ אל 
ה ּׁשבוּ רה על נׁש בּ עין וה ּׂשוֹ כר שׂ כר נוֹ שׂ א 

ה ּׁשב  ה ּמ תה ,ועל ועל וּ יה  
ה גּ נבה : ואת האבדה  את וּ מ ׁש לּ מים 

מת , ל וֹ  אמר  ׁש וֹ רי, היכן חנּ ם , ל ׁש וֹ מר אמר
אבד . א וֹ  נגנב א וֹ  נׁש בּ ה  א וֹ  ׁש נּ ׁש בּ ר  וה וּ א 

אבד . א וֹ  נגנב א וֹ  נׁש בּ ה  א וֹ  ׁש ּמ ת  וה וּ א  נׁש בּ ר,

אבד . א וֹ  נגנב א וֹ  נׁש בּ ר  א וֹ  ׁש ּמ ת וה וּ א  נׁש בּ ה ,

אבד . א וֹ  נׁש בּ ה  א וֹ  נׁש בּ ר  א וֹ  ׁש ּמ ת וה וּ א  נגנב,

נגנב. א וֹ  נׁש בּ ה  א וֹ  נׁש בּ ר א וֹ  ׁש ּמ ת  וה וּ א  אבד ,
ּפ טוּ ר : אמן, ואמר  אני, מ ׁש בּ יע

סח, א ּת ה  מה  יוֹ ד ע איני לוֹ  אמר ׁש וֹ רי, היכן
אבד . א וֹ  נגנב א וֹ  נׁש בּ ה  א וֹ  נׁש בּ ר  א וֹ  ׁש ּמ ת  וה וּ א 

ּפ ט וּ ר. אמן, ואמר אני, מ ׁש בּ יע
אבד . ל וֹ  אמר  ׁש וֹ רי, היכן
אמן, ואמר  אני, מ ׁש בּ יע

ה קּ רן. את מ ׁש לּ ם  ׁש אכל וֹ , א וֹ תוֹ  מ עידין וה עדים 
וא ׁש ם . וחמ ׁש  קרן מ ׁש לּ ם  מ עצמ וֹ , ה וֹ דה 

נגנב. לוֹ  אמר ׁש וֹ רי, היכן
אמן, ואמר  אני, מ ׁש בּ יע

ׁש גּ נבוֹ , א וֹ ת וֹ  מ עידין וה עדים 
כפל. ּת ׁש לוּ מי מ ׁש לּ ם 

וא ׁש ם : וחמ ׁש  קרן מ ׁש לּ ם  מ עצמ וֹ , ה וֹ דה 

ׁש גּ נבּת , ׁש וֹ רי היכן בּ ּׁשוּ ק לאחד  אמר
ׁש גּ נבוֹ , א וֹ ת וֹ  מ עידים  וה עדים  גנבּת י, לא  א וֹ מר  וה וּ א 

כפל. ּת ׁש לוּ מי מ ׁש לּ ם 
וחמ ּׁשה . אר בּ עה  ּת ׁש לוּ מי מ ׁש לּ ם  וּ מכר , טבח

וּ באין, ׁש ּמ מ ׁש מ ׁש ין עדים  ראה 

ב

ג 

ד

ומאה.

נשונעה

והוה

ואהוה:

אלמ הש, אלח,

ושאנאנאא.

ושאנאנאא. נ,

ושאנאנאא. נ,

ושאנאנאא. נ,

ושאנאנאנ. א,

פ: וא, מא,

אלאימאס הש,

ושאנאנאנאא.

פ. וא, מא,

אלא. הש,

וא מא,

מאה. ומאש,

מקוו. המ,

אלנ. הש,

וא מא,

ומאש

מתכ.

מקוו: המ,

אלבהשש

ומאש ואלג,

מתכ.

מתאו. טו,

רעשו

ב 

ג

ד 

וקק



שומרי חארבעה  שבועותפרק  נד

מכרּת י, ולא  טבחּת י לא  אבל גּ נבּת י אמר 
קרן: א לּ א  מ ׁש לּ ם  אינוֹ 

ׁש וֹ רי, היכן לּׁשוֹ אל  אמר
אבד . א וֹ  נגנב  אוֹ  נׁש בּ ה אוֹ  ׁש נּ ׁש בּ ר וה וּ א  מת , לוֹ  אמר

אבד . א וֹ  נגנב א וֹ  נׁש בּ ה  א וֹ  ׁש ּמ ת  וה וּ א  נׁש בּ ר,
ׁש  וה וּ א  אבד .נׁש בּ ה , א וֹ  נגנב א וֹ  נׁש בּ ר  א וֹ  ּמ ת 

אבד . א וֹ  נׁש בּ ה  א וֹ  נׁש בּ ר  א וֹ  ׁש ּמ ת וה וּ א  נגנב,

נגנב. א וֹ  נׁש בּ ה  א וֹ  נׁש בּ ר א וֹ  ׁש ּמ ת  וה וּ א  אבד ,
ּפ טוּ ר : אמן, ואמר  אני, מ ׁש בּ יע

סח, א ּת ה  מה  יוֹ ד ע איני לוֹ  אמר ׁש וֹ רי, היכן
אבד . א וֹ  נגנב א וֹ  נׁש בּ ה  א וֹ  נׁש בּ ר  א וֹ  ׁש ּמ ת  וה וּ א 

חיּ ב. אמן, ואמר  אני, מ ׁש בּ יע
מת , ל וֹ  אמר  ׁש וֹ רי, היכן וה ּׂשוֹ כר  שׂ כר לנּ וֹ שׂ א  אמר

נׁש בּ ה . א וֹ  ׁש נּ ׁש בּ ר  וה וּ א 
נׁש בּ ה . א וֹ  ׁש ּמ ת  וה וּ א  נׁש בּ ר,
נׁש בּ ר. א וֹ  ׁש ּמ ת וה וּ א  נׁש בּ ה ,

ׁש נּ גנב. וה וּ א  אבד , ׁש אבד . וה וּ א  נגנב,
ּפ ט וּ ר. אמן, ואמר אני, מ ׁש בּ יע

אבד . א וֹ  ׁש נּ גנב וה וּ א  נׁש בּ ה , א וֹ  נׁש בּ ר  א וֹ  מת 
חיּ ב. אמן, ואמר  אני, מ ׁש בּ יע

נׁש בּ ה . א וֹ  נׁש בּ ר  א וֹ  ׁש ּמ ת  וה וּ א  נגנב, א וֹ  אבד ,
ּפ ט וּ ר. אמן, ואמר אני, מ ׁש בּ יע

לחוֹ בה מחוֹ בה  המ ׁש נּ ה  כּ ל  ה כּ לל, זה 
ּפ ט וּ ר. לחוֹ בה , וּ מ ּפ ט וֹ ר לפטוֹ ר  וּ מ ּפ טוֹ ר 

חיּ ב. לפט וֹ ר, מחוֹ בה 
חיּ ב. עצמ וֹ , על  להקל ה נּ ׁש בּ ע  כּ ל ה כּ לל, זה 

ּפ טוּ ר : עצמ וֹ , על  להחמיר
ׁש בוּ ע וֹ ת  מּס כת סליק

ה 

ו

אגאלטומ

אמאק:

אלהש

ושאנאנאא. אלמ,

ושאנאנאא. נ,

ושאנאנאא. נ,

ושאנאנאא. נ,

ושאנאנאנ. א,

פ: וא, מא,

אלאימאס הש,

ושאנאנאנאא.

ח. וא, מא,

אלמ אלשוהש,

ושאנ.

ושאנ. נ,

ושאנ. נ,

וש. א, וש. נ,

פ. וא, מא,

ושאא. מאנאנ,

ח. וא, מא,

ושאנאנ. אנ, א,

פ. וא, מא,

כהמל זה,

פ. ולול,

ח. מל,

ח. כהלעע, זה,

פ: לעע,

ה

ו

וקק
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הסכמות מופיעות במסכת ברכות

מחזור טומחזור ידמחזור יגמשנהפרקמסכת
יא כסלו תשצ"איב אדר תשפ"היג סיון תשע"טו-אח-א

יב כסלו תשצ"איג אדר תשפ"היד סיון תשע"טב-גא
יג כסלו תשצ"איד אדר תשפ"הטו סיון תשע"טד-הא
יד כסלו תשצ"אטו אדר תשפ"הטז סיון תשע"טו-זא
טו כסלו תשצ"אטז אדר תשפ"היז סיון תשע"טח-טא
טז כסלו תשצ"איז אדר תשפ"היח סיון תשע"טי-יאא
יז כסלו תשצ"איח אדר תשפ"היט סיון תשע"טיב-יגא

יח כסלו תשצ"איט אדר תשפ"הכ סיון תשע"טיד-אא-ב
יט כסלו תשצ"אכ אדר תשפ"הכא סיון תשע"טב-גב
כ כסלו תשצ"אכא אדר תשפ"הכב סיון תשע"טד-הב
כא כסלו תשצ"אכב אדר תשפ"הכג סיון תשע"טו-זב
כב כסלו תשצ"אכג אדר תשפ"הכד סיון תשע"טח-טב

כג כסלו תשצ"אכד אדר תשפ"הכה סיון תשע"טי-אב-ג
כד כסלו תשצ"אכה אדר תשפ"הכו סיון תשע"טב-גג
כה כסלו תשצ"אכו אדר תשפ"הכז סיון תשע"טד-הג
כו כסלו תשצ"אכז אדר תשפ"הכח סיון תשע"טו-זג
כז כסלו תשצ"אכח אדר תשפ"הכט סיון תשע"טח-טג
כח כסלו תשצ"אכט אדר תשפ"הל סיון תשע"טי-יאג

כט כסלו תשצ"אא ניסן תשפ"הא תמוז תשע"טיב-אג-ד
ל כסלו תשצ"אב ניסן תשפ"הב תמוז תשע"טב-גד
א טבת תשצ"אג ניסן תשפ"הג תמוז תשע"טד-הד
ב טבת תשצ"אד ניסן תשפ"הד תמוז תשע"טו-זד
ג טבת תשצ"אה ניסן תשפ"הה תמוז תשע"טח-טד
ד טבת תשצ"או ניסן תשפ"הו תמוז תשע"טי-יאד

ה טבת תשצ"אז ניסן תשפ"הז תמוז תשע"טיב-אד-ה
ו טבת תשצ"אח ניסן תשפ"הח תמוז תשע"טב-גה
ז טבת תשצ"אט ניסן תשפ"הט תמוז תשע"טד-הה
ח טבת תשצ"אי ניסן תשפ"הי תמוז תשע"טו-זה
ט טבת תשצ"איא ניסן תשפ"היא תמוז תשע"טא-בו

י טבת תשצ"איב ניסן תשפ"היב תמוז תשע"טג-או-ז
יא טבת תשצ"איג ניסן תשפ"היג תמוז תשע"טב-גז
יב טבת תשצ"איד ניסן תשפ"היד תמוז תשע"טד-הז
יג טבת תשצ"אטו ניסן תשפ"הטו תמוז תשע"טו-זז
יד טבת תשצ"אטז ניסן תשפ"הטז תמוז תשע"טח-טז

ת א-ז
עדויו
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אומר עדויות שמאי א אפרק 

ׁש עתן . דּ יּ ן  ה נּ ׁש ים כּ ל א וֹ מר, ׁש ּמ אי
אפלּ וּ  לפקידה, מּפ קידה א וֹ מר, והלּ ל
לא א וֹ מרים, וחכמים הר בּ ה . לימים
אלּ א זה, כדברי ולא זה כדברי

א 

עדת  מכת
אומר  שמאי  א פרק

  א 
    

    
     
    

   
           

           
            

            

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש עתן .א דּ יּ ן  הנּ ׁש ים  כּ ל  א וֹ מר  כּ ל ׁש ּמ אי  ָ◌
לט ּמ א  ׁש תן דּ יּ ן דּ ם, הר וֹ אוֹ ת ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַהנּ ׁש ים
.ואיל ראיּ תן מת בּ הן ׁש נּ גע וּ  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֳ◌ָטהר וֹ ת
דּ ם  הוה נּמ י  הכי  מ ּק ּמ י  אמרינן ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְולא
והיתה  המיד וּ הוּ  הרחם בּ ית ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְוכתלי
מט ּמ אוֹ ת  הנּ ׁש ים ׁש כּ ל  מ ּק דם ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְטמאה
הדּ ם  יצא ׁש א ּפ י  ל  ואף החיצוֹ ן ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַבּ בּ ית
דּ למא  חיׁש  דלא דׁש ּמ אי וט מא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַלח וּ ץ.
כּ ן, אוֹ מר  אּת ה ׁש אם דם, הוה הכי ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִמּק ּמ י
בּ יאה  בּ ׁש ת ּת מיד  נוֹ קפוֹ  אדם ׁש ל  ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִל בּ וֹ 
בּ נוֹ ת  מב ּט ל ונמצאת מאׁש ּת וֹ  ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵוּ פוֹ ר ׁש 

וּ רב יּ ה: מ ּפ ר יּ ה לפקידה.י שׂ ראל מ ּפ קידה ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
וּ בדקה  טהוֹ רה וּ מצאה היּ וֹ ם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָבּ דקה

חוֹ ׁש ׁש ים  טמאה, וּ מצאה  ּׁש ב ו ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְלסוֹ ף
ׁש ּמ א  ,ואיל ראׁש וֹ נה מ בּ דיקה ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְלמ גּ ּה 
הרחם  בּ ית וכתלי ראתה ידיה סלּ וּ ק ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִם
לא  וּ רב יּ ה ּפ ר יּ ה וּ לב ּט וּ ל  ֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶהמיד וּ הוּ .
דּ מטּמ אינן  הוּ א לּט הר וֹ ת דּ דוקא ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֳ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָחי ׁש ינן,
לב ל ּה . ולא לפקידה, מ ּפ קידה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְלהוּ 
לּט הר וֹ ת, לּה  מטּמ את אי אוֹ מר , ◌ֳ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְוׁש ּמ אי

מּת ׁש מי ׁש : נּמ י וּ פוֹ ר ׁש  נוֹ קפוֹ  לא לבּ וֹ  ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌
זה. כדברי  ולא  זה ׁש ּמ איכדברי  כּ דברי לא ְֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌

ולא  לדבריו, סיג ע וֹ שׂ ה ואינוֹ  טפי  ֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְדמקל 
וּ מחמיר  מדּ וֹ תיו ל ׁש הפריז הלּ ל ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְכּ דברי
ימים  האי  כ לּ י דּ ודּ אי מדּ אי, ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵיוֹ תר 
דּ ם: הרחם בּ ית כּ תלי מ וֹ קמי  לא ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ַר בּ ים

נדהא. במסכת  אליעזר  מ"ג)רבי מדיעה(פ"א  ולאפוקי  שעתן , דיין לבד  נשים  ארבע ליה אית 
שעתן דיין הנשים  כל  לכתוב התנא דייק מ"א)זו  פ "א נדה .(רמב "ם

 י י ח ר ו ק מ

ג



אומר עדויות שמאי א פרק  ב

מּפ קידה  יד על ממעטת  לעת  מעת 
ממעטת  לפקידה וּ מּפ קידה לפקידה ,
אּׁשה כּ ל לעת. מעת יד על
ׁש עתּה . דּ יּ ּה  וסת, לּה  ׁש יּ ׁש 
כפקידה, זוֹ  הרי בּ עדּ ים, המׁש ּמ ׁש ת 

     
    
     
     

    
    

     
              

            
           

           
   ב       ג 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מּפ קידה  יד  על  ממ עטת לעת מ עת
בּ אה לפקידה. הזכּ ר וּ  זמ נּ ים ׁש ני ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌

הּק ל  אחר   ּוהל , למפר טהר וֹ ת ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֳ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְלטּמ א
י וֹ תר  לפקידה מ ּפ קידה אם ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש בּ ׁש ניהן.

ל מת אחר   ּהל ל ת, מ ת ולא ל ת ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֹ
מאתמוֹ ל  ׁש נּ ג ה טהר וֹ ת אלּ א ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְתט ּמ א
י וֹ תר  ל ת מ ת ואם הזּ את. ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַבּ ה
ׁש בּ דקה  כּ ג וֹ ן לפקידה, מּפ קידה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַל 
ורבית  טהוֹ רה וּ מצאה ׁש חרית ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַצמּה 
הנ אלּ א מטּמ אינן לא טמאה, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָמצאה
והלכה  .ואיל ׁש חרית דּ מבּ דיקת ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֳ◌ָטהר וֹ ת

יד.כּ חכמים: ידוֹ על  ול כּ מ וֹ  אחר . ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌

ג ], [נחמיה ב ' זרא בּ ספר  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶהחזיק,
טז]: [ׁש ם החזיק ואחריו כּ מ וֹ  ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶׁש הוּ א

ׁש ל ׁש וסת. הארח זמן ל ּה  ׁש נּ קבּ ע  , ּקב ו ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ֹ
וּ מצאה  וסּת ּה  בּ ׁש ת וּ בדקה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְּפ מים,
דּ למא  חי ׁש ינן ולא ׁש תּה , דּ יּ ּה  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְטמאה,
בּ א: בּ זמ נּ וֹ  ארח  דּ ודּ אי  הוה, הכי  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִמּק ּמ י

כפקידה. זוֹ  הרי  בּ עדּ ים ּת ר ּת יוהמ ׁש ּמ ׁש ת ַ◌ְ◌ֵ◌
בּ דּ ים, וּ מׁש ּמ ׁש ת קאמר , והכי  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָקתני,
בּ ׁש ני לׁש ּמ ׁש  אה כּ ל ל  מצוה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר 
ּת ׁש מיׁש  לפני אחד  בּ הן, ׁש בּ וֹ דקת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִדּ ים

ּת ׁש מיׁש : לאחר  כפקידה.ואחד  זוֹ  הרי  ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌
כּ פקידה: הוּ א הרי  ּת ׁש מיׁש  ׁש לאחר  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָהד 

כן ב. לעשות שמצוה  להשמיענו בא גם  שהתנא  כלומר  קתני, שתרתי רע"ב  עיין 
בגמרא ה .)וכדאיתא דף ומשמשת.(נדה כמבואר ג .תני  תשמיש , לפני  של העד  לא  אבל

יד )ברע"ב  על וממעטת עיי "ש .(ד"ה

 י י ח ר ו ק מ

אומר עדויות שמאי א ג פרק 

יד  ועל לעת  מעת  יד  על ממעטת 
לפקידה: מּפ קידה

     
     

     
      ד

ב משנה 
חלה  מצות

כ) טו ר (במדבר תרמת  תרמה  רימ ח ה ערסתכ ראית 
עריסותיכ ראשית  קרא מה דריש בתוספתא  : את  רימ 
עיסת  וכמה מדבר עיסת כדי  עיסתכ וכמה עיסתכ כדי

שנאמר עומר המ)מדבר טז )(באכילת עשירית (שמות והעומר

הוא . האיפה

. ביצי 6 = לוג לוג. 4 = קב קב. 6 = סאה סאה. 3 = איפה

מחמת  רובע , ג נקרא הקב .לוג רובע שהוא

האיפה  עשירית 
והיינו מלגו עשירית  הוא האיפה  עשירית   ה אי  התנאי נחלקו

מלבר עשירית  או קב , מלגיו)1.8 קב .(תשיעית  2 והיינו

מלגיו עשירית
בצי 43.2 = האיפה עשירית   ולכ . ביצי 432 (מ"ג באיפה

ביצה) וחומש ביצי, ביצי שש בלוג  מדבריות. ביצי מידת  לפי
ביצה . וחומש ביצה ועוד לוג שבעה היינו  כ וא

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מּפ קידה  יד  ועל  לעת מעת יד על  ממעטת
טּפ ת לפקידה. ּת ראה ׁש ּמ א דתימא דּ מהוּ  ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌

להוי ולא זרע ׁש כבת  וּ תחּפ נּ ּה  כּ חר דּ ל ◌ֵ◌ֱ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָדּ ם
דּ ד  מתניתין לן מׁש מע  קא ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִכּ פקידה,

ה ד  אבל כפקידה. הוה ּת ׁש מי ׁש  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לאחר 
ׁש היא  ֹׁש ּמ ּת ו כּ פקידה, אינוֹ  ּת ׁש מיׁש  ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש לּ פני
לׁש ּמ ׁש , בּ הוּ לה כּ ל וֹ מר  לביתּה , ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְמהוּ מה
ול ּס דקין: לחוֹ רין אוֹ תוֹ  מכנסת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵאינּה 

נחפהד. שמא חוששין  ואין  רגילה  כבדיקה תשמיש שלאחר  בדיקה על שסומכין קמ"ל 
לעת מעת יד על ממעטת רגילה  שבדיקה כמו ולכן, ברע"ב. כדאיתא דם, טיפת 

זו. בדיקה ה"נ  הקודמת , פקידה יד ועל 
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אומר עדויות שמאי א פרק  ב

מּפ קידה  יד על ממעטת  לעת  מעת 
ממעטת  לפקידה וּ מּפ קידה לפקידה ,
אּׁשה כּ ל לעת. מעת יד על
ׁש עתּה . דּ יּ ּה  וסת, לּה  ׁש יּ ׁש 
כפקידה, זוֹ  הרי בּ עדּ ים, המׁש ּמ ׁש ת 

     
    
     
     

    
    

     
              

            
           

           
   ב       ג 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מּפ קידה  יד  על  ממ עטת לעת מ עת
בּ אה לפקידה. הזכּ ר וּ  זמ נּ ים ׁש ני ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌

הּק ל  אחר   ּוהל , למפר טהר וֹ ת ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֳ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְלטּמ א
י וֹ תר  לפקידה מ ּפ קידה אם ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש בּ ׁש ניהן.

ל מת אחר   ּהל ל ת, מ ת ולא ל ת ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֹ
מאתמוֹ ל  ׁש נּ ג ה טהר וֹ ת אלּ א ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְתט ּמ א
י וֹ תר  ל ת מ ת ואם הזּ את. ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַבּ ה
ׁש בּ דקה  כּ ג וֹ ן לפקידה, מּפ קידה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַל 
ורבית  טהוֹ רה וּ מצאה ׁש חרית ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַצמּה 
הנ אלּ א מטּמ אינן לא טמאה, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָמצאה
והלכה  .ואיל ׁש חרית דּ מבּ דיקת ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֳ◌ָטהר וֹ ת

יד.כּ חכמים: ידוֹ על  ול כּ מ וֹ  אחר . ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌

ג ], [נחמיה ב ' זרא בּ ספר  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶהחזיק,
טז]: [ׁש ם החזיק ואחריו כּ מ וֹ  ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶׁש הוּ א

ׁש ל ׁש וסת. הארח זמן ל ּה  ׁש נּ קבּ ע  , ּקב ו ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ֹ
וּ מצאה  וסּת ּה  בּ ׁש ת וּ בדקה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְּפ מים,
דּ למא  חי ׁש ינן ולא ׁש תּה , דּ יּ ּה  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְטמאה,
בּ א: בּ זמ נּ וֹ  ארח  דּ ודּ אי  הוה, הכי  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִמּק ּמ י

כפקידה. זוֹ  הרי  בּ עדּ ים ּת ר ּת יוהמ ׁש ּמ ׁש ת ַ◌ְ◌ֵ◌
בּ דּ ים, וּ מׁש ּמ ׁש ת קאמר , והכי  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָקתני,
בּ ׁש ני לׁש ּמ ׁש  אה כּ ל ל  מצוה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר 
ּת ׁש מיׁש  לפני אחד  בּ הן, ׁש בּ וֹ דקת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִדּ ים

ּת ׁש מיׁש : לאחר  כפקידה.ואחד  זוֹ  הרי  ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌
כּ פקידה: הוּ א הרי  ּת ׁש מיׁש  ׁש לאחר  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָהד 

כן ב. לעשות שמצוה  להשמיענו בא גם  שהתנא  כלומר  קתני, שתרתי רע"ב  עיין 
בגמרא ה .)וכדאיתא דף ומשמשת.(נדה כמבואר ג .תני  תשמיש , לפני  של העד  לא  אבל

יד )ברע"ב  על וממעטת עיי "ש .(ד"ה

 י י ח ר ו ק מ
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יד  ועל לעת  מעת  יד  על ממעטת 
לפקידה: מּפ קידה

     
     

     
      ד

ב משנה 
חלה  מצות

כ) טו ר (במדבר תרמת  תרמה  רימ ח ה ערסתכ ראית 
עריסותיכ ראשית  קרא מה דריש בתוספתא  : את  רימ 
עיסת  וכמה מדבר עיסת כדי  עיסתכ וכמה עיסתכ כדי

שנאמר עומר המ)מדבר טז )(באכילת עשירית (שמות והעומר

הוא . האיפה

. ביצי 6 = לוג לוג. 4 = קב קב. 6 = סאה סאה. 3 = איפה

מחמת  רובע , ג נקרא הקב .לוג רובע שהוא

האיפה  עשירית 
והיינו מלגו עשירית  הוא האיפה  עשירית   ה אי  התנאי נחלקו

מלבר עשירית  או קב , מלגיו)1.8 קב .(תשיעית  2 והיינו

מלגיו עשירית
בצי 43.2 = האיפה עשירית   ולכ . ביצי 432 (מ"ג באיפה

ביצה) וחומש ביצי, ביצי שש בלוג  מדבריות. ביצי מידת  לפי
ביצה . וחומש ביצה ועוד לוג שבעה היינו  כ וא

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מּפ קידה  יד  ועל  לעת מעת יד על  ממעטת
טּפ ת לפקידה. ּת ראה ׁש ּמ א דתימא דּ מהוּ  ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌

להוי ולא זרע ׁש כבת  וּ תחּפ נּ ּה  כּ חר דּ ל ◌ֵ◌ֱ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָדּ ם
דּ ד  מתניתין לן מׁש מע  קא ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִכּ פקידה,

ה ד  אבל כפקידה. הוה ּת ׁש מי ׁש  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לאחר 
ׁש היא  ֹׁש ּמ ּת ו כּ פקידה, אינוֹ  ּת ׁש מיׁש  ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש לּ פני
לׁש ּמ ׁש , בּ הוּ לה כּ ל וֹ מר  לביתּה , ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְמהוּ מה
ול ּס דקין: לחוֹ רין אוֹ תוֹ  מכנסת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵאינּה 

נחפהד. שמא חוששין  ואין  רגילה  כבדיקה תשמיש שלאחר  בדיקה על שסומכין קמ"ל 
לעת מעת יד על ממעטת רגילה  שבדיקה כמו ולכן, ברע"ב. כדאיתא דם, טיפת 

זו. בדיקה ה"נ  הקודמת , פקידה יד ועל 
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והלּ ל לחלּ ה. מקּ ב אוֹ מר, ׁש ּמ אי
אוֹ מרים, וחכמים מקּ בּ ים. אוֹ מר,
זה, כדברי ולא זה כדברי לא
בּ חלּ ה. חיּ בים וּ מחצה קב אלּ א

ב

ביצי שש וכל בשתות, המדבר של מידות  הגדילו בירושלי
ביצי 36 ונמצא ירושלמיות, ביצי חמש נעשו מדבריות 

לוג . ששה והיינו האיפה, עשירית  היא ירושלמיות

ביצי שש וכל  בשתות, ירושלי של המידות הגדילו  בציפורי 
של  ביצי 30 ונמצא  ציפורי. של ביצי חמש נעשו ירושלמיות

לוג . חמשה והיינו האיפה , עשירית  היא ציפורי

     
    

      
   ה

     
     

           ו

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

לחלּ ה.ב חיּ בת מּק ב  קב  בּ ּה  ׁש יּ ׁש  ּס ה ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

בּ חלּ ה.בּ חלּ ה : חיּ בים וּ מחצה ׁש הןקב  ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
למדּ ה  בּ יצה, וחמׁש  וּ ביצה לגּ ין ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌◌ָ◌ְ◌ִׁש בה

שׂ ירית  ל גּ ל גּ לת עמר וה וּ א ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶֹ◌ְ◌◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִמד בּ רית.
כּ דכתיב בּ ח לּ ה, ׁש חיּ ב טו)האיפה (בּ מד בּ ר ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

מד בּ ר. ּס ת כּ די רסתיכם, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵֹ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֵראׁש ית 
ׁש ׁש  ונמצאוּ  בּ ירוּ ׁש למיּ וֹ ת, ׁש תוּ ת ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהוֹ סיפוּ 
ולג  ירוּ ׁש למ יּ וֹ ת, בּ חמׁש  נכנסים ֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִמד בּ ריּ וֹ ת

ללג  עוֹ לים בּ יצה  וחמ ׁש  וּ ביצה ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהנּ ׁש אר

בּ יצים, ׁש ה  מד בּ רי ׁש הג  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְירוּ ׁש למי.
ה ג  נמצא גּ ד וֹ ל וֹ ת, בּ יצים בּ חמׁש  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִּת ּת נם

בּ יצה  וחמׁש  בּ יצה ּת ן גּ ד וֹ לה , בּ יצה ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָחסר
ׁש ה וּ א  בּ יצה ׁש החמׁש  גּ ד וֹ לה , ה בּ יצה ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַּת חת

נמצאוּ  ה בּ יצה, ל נוֹ סף מלּ בר ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְׁש תוּ ת
הרי  גּ דוֹ ל, לג  ׁש הן גּ דוֹ לים  בּ יצים ◌ֵ◌ֲ◌ָֹ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵׁש ׁש 
וּ מחצה: קב ׁש הן  גּ ד וֹ לים  לגּ ים ׁש ה ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌◌ָ◌ִ◌ֵהן

מפרשה. בירושלמי  מלבר . עשירית  חשבינן האיפה שעשירית  ס "ל  הלל בין שמאי  בין
צריך שיעור  ובאותו קבין ב' היינו  מלבר  ועשירית קבים  י "ח  איפה דהנה  נחלקו , במה
אכילות ב' ממנו עושין שהיו  לעומר , חלות ב' דצריך  סבר  ושמאי להלל, חלה  להפריש 

מדבר  עיסת שמאי חשיב  אחת  אכילה וכשיעור  בערב , ואחת בבוקר  טו .אחת  דף (שבת

בתוי"ט ) הובא  שמאי, האיפהו ..תוד"ה עשירית משערים לדידהו  ביצים . ושש שלשים והיינו 
עיי "ש . המשנה, בהקדמת  כמבואר  ביצים , ושש שלשים  היינו ירושלמית מדה  ולפי מלגיו ,
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חמׁש ת אמרוּ , הּמ דּ וֹ ת וּ מּׁשהגדּ ילוּ 
חמּׁשה, א וֹ מר , י וֹ סי רבּ י  חיּ בין . רב עים

חיּ בין : וע וֹ ד , חמּׁשה  ּפ טוּ רין .

ׁש א וּ בין מים הין  מלא  א וֹ מר , הלּ ל
חיּ ב  ׁש אדם א לּ א  ה ּמ קוה, את  ּפ וֹ סלין 

ג 

   
  

    
     
    

            
 ז

     
     

     
חט   

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הּמ דּ וֹ ת. צּפ וֹ רית,מ ּׁשהג דּ יל וּ  מ דּ ה היא זוֹ  ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌
יר וּ ׁש למית, ׁש ל  ל ׁש תוּ ת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הוֹ סיפוּ 
חמׁש ת  ׁש הן חמ ה, לגּ ין הה ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִנמצאוּ 

לגּ ין: אר בּ ה ׁש הּק ב  קב , חמ ּׁשה רב י ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ִ◌
חיּ בים. מדּ ה ועוֹ ד  י וֹ סי, ר בּ י דּ קסבר  ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌

אחד  מ לּ נוּ  גּ ד וֹ לוֹ ת בּ יצים היוּ  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִמדבּ רית
והלכה  בּ יצה. לכל בּ ביצה ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵמשׂ רים
דּ הינוּ  יר וּ ׁש למי  וּ מחצה דּ קב  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַכּ חכמים,
לגּ ין  ׁש ב ה ׁש הן יר וּ ׁש למיּ וֹ ת  ל גּ ין ◌ִ◌◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ִׁש ה
ׁש ע וּ ר  הן מדבּ ר יּ וֹ ת, בּ יצה וחמ ׁש  ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֵוּ ביצה
וחמׁש  בּ יצים וׁש לׁש  אר בּ ים והן ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַחלּ ה.

וּ בדק  ותּק ן וחקר  אזּ ן ורמבּ "ם ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵבּ יצה.
ושׂ רים  מאוֹ ת חמ ׁש  ׁש ּמ ׁש קל  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָוּ מצא
הּק מח ׁש ע וּ ר  הוּ א חּט ים מ ּק מח  ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְדּ רה"ם
 ּידו הדּ רה"ם וּ מ ׁש קל בּ חלּ ה. ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַהחיּ ב 
ׁש הוּ א  י שׂ ראל, ארץ וּ בכל  היּ וֹ ם ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ מצרים
שׂ ער וֹ ת  גּ ר גּ ירי  ואחד ׁש ים ֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִמׁש קל 

ל גּ ין:הין .ג בּ קר וּ ב : שׂ ר  ּפ וֹ סלין ׁש נים ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌◌ִ◌
הּמ קוה. בּ תוֹ כ וֹ את נפל וּ  ׁש נּ ׁש לם אם קדם ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌

אפלּ וּ  ׁש נּ ׁש לם, לאחר  אבל  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִׁש ע וּ ר וֹ .
ׁש בּ ע וֹ לם  ׁש אוּ בים מים כּ ל  לתוֹ כוֹ  ִהׁש לי◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

ּפ וֹ סלים: אינן אדם ׁש וּ ב  ל וֹ מר ׁש חיּ ב ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌

רבי ז. של  הועוד זה  ולפי  ביצים , שלשים  רבעים בחמשה  ונמצא  ביצים, שש  הוא  לוג
ומחצה. ביצה עוד  הוא ולאח.יוסי  גשמים , מי סאה ארבעים בו  שהיו לפני  שם  נפלו  אם 

אפילו  גשמים  מי  סאה מ ' במקוה כבר  היו אם  אבל גשמים. מי כך  אחר  שיוסיף  מהני
עיי "ש . ברע "ב, כדאיתא  נפסל , אינו  שבעולם  שאובין מים כל לתוכו לאט.השליך  הרע"ב 

שבת במסכת  וכן זו תיבה  טו .)גרס  אלא(דף לתיבת שם וליתא  זו  משנה .(תוי"ט )הובאה 
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והלּ ל לחלּ ה. מקּ ב אוֹ מר, ׁש ּמ אי
אוֹ מרים, וחכמים מקּ בּ ים. אוֹ מר,
זה, כדברי ולא זה כדברי לא
בּ חלּ ה. חיּ בים וּ מחצה קב אלּ א

ב

ביצי שש וכל בשתות, המדבר של מידות  הגדילו בירושלי
ביצי 36 ונמצא ירושלמיות, ביצי חמש נעשו מדבריות 

לוג . ששה והיינו האיפה, עשירית  היא ירושלמיות

ביצי שש וכל  בשתות, ירושלי של המידות הגדילו  בציפורי 
של  ביצי 30 ונמצא  ציפורי. של ביצי חמש נעשו ירושלמיות

לוג . חמשה והיינו האיפה , עשירית  היא ציפורי

     
    

      
   ה

     
     

           ו

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

לחלּ ה.ב חיּ בת מּק ב  קב  בּ ּה  ׁש יּ ׁש  ּס ה ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

בּ חלּ ה.בּ חלּ ה : חיּ בים וּ מחצה ׁש הןקב  ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
למדּ ה  בּ יצה, וחמׁש  וּ ביצה לגּ ין ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌◌ָ◌ְ◌ִׁש בה

שׂ ירית  ל גּ ל גּ לת עמר וה וּ א ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶֹ◌ְ◌◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִמד בּ רית.
כּ דכתיב בּ ח לּ ה, ׁש חיּ ב טו)האיפה (בּ מד בּ ר ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

מד בּ ר. ּס ת כּ די רסתיכם, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵֹ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֵראׁש ית 
ׁש ׁש  ונמצאוּ  בּ ירוּ ׁש למיּ וֹ ת, ׁש תוּ ת ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהוֹ סיפוּ 
ולג  ירוּ ׁש למ יּ וֹ ת, בּ חמׁש  נכנסים ֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִמד בּ ריּ וֹ ת

ללג  עוֹ לים בּ יצה  וחמ ׁש  וּ ביצה ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהנּ ׁש אר

בּ יצים, ׁש ה  מד בּ רי ׁש הג  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְירוּ ׁש למי.
ה ג  נמצא גּ ד וֹ ל וֹ ת, בּ יצים בּ חמׁש  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִּת ּת נם

בּ יצה  וחמׁש  בּ יצה ּת ן גּ ד וֹ לה , בּ יצה ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָחסר
ׁש ה וּ א  בּ יצה ׁש החמׁש  גּ ד וֹ לה , ה בּ יצה ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַּת חת

נמצאוּ  ה בּ יצה, ל נוֹ סף מלּ בר ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְׁש תוּ ת
הרי  גּ דוֹ ל, לג  ׁש הן גּ דוֹ לים  בּ יצים ◌ֵ◌ֲ◌ָֹ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵׁש ׁש 
וּ מחצה: קב ׁש הן  גּ ד וֹ לים  לגּ ים ׁש ה ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌◌ָ◌ִ◌ֵהן

מפרשה. בירושלמי  מלבר . עשירית  חשבינן האיפה שעשירית  ס "ל  הלל בין שמאי  בין
צריך שיעור  ובאותו קבין ב' היינו  מלבר  ועשירית קבים  י "ח  איפה דהנה  נחלקו , במה
אכילות ב' ממנו עושין שהיו  לעומר , חלות ב' דצריך  סבר  ושמאי להלל, חלה  להפריש 

מדבר  עיסת שמאי חשיב  אחת  אכילה וכשיעור  בערב , ואחת בבוקר  טו .אחת  דף (שבת

בתוי"ט ) הובא  שמאי, האיפהו ..תוד"ה עשירית משערים לדידהו  ביצים . ושש שלשים והיינו 
עיי "ש . המשנה, בהקדמת  כמבואר  ביצים , ושש שלשים  היינו ירושלמית מדה  ולפי מלגיו ,
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חמׁש ת אמרוּ , הּמ דּ וֹ ת וּ מּׁשהגדּ ילוּ 
חמּׁשה, א וֹ מר , י וֹ סי רבּ י  חיּ בין . רב עים

חיּ בין : וע וֹ ד , חמּׁשה  ּפ טוּ רין .

ׁש א וּ בין מים הין  מלא  א וֹ מר , הלּ ל
חיּ ב  ׁש אדם א לּ א  ה ּמ קוה, את  ּפ וֹ סלין 
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הּמ דּ וֹ ת. צּפ וֹ רית,מ ּׁשהג דּ יל וּ  מ דּ ה היא זוֹ  ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌
יר וּ ׁש למית, ׁש ל  ל ׁש תוּ ת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הוֹ סיפוּ 
חמׁש ת  ׁש הן חמ ה, לגּ ין הה ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִנמצאוּ 

לגּ ין: אר בּ ה ׁש הּק ב  קב , חמ ּׁשה רב י ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ִ◌
חיּ בים. מדּ ה ועוֹ ד  י וֹ סי, ר בּ י דּ קסבר  ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌

אחד  מ לּ נוּ  גּ ד וֹ לוֹ ת בּ יצים היוּ  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִמדבּ רית
והלכה  בּ יצה. לכל בּ ביצה ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵמשׂ רים
דּ הינוּ  יר וּ ׁש למי  וּ מחצה דּ קב  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַכּ חכמים,
לגּ ין  ׁש ב ה ׁש הן יר וּ ׁש למיּ וֹ ת  ל גּ ין ◌ִ◌◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ִׁש ה
ׁש ע וּ ר  הן מדבּ ר יּ וֹ ת, בּ יצה וחמ ׁש  ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֵוּ ביצה
וחמׁש  בּ יצים וׁש לׁש  אר בּ ים והן ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַחלּ ה.

וּ בדק  ותּק ן וחקר  אזּ ן ורמבּ "ם ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵבּ יצה.
ושׂ רים  מאוֹ ת חמ ׁש  ׁש ּמ ׁש קל  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָוּ מצא
הּק מח ׁש ע וּ ר  הוּ א חּט ים מ ּק מח  ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְדּ רה"ם
 ּידו הדּ רה"ם וּ מ ׁש קל בּ חלּ ה. ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַהחיּ ב 
ׁש הוּ א  י שׂ ראל, ארץ וּ בכל  היּ וֹ ם ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ מצרים
שׂ ער וֹ ת  גּ ר גּ ירי  ואחד ׁש ים ֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִמׁש קל 

ל גּ ין:הין .ג בּ קר וּ ב : שׂ ר  ּפ וֹ סלין ׁש נים ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌◌ִ◌
הּמ קוה. בּ תוֹ כ וֹ את נפל וּ  ׁש נּ ׁש לם אם קדם ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌

אפלּ וּ  ׁש נּ ׁש לם, לאחר  אבל  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִׁש ע וּ ר וֹ .
ׁש בּ ע וֹ לם  ׁש אוּ בים מים כּ ל  לתוֹ כוֹ  ִהׁש לי◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

ּפ וֹ סלים: אינן אדם ׁש וּ ב  ל וֹ מר ׁש חיּ ב ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌

רבי ז. של  הועוד זה  ולפי  ביצים , שלשים  רבעים בחמשה  ונמצא  ביצים, שש  הוא  לוג
ומחצה. ביצה עוד  הוא ולאח.יוסי  גשמים , מי סאה ארבעים בו  שהיו לפני  שם  נפלו  אם 

אפילו  גשמים  מי  סאה מ ' במקוה כבר  היו אם  אבל גשמים. מי כך  אחר  שיוסיף  מהני
עיי "ש . ברע "ב, כדאיתא  נפסל , אינו  שבעולם  שאובין מים כל לתוכו לאט.השליך  הרע"ב 

שבת במסכת  וכן זו תיבה  טו .)גרס  אלא(דף לתיבת שם וליתא  זו  משנה .(תוי"ט )הובאה 
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אומר עדויות שמאי א פרק  ו 

אוֹ מר, וׁש ּמ אי רבּ וֹ . בּ לׁש וֹ ן לוֹ מר
לא א וֹ מרים, וחכמים קבּ ין . ּת ׁש עה
עד  א לּ א  זה , כדברי ולא  זה  כדברי 
הא ׁש ּפ וֹ ת  מּׁשער גרדּ יּ ים ׁש ני ׁש בּ א וּ 
ׁש מעיה  מּׁשוּ ם והעידוּ  ׁש בּ יר וּ ׁש לים
ׁש א וּ בין מים לגּ ין  ׁש לׁש ת  ואבטליוֹ ן ,
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ר בּ וֹ . ל ׁש וֹ ן בּ ל ׁש וֹ ן  אינוֹ  הין כּ ל וֹ מר , ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌

ׁש מע   ּכ אלּ א ּת וֹ רה, לׁש וֹ ן אלּ א ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִמׁש נה
ורמ בּ "ם  ואבטלי וֹ ן. ׁש מיה ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵמר בּ וֹ תיו
ׁש מיה  ׁש היוּ  ׁש ּמ ּפ ני  ז"ל  מאביו ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִקבּ ל 

יכוֹ לין  הי וּ  לא צדק גּ רי ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְואבטליוֹ ן
אוֹ מרים  והיוּ  הין, מלּ ת מּפ יהן ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְלהוֹ ציא

ד  אדם בּ ני   כּ דר הין, בּ מקוֹ ם ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִאין
בּ אוֹ תיּ וֹ ת   לח ּת יכ וֹ לים ׁש אינם ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַהיּ וֹ ם

אין, אוֹ מר  הוּ א גּ ם הלּ ל  והיה ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ[אחה"ע ],

גּ רי ואבטלי וֹ ן ׁש מיה ר בּ וֹ תיו ׁש היוּ  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 

אוֹ מרים: מּׁשער אוֹ רגים:גּ רדּ יּ ים.צדק ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
וׁש ם ׁש ּפ וֹ ת.הא  אּמ נוּ תן ׁש ם הּת נּ א הזכּ יר  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

אדם  ימנע  ׁש א ל לוֹ מר  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְׁש כוּ נתן,

אּמ נוּ ת  ל ׁש אין הּמ דר ׁש . מ בּ ית ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌צמוֹ 
הימ נּ וּ  ממידים ׁש אין הגּ ר דּ י, מן ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְּפ חוּ תה

ׁש ר  ואין גּ דוֹ ל , כּ הן ולא מל ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵֹֹ◌ְ◌ֶ◌ֶֹלא
האׁש ּפ וֹ ת, מ ר  ּפ ח וּ תה ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִבּ יר וּ ׁש לים

ישׂ ראל : חכמי לכל בּ דוּ תן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוהכריע וּ 

הלל,יא.ראב"ד.י. של וטעמו  מהרמב "ם . נוסף  פירוש  שם ועיין ברע"ב , ראשון  פירוש 
לפסול שאובין שמים וכיון הלח, במידת בתורה שנזכרה הגדולה  המידה הוא שהין משום 

בתורה המפורשת  הגדולה  המדה  בתר  אזלינן הוא, מדרבנן  הראב "ד )המקוה בשם .(תוי"ט
ולטהר יב. גופו כל להשתטף  כדי  יש  קבין דבתשעה  כיון  דקסבר  שמאי, של וטעמו

המקוה  את לפסול חשובים  הם  הלכך  קרי  הראב "ד )בעל בשם שלמהיג ..(תוי"ט  מלאכת 
כריתות. וספר  הרא"ש  בשם 
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חכמים  וקיּ מוּ  ה ּמ קוה, את  ּפ וֹ סלין 
דּ בריהם: את 

והלּ ל  ׁש ּמ אי דּ ברי  את  מזכּ ירין  ולּמ ה
ׁש א ה בּ אים לדּ וֹ ר וֹ ת  ללּמ ד לבּט לה ,
ׁש הרי דּ בריו, על ע וֹ מד אדם יהא 
דּ בריהם: על עמדוּ  לא  הע וֹ לם אבוֹ ת 

בּ ין היּ חיד דּ ברי מזכּ ירין ולּמ ה
אלּ א הלכה ואין הוֹ איל המרבּ ין,
בית יראה ׁש אם המרבּ ין. כדברי
עליו, ויסמ ה יּ חיד דּ ברי את  דּ ין 
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דּ בריו .ד על ע וֹ מד  אדם  יהא  יהא ׁש א ׁש א ֶ◌ְ◌ֵ◌
בּ סברתוֹ : ק יּ ם למד  הע וֹ לם.סרבן  אב וֹ ת ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

וׁש ּמ אי: עליו .ההלּ ל  כּ ל וֹ מרויסמ ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌
דּ ת והנּ יח ה יּ חיד  כּ דברי הר בּ ים:ׁש שׂ ה ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌

בשבת יד. כדאיתא  האדם, לרחיצת ראויים לוגין  שג ' משום  יד.)טעמייהו שהיו (דף
שאובים מים לוגין  ג ' גבן על  הרא"ש)נותנין בשם  אע "פטו ..(תוי"ט  שלמה . מלאכת 

שמעיה של תלמידו היה שהלל לומר  יש  רבותיו, משם אמר  הלל  משמע שגם  (כן

אבטליון) של  תלמידו  היה ושמאי שמעיה של תלמידו  היה  שהלל טו . דף  ממנו בחגיגה  ורק
ששמעיה הגרדיים  וכשהעידו דידיה, שיעור  מאבטליון  שמע ושמאי דידיה, שיעור  שמע
ולכן  לוג, ג ' לשיעור  יחד  והסכימו בהם שחזרו  הבינו אחד , דבר  אמרו  ואבטליון

דבריהם וקיימו )קיבלו  ד"ה ה. דף בחירתא  עדיות  התוספתא.טז..(מסכת  בשם ראב "ד
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אומר עדויות שמאי א פרק  ו 

אוֹ מר, וׁש ּמ אי רבּ וֹ . בּ לׁש וֹ ן לוֹ מר
לא א וֹ מרים, וחכמים קבּ ין . ּת ׁש עה
עד  א לּ א  זה , כדברי ולא  זה  כדברי 
הא ׁש ּפ וֹ ת  מּׁשער גרדּ יּ ים ׁש ני ׁש בּ א וּ 
ׁש מעיה  מּׁשוּ ם והעידוּ  ׁש בּ יר וּ ׁש לים
ׁש א וּ בין מים לגּ ין  ׁש לׁש ת  ואבטליוֹ ן ,
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ר בּ וֹ . ל ׁש וֹ ן בּ ל ׁש וֹ ן  אינוֹ  הין כּ ל וֹ מר , ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌

ׁש מע   ּכ אלּ א ּת וֹ רה, לׁש וֹ ן אלּ א ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִמׁש נה
ורמ בּ "ם  ואבטלי וֹ ן. ׁש מיה ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵמר בּ וֹ תיו
ׁש מיה  ׁש היוּ  ׁש ּמ ּפ ני  ז"ל  מאביו ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִקבּ ל 

יכוֹ לין  הי וּ  לא צדק גּ רי ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְואבטליוֹ ן
אוֹ מרים  והיוּ  הין, מלּ ת מּפ יהן ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְלהוֹ ציא

ד  אדם בּ ני   כּ דר הין, בּ מקוֹ ם ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִאין
בּ אוֹ תיּ וֹ ת   לח ּת יכ וֹ לים ׁש אינם ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַהיּ וֹ ם

אין, אוֹ מר  הוּ א גּ ם הלּ ל  והיה ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ[אחה"ע ],

גּ רי ואבטלי וֹ ן ׁש מיה ר בּ וֹ תיו ׁש היוּ  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 

אוֹ מרים: מּׁשער אוֹ רגים:גּ רדּ יּ ים.צדק ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
וׁש ם ׁש ּפ וֹ ת.הא  אּמ נוּ תן ׁש ם הּת נּ א הזכּ יר  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

אדם  ימנע  ׁש א ל לוֹ מר  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְׁש כוּ נתן,

אּמ נוּ ת  ל ׁש אין הּמ דר ׁש . מ בּ ית ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌צמוֹ 
הימ נּ וּ  ממידים ׁש אין הגּ ר דּ י, מן ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְּפ חוּ תה

ׁש ר  ואין גּ דוֹ ל , כּ הן ולא מל ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵֹֹ◌ְ◌ֶ◌ֶֹלא
האׁש ּפ וֹ ת, מ ר  ּפ ח וּ תה ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִבּ יר וּ ׁש לים

ישׂ ראל : חכמי לכל בּ דוּ תן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוהכריע וּ 

הלל,יא.ראב"ד.י. של וטעמו  מהרמב "ם . נוסף  פירוש  שם ועיין ברע"ב , ראשון  פירוש 
לפסול שאובין שמים וכיון הלח, במידת בתורה שנזכרה הגדולה  המידה הוא שהין משום 

בתורה המפורשת  הגדולה  המדה  בתר  אזלינן הוא, מדרבנן  הראב "ד )המקוה בשם .(תוי"ט
ולטהר יב. גופו כל להשתטף  כדי  יש  קבין דבתשעה  כיון  דקסבר  שמאי, של וטעמו

המקוה  את לפסול חשובים  הם  הלכך  קרי  הראב "ד )בעל בשם שלמהיג ..(תוי"ט  מלאכת 
כריתות. וספר  הרא"ש  בשם 

 י י ח ר ו ק מ

אומר עדויות שמאי א ז פרק 

חכמים  וקיּ מוּ  ה ּמ קוה, את  ּפ וֹ סלין 
דּ בריהם: את 

והלּ ל  ׁש ּמ אי דּ ברי  את  מזכּ ירין  ולּמ ה
ׁש א ה בּ אים לדּ וֹ ר וֹ ת  ללּמ ד לבּט לה ,
ׁש הרי דּ בריו, על ע וֹ מד אדם יהא 
דּ בריהם: על עמדוּ  לא  הע וֹ לם אבוֹ ת 

בּ ין היּ חיד דּ ברי מזכּ ירין ולּמ ה
אלּ א הלכה ואין הוֹ איל המרבּ ין,
בית יראה ׁש אם המרבּ ין. כדברי
עליו, ויסמ ה יּ חיד דּ ברי את  דּ ין 
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דּ בריו .ד על ע וֹ מד  אדם  יהא  יהא ׁש א ׁש א ֶ◌ְ◌ֵ◌
בּ סברתוֹ : ק יּ ם למד  הע וֹ לם.סרבן  אב וֹ ת ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

וׁש ּמ אי: עליו .ההלּ ל  כּ ל וֹ מרויסמ ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌
דּ ת והנּ יח ה יּ חיד  כּ דברי הר בּ ים:ׁש שׂ ה ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌

בשבת יד. כדאיתא  האדם, לרחיצת ראויים לוגין  שג ' משום  יד.)טעמייהו שהיו (דף
שאובים מים לוגין  ג ' גבן על  הרא"ש)נותנין בשם  אע "פטו ..(תוי"ט  שלמה . מלאכת 

שמעיה של תלמידו היה שהלל לומר  יש  רבותיו, משם אמר  הלל  משמע שגם  (כן

אבטליון) של  תלמידו  היה ושמאי שמעיה של תלמידו  היה  שהלל טו . דף  ממנו בחגיגה  ורק
ששמעיה הגרדיים  וכשהעידו דידיה, שיעור  מאבטליון  שמע ושמאי דידיה, שיעור  שמע
ולכן  לוג, ג ' לשיעור  יחד  והסכימו בהם שחזרו  הבינו אחד , דבר  אמרו  ואבטליון

דבריהם וקיימו )קיבלו  ד"ה ה. דף בחירתא  עדיות  התוספתא.טז..(מסכת  בשם ראב "ד
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אומר עדויות שמאי א פרק  ח

דּ ברי לבּט ל יכוֹ ל דּ ין בּ ית ׁש אין
גדוֹ ל ׁש יּ היה עד חברוֹ  דּ ין בית
מּמ נּ וּ  גדוֹ ל היה  וּ במנין . בחכמה  מּמ נּ וּ 
אבל  בּ מנין  במנין , לא  אבל בחכמה
דּ בריו, לבּט ל יכוֹ ל אינ וֹ  בחכמה, לא 
וּ במנין : בחכמה  מּמ נּ וּ  גד וֹ ל ׁש יּ היה עד

לּמ ה כּ ן אם יהוּ דה, רבּ י אמר
המרבּ ין בּ ין היּ חיד דּ ברי מזכּ ירין
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דּ ין . בּ ית יכ וֹ ל אין  אחריו ׁש יּ מד אחר  ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
ׁש שׂ ה  הראׁש וֹ ן דּ ין בּ ית דּ ברי  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְלב ּט ל 
מּמ נּ וּ  גּ דוֹ ל  ׁש יּ היה ד  היּ חיד , ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְכּ דברי
ׁש ראׁש  הינוּ  בּ חכמה, וּ במנין. ֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ חכמה
יהיה  האחר וֹ ן דּ ין בּ ית ׁש ל ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהיׁש יבה
ׁש ל  הי ׁש יבה מראׁש  בּ חכמה ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָגּ דוֹ ל 

ה  מנין ׁש יּ הי וּ  וּ במנין, ּת למידים ראׁש וֹ ן. ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
מ ּמ נין  מר בּ ים אחר וֹ ן ׁש ל ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש בּ י ׁש יבה

ראׁש וֹ ן: ׁש ל  ׁש בּ י ׁש יבה ל ּמ ה ו הּת למידים ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌
המרבּ ין . בּ ין  היּ חיד דּ ברי  כּ דימזכּ ירין  ְ◌ֵ◌

בּ ית  ׁש וּ ם שׂ ה ׁש א יחיד  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלב ּט לן.
ל ּמ ה  וּ בטלין, דּ ח וּ יים והן כּ דבריו ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִדּ ין
יאמר  ׁש אם וּ מׁש ני, כּ לל . אוֹ תן ◌ַֹ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמזכּ ירין
כּ ׁש ר וֹ אה  ויתמ ּה  מקבּ ל  אני   ּכ ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָאדם
כּ דברי לוֹ  יאמר וּ  כּ קבּ לתוֹ , ע וֹ שׂ ין ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש אין
דּ בריו: ונדח וּ  ׁש מ ּת  ּפ ל וֹ ני  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִאיׁש 

גירסת יז. הראב "ד. נוסתח  היא  וכן  שין. עם  'שאין' לגרוס  יש  ויו, בלי עליו  'יסמוך' גורסין אם 
במשנה  הרע"ב. גירסת  לפי בפנים  ביארנו  שין. בלי 'אין ' גורס  והוא  ויו, עם  'ויסמוך' היא  הרע"ב

כחד. דלא  היא  זו שגירסא  אע"פ שאין', עליו 'ויסמוך הספרים  גירסת  שבית יח.השארנו  לא  ואם 
שמצאו  כיון אלא  עצמן, מדעת  המרובין דברי לדחות  יכולין היו לא  היחיד דברי מצאו הראשון דין 

עמהם  חולק שהיה  הראשונים  בין יכולים היחיד האחרון דין בית  אין  ולכן לתלות  במה  להם  היה  ,
מהם  גדול אא "כ הראשון ב "ד דברי בתוי "ט )לדחות  הובא  תטעה כדייט..(ראב "ד , לומר שלא
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אומר עדויות שמאי א ט פרק 

 ּכ האדם יאמר ׁש אם לבּט לה.
איׁש  כּ דברי לוֹ , יאמר  מקבּ ל, אני 

ׁש מעּת : ּפ לוֹ ני 

מן עצמוֹ ת  רבע  א וֹ מרים, ׁש ּמ אי  בּ ית 
מּׁשלׁש ה. בּ ין  מּׁשנים בּ ין  העצמים,
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עצמ וֹ ת.ז ׁש ל רבע קב  רבע  ַֹ◌ַ◌ֶ◌
וּ פח וֹ ת  בּ אהל . מטּמ אים הּמ ת ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַצמוֹ ת
בּ מגּ ע  אלּ א מט ּמ אין אין ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ֵ[מרבע ]

בּ ית  וסברי בּ אהל. לא אבל  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְֹ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְוּ במא
הן  ואפלּ וּ  מטּמ אים קב  דרבע  ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ַׁש ּמ אי

הר בּ ה: ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִמּמ תים

גדול שיהיה  עד ואמר  פעם  שוב שחזר  ומה בנפרד . אחד  כל  ואמר  חזר  להכי קתני, או  שאו 
גדול שודאי מאד  ברור לו שיהיה  עד היטב היטב לדקדק  שצריכים ללמד ובמנין, בחכמה ממנו
לפיכך בעיניו הוא  גדול איש  וכל לעצמו  חובה  רואה אינו  האדם לב  שכן  ובמנין , בחכמה הוא

מאד  להזהיר  בדבריםכ..(תוי "ט )הוצרך  כי סייג, לעשות ולאסרן לגזור ב"ד  שראו דברים  כגון
ולהתירן  לעקרן יכול  האחר  הגדול  ב"ד אין ישראל בכל  איסורן  פשט אם  ממריםכאלו  (רמב"ם

ה"ג) ולראב"ד פ"ב ה"ב). לבטלו .(שם  אפשר  אי  ישראל בכל שנתפשט  איסור  תוי"ט כל ביאר (כן

סיבת היא  דההזכרה דמשמע  לבטלן' 'כדי הדיבור  בתחילת הרע "ב שכתב  הלשון על תמה אמנם  הרע "ב. לפי

אחר  באופן המשנה  כאן שפירש מהראב"ד זה  לשון שהעתיק מלפניו  שיצתה  היא  שכשגגה וכתב  הבטלה .

כלל ) לפיפירושו  ענין  אינו  אבל כשמאי כא..לגמרי, ודלא יותר , או עצמות משתי שיהיו והיא  תוי"ט .
אחד  מעצם  אף  שאומר  נב:)בסיפא דף  נזיר מאיזה.(רש"י ר"ל העצמים  מן שתיבת  משמע  (מתוי"ט 

תפא "י אבל כן, הוא  שהאמת אע "פ  ויותר , עצמות משתי דוקא  להיות  שצריך לומר שבאו  ולא  שיהיו  עצמים

יותר ) או  עצמות  משתי ר"ל העצמים שמן והירכיים כב..כתב שוקיים שתי  הוא  אדם  של  בניינו כל
אחת  וירך שוקיים שתי כגון היינו בניינו ורוב והשדרה, ה "ח)והצלעות  פ"ב המת טומאת  .(רמב "ם 

עיי "ש . ברע "ב, כדאיתא רמ "ח, אדם של  עצמותיו שמנין  עצמות, קכ"ה  היינו  מניינו ורוב 
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אומר עדויות שמאי א פרק  ח

דּ ברי לבּט ל יכוֹ ל דּ ין בּ ית ׁש אין
גדוֹ ל ׁש יּ היה עד חברוֹ  דּ ין בית
מּמ נּ וּ  גדוֹ ל היה  וּ במנין . בחכמה  מּמ נּ וּ 
אבל  בּ מנין  במנין , לא  אבל בחכמה
דּ בריו, לבּט ל יכוֹ ל אינ וֹ  בחכמה, לא 
וּ במנין : בחכמה  מּמ נּ וּ  גד וֹ ל ׁש יּ היה עד

לּמ ה כּ ן אם יהוּ דה, רבּ י אמר
המרבּ ין בּ ין היּ חיד דּ ברי מזכּ ירין

ו
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דּ ין . בּ ית יכ וֹ ל אין  אחריו ׁש יּ מד אחר  ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
ׁש שׂ ה  הראׁש וֹ ן דּ ין בּ ית דּ ברי  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְלב ּט ל 
מּמ נּ וּ  גּ דוֹ ל  ׁש יּ היה ד  היּ חיד , ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְכּ דברי
ׁש ראׁש  הינוּ  בּ חכמה, וּ במנין. ֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ חכמה
יהיה  האחר וֹ ן דּ ין בּ ית ׁש ל ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהיׁש יבה
ׁש ל  הי ׁש יבה מראׁש  בּ חכמה ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָגּ דוֹ ל 

ה  מנין ׁש יּ הי וּ  וּ במנין, ּת למידים ראׁש וֹ ן. ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
מ ּמ נין  מר בּ ים אחר וֹ ן ׁש ל ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש בּ י ׁש יבה

ראׁש וֹ ן: ׁש ל  ׁש בּ י ׁש יבה ל ּמ ה ו הּת למידים ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌
המרבּ ין . בּ ין  היּ חיד דּ ברי  כּ דימזכּ ירין  ְ◌ֵ◌

בּ ית  ׁש וּ ם שׂ ה ׁש א יחיד  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלב ּט לן.
ל ּמ ה  וּ בטלין, דּ ח וּ יים והן כּ דבריו ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִדּ ין
יאמר  ׁש אם וּ מׁש ני, כּ לל . אוֹ תן ◌ַֹ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמזכּ ירין
כּ ׁש ר וֹ אה  ויתמ ּה  מקבּ ל  אני   ּכ ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָאדם
כּ דברי לוֹ  יאמר וּ  כּ קבּ לתוֹ , ע וֹ שׂ ין ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש אין
דּ בריו: ונדח וּ  ׁש מ ּת  ּפ ל וֹ ני  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִאיׁש 

גירסת יז. הראב "ד. נוסתח  היא  וכן  שין. עם  'שאין' לגרוס  יש  ויו, בלי עליו  'יסמוך' גורסין אם 
במשנה  הרע"ב. גירסת  לפי בפנים  ביארנו  שין. בלי 'אין ' גורס  והוא  ויו, עם  'ויסמוך' היא  הרע"ב

כחד. דלא  היא  זו שגירסא  אע"פ שאין', עליו 'ויסמוך הספרים  גירסת  שבית יח.השארנו  לא  ואם 
שמצאו  כיון אלא  עצמן, מדעת  המרובין דברי לדחות  יכולין היו לא  היחיד דברי מצאו הראשון דין 

עמהם  חולק שהיה  הראשונים  בין יכולים היחיד האחרון דין בית  אין  ולכן לתלות  במה  להם  היה  ,
מהם  גדול אא "כ הראשון ב "ד דברי בתוי "ט )לדחות  הובא  תטעה כדייט..(ראב "ד , לומר שלא
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 ּכ האדם יאמר ׁש אם לבּט לה.
איׁש  כּ דברי לוֹ , יאמר  מקבּ ל, אני 

ׁש מעּת : ּפ לוֹ ני 

מן עצמוֹ ת  רבע  א וֹ מרים, ׁש ּמ אי  בּ ית 
מּׁשלׁש ה. בּ ין  מּׁשנים בּ ין  העצמים,
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עצמ וֹ ת.ז ׁש ל רבע קב  רבע  ַֹ◌ַ◌ֶ◌
וּ פח וֹ ת  בּ אהל . מטּמ אים הּמ ת ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַצמוֹ ת
בּ מגּ ע  אלּ א מט ּמ אין אין ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ֵ[מרבע ]

בּ ית  וסברי בּ אהל. לא אבל  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְֹ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְוּ במא
הן  ואפלּ וּ  מטּמ אים קב  דרבע  ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ַׁש ּמ אי

הר בּ ה: ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִמּמ תים

גדול שיהיה  עד ואמר  פעם  שוב שחזר  ומה בנפרד . אחד  כל  ואמר  חזר  להכי קתני, או  שאו 
גדול שודאי מאד  ברור לו שיהיה  עד היטב היטב לדקדק  שצריכים ללמד ובמנין, בחכמה ממנו
לפיכך בעיניו הוא  גדול איש  וכל לעצמו  חובה  רואה אינו  האדם לב  שכן  ובמנין , בחכמה הוא

מאד  להזהיר  בדבריםכ..(תוי "ט )הוצרך  כי סייג, לעשות ולאסרן לגזור ב"ד  שראו דברים  כגון
ולהתירן  לעקרן יכול  האחר  הגדול  ב"ד אין ישראל בכל  איסורן  פשט אם  ממריםכאלו  (רמב"ם

ה"ג) ולראב"ד פ"ב ה"ב). לבטלו .(שם  אפשר  אי  ישראל בכל שנתפשט  איסור  תוי"ט כל ביאר (כן

סיבת היא  דההזכרה דמשמע  לבטלן' 'כדי הדיבור  בתחילת הרע "ב שכתב  הלשון על תמה אמנם  הרע "ב. לפי

אחר  באופן המשנה  כאן שפירש מהראב"ד זה  לשון שהעתיק מלפניו  שיצתה  היא  שכשגגה וכתב  הבטלה .

כלל ) לפיפירושו  ענין  אינו  אבל כשמאי כא..לגמרי, ודלא יותר , או עצמות משתי שיהיו והיא  תוי"ט .
אחד  מעצם  אף  שאומר  נב:)בסיפא דף  נזיר מאיזה.(רש"י ר"ל העצמים  מן שתיבת  משמע  (מתוי"ט 

תפא "י אבל כן, הוא  שהאמת אע "פ  ויותר , עצמות משתי דוקא  להיות  שצריך לומר שבאו  ולא  שיהיו  עצמים

יותר ) או  עצמות  משתי ר"ל העצמים שמן והירכיים כב..כתב שוקיים שתי  הוא  אדם  של  בניינו כל
אחת  וירך שוקיים שתי כגון היינו בניינו ורוב והשדרה, ה "ח)והצלעות  פ"ב המת טומאת  .(רמב "ם 

עיי "ש . ברע "ב, כדאיתא רמ "ח, אדם של  עצמותיו שמנין  עצמות, קכ"ה  היינו  מניינו ורוב 
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אומר עדויות שמאי א פרק  י

מן עצמוֹ ת  רבע  א וֹ מרים, ה לּ ל וּ בית 
ה ּמ נין . מרב א וֹ  ה בּ נין  מרב הגּ ויּ ה,

אחד: מעצם אפלּ וּ  א וֹ מר , ׁש ּמ אי

א וֹ מרים, ׁש ּמ אי בּ ית  תר וּ מה, כּ ר ׁש יני  ח 

    
     

      
     

      
          

  כג

ח משנה 

מתרומות  פטורי הדי מ  ולכ בהמה מאכל ה כרשיני
בירושלמי אמנ ה"ד )ומעשרות , פ "ד  שבשנות (חלה איתא 

גזרו ואז הדחק , מחמת לאד נאכלי היו דוד  שבימי הרעבו
בהמה מאכל  שעיקר מחמת ומ"מ ומעשרות. בתרומות  לחייב

קולות  כמה  בה .כד הקילו
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הגּ ויּ ה. מן  עצמ וֹ ת רבע א וֹ מרים הלּ ל  וּ בית
ולא  אחד , מת ׁש ל אחד מ גּ וּ ף ֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר ,
אחד  מת ׁש ל ואפלּ וּ  הר בּ ה. ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִמּמ תים
הּק ב בּ רבע  ׁש יּ היה ד  מטּמ אין ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵאין
רב אוֹ  הגּ וּ ף, גּ דל  רב  דּ הינוּ  בּ נין ֹ◌ַ◌ֶֹֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹרב 
מאה  ויהי וּ  אדם, ׁש ל צמ וֹ תיו ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִמנין
צמוֹ תיו  ׁש ּמ נין צמוֹ ת, וחמ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶשׂ רים

וּ ׁש מנה: אר בּ ים מאתים אדם אפ לּ וּ ׁש ל  ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌

אחד. מת מ עצם  ׁש ל  אחד צם אם ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
והלכה  בּ אהל . מט ּמ א קב , רבע  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ֵ◌ַ◌ְממ לּ א

הלּ ל : תרוּ מה.חכּ בית בּ רביכּ ר ׁש יני  ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
לגּ מ לּ ים  מאכל  והם כּ רסנ"א. ל ּה  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִקוֹ רין
מ דּ חק  אלּ א מהם אוֹ כלין אדם בּ ני  ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְואין

מה  וּ מפרי ׁש ין ר ב וֹ ן. ּת ר וּ מה,בּ ׁש נוֹ ת ם ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
ידי ל לפרקים לאדם ונאכלים ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִהוֹ איל
ּת ר וּ מוֹ ת: כּ ׁש אר  קד וֹ ׁש ה ואינּה  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהדּ חק.

שהם כג . משום והטעם רבם, לפני בתחלה  ונזכרו רבם , שמאי  על חולקים  שמאי בית ונמצא
ממקומה  זזה לא  ראשונה  משנה  ואפ"ה  בזקנותו בו חזר  ושוב בילדותו  מרבם  כך (ספר קיבלו

במלא"ש) הובא  משנה כד..הכריתות , הי"ד )כסף פ"ב מע"ש הרע "ב(הלכות  דעת  נראה וכן .
תרומות. כשאר  קדושה  ואינה  שכתב
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וּ מאכילין בּ טהרה, וׁש פין ׁש וֹ רין
ׁש וֹ רין א וֹ מרים, ה לּ ל בּ ית  בּ טמאה .
בּ טמאה. וּ מאכילין וׁש פין בּ טהרה,
עקיבא ר בּ י צריד . יאכלוּ  א וֹ מר , ׁש ּמ אי

בּ טמאה: מעשׂ יהם כּ ל א וֹ מר ,
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ מים:ׁש וֹ רין . (בּ שׂ רן )לוׁש פין .אוֹ תן ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

כּ דין בּ טהרה.[הבּ שׂ ר ]: ידים, בּ נטילת ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ׁש ּס תם  ּת ר וּ מה. ׁש ל אכלים ׁש אר  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ָכּ ל
הּת ר וּ מה: את וּ פוֹ סלוֹ ת הן ׁש ניּ וֹ ת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָידים

ח וֹ ׁש ׁש בּ טמאה.לבּ המה:וּ מאכילין . ואינוֹ  ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
ׁש ּמ אכילן  בּ ׁש ה בּ יּ דים אוֹ תן מטּמ א ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִאם
מאכילן  ׁש אינוֹ  זמן כּ ל אבל  ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַל בּ המה.

בּ יּ דים: לטּמ אן אסוּ ר  ׁש וֹ רין לבּ המה, ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌
לקבּ ל בּ טהרה. מכ ׁש ירתן בּ ּמ ים ׁש ר יּ תן ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

בּ טמאה  אוֹ תן ׁש וֹ רה ואם ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌טמאה,

כּ אחד . בּ אים וטמאתן הכׁש רן ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִנמצא
מוּ ם  הלּ ל, בּ ית אוֹ סרים בּ לבד  ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְוזה

ּת ר וּ מה: ׁש הן ׁש יּ דע וּ  כּ די  יאכל וּ הכּ ר  ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
ׁש ל צריד. צריד כּ מוֹ  יב ׁש . ל ׁש וֹ ן ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌

ׁש א  מנחוֹ ת ׁש ל  מקוֹ ם ׁש הוּ א ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְמנח וֹ ת,
יאכלוּ  כּ אן אף ׁש מן. ׁש ם  ִהגּ י◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌
בּ ׁש ת  מ ׁש קה ליהן יהא ׁש א ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְיב ׁש ים
ׁש הכ ׁש ר וּ  נכּ ר  יהיה ׁש א כּ די ◌ְ◌ְ◌◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲאכילה,

טמאה: בּ טמאה.לקבּ ל  מעשׂ יהם  כּ ל ְ◌ַ◌ֵ◌◌ְ◌ָ◌
הלּ ל : כּ בית והלכה הר יּ ה. ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַואפלּ וּ 

הצריכו כה. לזר  יאכילום ולא תרומה  שהם  היכר  לעשות כדי אבל לטמאותם, מותר  הדין  מן 
משום  בטהרה  לעשות  הצריכו השרייה  שרק  סברי  וב"ה בטהרה, ושפין שורין  להיות ב"ש 

דוקא. בשרייה שהחמירו הטעם  ברע "ב וכדאיתא  שהוכשרו כו .היכר , ניכר  יהא שלא כדי
הר "ש לפי  טומאה. מ"ד )לקבל פ"ב  שני כשמאכילין (מעשר  כלומר  הבהמה, אכילת על  קאי

להדיא ניכר  יהא שלא כדי  משקה עליהם יהיה  שלא להקפיד שצריכים לשמאי ס "ל  לבהמה
עצמו  הכהן גם כי  כהן, אכילת  על שקאי  מפרש שם  הריבמ"ץ אבל בטומאה, שמאכילם 

יבשים ' 'יאכלו הרע "ב שכתב  ממה שהוכשרו . ניכר  אינו אם בטומאה לאכלם  ולאמותר 
שמאי . מבית  יותר  מיקל שמאי  זה  ולפי  כהריבמ "ץ, שס "ל  לכאורה  משמע  יבשים' 'יאכילם

 י י ח ר ו ק מ

יי



אומר עדויות שמאי א פרק  י

מן עצמוֹ ת  רבע  א וֹ מרים, ה לּ ל וּ בית 
ה ּמ נין . מרב א וֹ  ה בּ נין  מרב הגּ ויּ ה,

אחד: מעצם אפלּ וּ  א וֹ מר , ׁש ּמ אי

א וֹ מרים, ׁש ּמ אי בּ ית  תר וּ מה, כּ ר ׁש יני  ח 

    
     

      
     

      
          

  כג

ח משנה 

מתרומות  פטורי הדי מ  ולכ בהמה מאכל ה כרשיני
בירושלמי אמנ ה"ד )ומעשרות , פ "ד  שבשנות (חלה איתא 

גזרו ואז הדחק , מחמת לאד נאכלי היו דוד  שבימי הרעבו
בהמה מאכל  שעיקר מחמת ומ"מ ומעשרות. בתרומות  לחייב

קולות  כמה  בה .כד הקילו

    

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הגּ ויּ ה. מן  עצמ וֹ ת רבע א וֹ מרים הלּ ל  וּ בית
ולא  אחד , מת ׁש ל אחד מ גּ וּ ף ֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר ,
אחד  מת ׁש ל ואפלּ וּ  הר בּ ה. ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִמּמ תים
הּק ב בּ רבע  ׁש יּ היה ד  מטּמ אין ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵאין
רב אוֹ  הגּ וּ ף, גּ דל  רב  דּ הינוּ  בּ נין ֹ◌ַ◌ֶֹֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹרב 
מאה  ויהי וּ  אדם, ׁש ל צמ וֹ תיו ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִמנין
צמוֹ תיו  ׁש ּמ נין צמוֹ ת, וחמ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶשׂ רים

וּ ׁש מנה: אר בּ ים מאתים אדם אפ לּ וּ ׁש ל  ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌

אחד. מת מ עצם  ׁש ל  אחד צם אם ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
והלכה  בּ אהל . מט ּמ א קב , רבע  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ֵ◌ַ◌ְממ לּ א

הלּ ל : תרוּ מה.חכּ בית בּ רביכּ ר ׁש יני  ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
לגּ מ לּ ים  מאכל  והם כּ רסנ"א. ל ּה  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִקוֹ רין
מ דּ חק  אלּ א מהם אוֹ כלין אדם בּ ני  ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְואין

מה  וּ מפרי ׁש ין ר ב וֹ ן. ּת ר וּ מה,בּ ׁש נוֹ ת ם ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
ידי ל לפרקים לאדם ונאכלים ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִהוֹ איל
ּת ר וּ מוֹ ת: כּ ׁש אר  קד וֹ ׁש ה ואינּה  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהדּ חק.

שהם כג . משום והטעם רבם, לפני בתחלה  ונזכרו רבם , שמאי  על חולקים  שמאי בית ונמצא
ממקומה  זזה לא  ראשונה  משנה  ואפ"ה  בזקנותו בו חזר  ושוב בילדותו  מרבם  כך (ספר קיבלו

במלא"ש) הובא  משנה כד..הכריתות , הי"ד )כסף פ"ב מע"ש הרע "ב(הלכות  דעת  נראה וכן .
תרומות. כשאר  קדושה  ואינה  שכתב
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אומר עדויות שמאי א יאפרק 

וּ מאכילין בּ טהרה, וׁש פין ׁש וֹ רין
ׁש וֹ רין א וֹ מרים, ה לּ ל בּ ית  בּ טמאה .
בּ טמאה. וּ מאכילין וׁש פין בּ טהרה,
עקיבא ר בּ י צריד . יאכלוּ  א וֹ מר , ׁש ּמ אי

בּ טמאה: מעשׂ יהם כּ ל א וֹ מר ,

     
   

    
   

     
   

    
     כה      

        
         כו    

       

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ מים:ׁש וֹ רין . (בּ שׂ רן )לוׁש פין .אוֹ תן ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

כּ דין בּ טהרה.[הבּ שׂ ר ]: ידים, בּ נטילת ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ׁש ּס תם  ּת ר וּ מה. ׁש ל אכלים ׁש אר  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ָכּ ל
הּת ר וּ מה: את וּ פוֹ סלוֹ ת הן ׁש ניּ וֹ ת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָידים

ח וֹ ׁש ׁש בּ טמאה.לבּ המה:וּ מאכילין . ואינוֹ  ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
ׁש ּמ אכילן  בּ ׁש ה בּ יּ דים אוֹ תן מטּמ א ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִאם
מאכילן  ׁש אינוֹ  זמן כּ ל אבל  ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַל בּ המה.

בּ יּ דים: לטּמ אן אסוּ ר  ׁש וֹ רין לבּ המה, ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌
לקבּ ל בּ טהרה. מכ ׁש ירתן בּ ּמ ים ׁש ר יּ תן ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

בּ טמאה  אוֹ תן ׁש וֹ רה ואם ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌טמאה,

כּ אחד . בּ אים וטמאתן הכׁש רן ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִנמצא
מוּ ם  הלּ ל, בּ ית אוֹ סרים בּ לבד  ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְוזה

ּת ר וּ מה: ׁש הן ׁש יּ דע וּ  כּ די  יאכל וּ הכּ ר  ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
ׁש ל צריד. צריד כּ מוֹ  יב ׁש . ל ׁש וֹ ן ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌

ׁש א  מנחוֹ ת ׁש ל  מקוֹ ם ׁש הוּ א ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְמנח וֹ ת,
יאכלוּ  כּ אן אף ׁש מן. ׁש ם  ִהגּ י◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌
בּ ׁש ת  מ ׁש קה ליהן יהא ׁש א ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְיב ׁש ים
ׁש הכ ׁש ר וּ  נכּ ר  יהיה ׁש א כּ די ◌ְ◌ְ◌◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲאכילה,

טמאה: בּ טמאה.לקבּ ל  מעשׂ יהם  כּ ל ְ◌ַ◌ֵ◌◌ְ◌ָ◌
הלּ ל : כּ בית והלכה הר יּ ה. ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַואפלּ וּ 

הצריכו כה. לזר  יאכילום ולא תרומה  שהם  היכר  לעשות כדי אבל לטמאותם, מותר  הדין  מן 
משום  בטהרה  לעשות  הצריכו השרייה  שרק  סברי  וב"ה בטהרה, ושפין שורין  להיות ב"ש 

דוקא. בשרייה שהחמירו הטעם  ברע "ב וכדאיתא  שהוכשרו כו .היכר , ניכר  יהא שלא כדי
הר "ש לפי  טומאה. מ"ד )לקבל פ"ב  שני כשמאכילין (מעשר  כלומר  הבהמה, אכילת על  קאי

להדיא ניכר  יהא שלא כדי  משקה עליהם יהיה  שלא להקפיד שצריכים לשמאי ס "ל  לבהמה
עצמו  הכהן גם כי  כהן, אכילת  על שקאי  מפרש שם  הריבמ"ץ אבל בטומאה, שמאכילם 

יבשים ' 'יאכלו הרע "ב שכתב  ממה שהוכשרו . ניכר  אינו אם בטומאה לאכלם  ולאמותר 
שמאי . מבית  יותר  מיקל שמאי  זה  ולפי  כהריבמ "ץ, שס "ל  לכאורה  משמע  יבשים' 'יאכילם
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אומר עדויות שמאי א פרק  יב

בּ ית  ׁש ני , מעשׂ ר מּמ ע וֹ ת  סלע  הּפ וֹ רט
מע וֹ ת , הּס לע  בּ כל א וֹ מרים, ׁש ּמ אי
כּ סף בּ ׁש קל אוֹ מרים, הלּ ל וּ בית

ט 

ט משנה 

התירהא) ,לירושלי חו שני מעשר פירות  הרבה  לו שיש מי 
ולהעלות  נחשת  או כס של מטבעות על לחלל התורה לו
בקדושת   ש ולאכל מאכלי  בה לקנות  לירושלי המעות 

שני. מעשר פדיו הנקרא וזהו  שני , מעשר

מטבעות ב) לחלל  אי כס של מטבעות  על  הפירות משחילל 
. כס של  אחרות מטבעות  על אלו

נחשת ג) מטבעות לחלל  מותר לירושלי עלה שלא עד
משאו . להקל  כדי  כס של  מטבעות  על שני מעשר של 
נחשת  של מעות  על  כס של מטבעות  לפרוט מותר ובירושלי
מקו בכל  אסור  כס על  כס אבל אוכל, בה לקנות  כדי

מ "ח) פ "ב  שני מעשר  .(גר"א,

     
     

    כז 

   
           

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש ני .ט מ עשׂ ר מ ּמ עוֹ ת סלע מיהּפ וֹ רט ִ◌
וּ בא  ׁש ני משׂ ר  ׁש ל  נחׁש ת מע וֹ ת ל וֹ  ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש יּ ׁש 
ליר וּ ׁש לים  להל וֹ ת כּ סף בּ סלע  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלפרטן

: הדּ ר מאוֹ י א וֹ מרים מּפ ני ׁש ּמ אי  בּ ית ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
מעוֹ ת. הּס לע יכ וֹ ל בּ כל  לפרטן, בּ א אם ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

בּ ׁש ביל ה  מע וֹ ת ונוֹ תן כּ לּ ן, לפרט ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֹ◌ְ◌ִוּ א
הּס לע : א וֹ מרים.כּ ל הלּ ל  לא וּ בית ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֹ

ליר וּ ׁש לים  ׁש כּ ׁש יּ בא חצין. אלּ א ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִיפרט
צרכי לקנוֹ ת מ יּ ד לּפ ר וּ ט וֹ ת צרי ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִיהיה
ׁש לחני אצל  הכּ ל  יר וּ צוּ  ואם ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ֶ◌◌ְסדּ ה,
משׂ ר  ונמצא הּפ ר וּ טוֹ ת, יוֹ קיר וּ  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ִלפרט
ּמ הן  ּפ ר וּ ט וֹ ת י א לפיכ נפסד . ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵׁש ני 
בּ כּ סף  יפרט  ולכ ׁש יּ כל וּ  בּ מקצת, ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְלהוֹ ציא
סלע : חצי  הוּ א ׁש קל מ ט . מ ט  ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶׁש בּ יד וֹ 

שמחליףכז. הכוונה וכאן קטנות, מטבעות על גדולה  מטבע שמחליף היינו שפורט  אף 
הסיפא  אגב פורט, ולא מצרף והיינו גדולה על בפורט )קטנות  איירי ששם י לישנא(משנה  הך נקט 

לצירוף  והכוונה פורט  התנא נוקט שלפעמים  מצינו  מקומות  בשאר  וגם  ברישא. .(מלא"ש)גם
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אין א וֹ מר , מאיר ר בּ י מע וֹ ת . וּ בׁש קל
הכּ סף. על וּ פרוֹ ת כּ סף מחלּ לין
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בּ ירוּ ׁש לים , ׁש ני מעשׂ ר ׁש ל  סלע ה ּפ וֹ רט
הּס לע בּ כל אוֹ מרים, ׁש ּמ אי בּ ית
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כּ סף. על וּ פר וֹ ת כּ סף מחלּ לין  ׁש יּ ׁש אין  מי ִ◌ֶ◌ֵ◌
וּ פר וֹ ת  מ שׂ ר , ׁש ל כּ סף דּ ינר  חצי ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲל וֹ 
יצרפם  לא דּ ינר , חצי  ׁש וים מ שׂ ר  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש ל

דּ ינר : ל לח לּ לם מּת ירים.יחד וחכמים ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌
כּ יון  ּפ ר וֹ ת, צר וּ ף ידי  ל גונא ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִבּ כהאי 
אבל  כּ סף. דּ ינר  חצי  אלּ א ל וֹ  ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש אין
ל  דּ ינר , ׁש וין וּ פר וֹ ת כּ סף, דּ ינר  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְלח לּ ל

מ וֹ דים  דּ ינרין, ׁש ני  ׁש הוּ א סלע  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲחצי 
כּ חכמים: והלכה מחלּ לים. ׁש אין ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲחכמים

בּ ירוּ ׁש לים.י  ׁש ני  מ עשׂ ר ׁש ל  סלע הּפ וֹ רט 
ונוֹ טל  ׁש בּ יד וֹ  סלע  מחליף ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה
מ שׂ ר : סדּ ת לצרכי  להוֹ ציאם ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְּפ ר וּ ט וֹ ת

א וֹ מרים. ׁש ּמ אי  להחליף בּ ית בּ א אם ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
יחליף: בּ מע וֹ ת ׁש בּ ידוֹ  הּס לים ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָכּ ל

טעמיהם .כח. ועיי "ש הכל, יחליף לא ולב "ה הכל  להחליף  מותר  שלב "ש  הרע "ב ביאר  כן 
בב"מ רש "י דעת שם(מה.)(וכן בתוספות בכל)אבל דוקא(ד "ה שלב"ש סוברים  והם עליו , השיגו 

מתירים וב"ה  בדרך , יתעפשו  שלא  כדי או  פעם , כל השולחני עליהם  ירוויח שלא  מעות הסלע  בכל

חצי) חצי כפירות,כט..לעשות הכל ונחשב הפירות אגב ונגרר  חשוב אינו דינר  דחצי
הרש "ס  פירש  מ"ח)כן  פ "ב הרע"ב.(מע "ש כוונת גם  שכן  ונראה  בגר "א, זה וכעין ,
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בּ ית  ׁש ני , מעשׂ ר מּמ ע וֹ ת  סלע  הּפ וֹ רט
מע וֹ ת , הּס לע  בּ כל א וֹ מרים, ׁש ּמ אי
כּ סף בּ ׁש קל אוֹ מרים, הלּ ל וּ בית

ט 

ט משנה 

התירהא) ,לירושלי חו שני מעשר פירות  הרבה  לו שיש מי 
ולהעלות  נחשת  או כס של מטבעות על לחלל התורה לו
בקדושת   ש ולאכל מאכלי  בה לקנות  לירושלי המעות 

שני. מעשר פדיו הנקרא וזהו  שני , מעשר

מטבעות ב) לחלל  אי כס של מטבעות  על  הפירות משחילל 
. כס של  אחרות מטבעות  על אלו

נחשת ג) מטבעות לחלל  מותר לירושלי עלה שלא עד
משאו . להקל  כדי  כס של  מטבעות  על שני מעשר של 
נחשת  של מעות  על  כס של מטבעות  לפרוט מותר ובירושלי
מקו בכל  אסור  כס על  כס אבל אוכל, בה לקנות  כדי

מ "ח) פ "ב  שני מעשר  .(גר"א,

     
     

    כז 
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ׁש ני .ט מ עשׂ ר מ ּמ עוֹ ת סלע מיהּפ וֹ רט ִ◌
וּ בא  ׁש ני משׂ ר  ׁש ל  נחׁש ת מע וֹ ת ל וֹ  ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש יּ ׁש 
ליר וּ ׁש לים  להל וֹ ת כּ סף בּ סלע  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלפרטן

: הדּ ר מאוֹ י א וֹ מרים מּפ ני ׁש ּמ אי  בּ ית ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
מעוֹ ת. הּס לע יכ וֹ ל בּ כל  לפרטן, בּ א אם ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

בּ ׁש ביל ה  מע וֹ ת ונוֹ תן כּ לּ ן, לפרט ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֹ◌ְ◌ִוּ א
הּס לע : א וֹ מרים.כּ ל הלּ ל  לא וּ בית ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֹ

ליר וּ ׁש לים  ׁש כּ ׁש יּ בא חצין. אלּ א ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִיפרט
צרכי לקנוֹ ת מ יּ ד לּפ ר וּ ט וֹ ת צרי ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִיהיה
ׁש לחני אצל  הכּ ל  יר וּ צוּ  ואם ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ֶ◌◌ְסדּ ה,
משׂ ר  ונמצא הּפ ר וּ טוֹ ת, יוֹ קיר וּ  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ִלפרט
ּמ הן  ּפ ר וּ ט וֹ ת י א לפיכ נפסד . ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵׁש ני 
בּ כּ סף  יפרט  ולכ ׁש יּ כל וּ  בּ מקצת, ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְלהוֹ ציא
סלע : חצי  הוּ א ׁש קל מ ט . מ ט  ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶׁש בּ יד וֹ 

שמחליףכז. הכוונה וכאן קטנות, מטבעות על גדולה  מטבע שמחליף היינו שפורט  אף 
הסיפא  אגב פורט, ולא מצרף והיינו גדולה על בפורט )קטנות  איירי ששם י לישנא(משנה  הך נקט 

לצירוף  והכוונה פורט  התנא נוקט שלפעמים  מצינו  מקומות  בשאר  וגם  ברישא. .(מלא"ש)גם

 י י ח ר ו ק מ

אומר עדויות שמאי א יג פרק 

אין א וֹ מר , מאיר ר בּ י מע וֹ ת . וּ בׁש קל
הכּ סף. על וּ פרוֹ ת כּ סף מחלּ לין
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בּ ירוּ ׁש לים , ׁש ני מעשׂ ר ׁש ל  סלע ה ּפ וֹ רט
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כּ סף. על וּ פר וֹ ת כּ סף מחלּ לין  ׁש יּ ׁש אין  מי ִ◌ֶ◌ֵ◌
וּ פר וֹ ת  מ שׂ ר , ׁש ל כּ סף דּ ינר  חצי ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲל וֹ 
יצרפם  לא דּ ינר , חצי  ׁש וים מ שׂ ר  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש ל

דּ ינר : ל לח לּ לם מּת ירים.יחד וחכמים ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌
כּ יון  ּפ ר וֹ ת, צר וּ ף ידי  ל גונא ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִבּ כהאי 
אבל  כּ סף. דּ ינר  חצי  אלּ א ל וֹ  ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש אין
ל  דּ ינר , ׁש וין וּ פר וֹ ת כּ סף, דּ ינר  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְלח לּ ל

מ וֹ דים  דּ ינרין, ׁש ני  ׁש הוּ א סלע  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲחצי 
כּ חכמים: והלכה מחלּ לים. ׁש אין ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲחכמים

בּ ירוּ ׁש לים.י  ׁש ני  מ עשׂ ר ׁש ל  סלע הּפ וֹ רט 
ונוֹ טל  ׁש בּ יד וֹ  סלע  מחליף ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה
מ שׂ ר : סדּ ת לצרכי  להוֹ ציאם ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְּפ ר וּ ט וֹ ת

א וֹ מרים. ׁש ּמ אי  להחליף בּ ית בּ א אם ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
יחליף: בּ מע וֹ ת ׁש בּ ידוֹ  הּס לים ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָכּ ל

טעמיהם .כח. ועיי "ש הכל, יחליף לא ולב "ה הכל  להחליף  מותר  שלב "ש  הרע "ב ביאר  כן 
בב"מ רש "י דעת שם(מה.)(וכן בתוספות בכל)אבל דוקא(ד "ה שלב"ש סוברים  והם עליו , השיגו 

מתירים וב"ה  בדרך , יתעפשו  שלא  כדי או  פעם , כל השולחני עליהם  ירוויח שלא  מעות הסלע  בכל

חצי) חצי כפירות,כט..לעשות הכל ונחשב הפירות אגב ונגרר  חשוב אינו דינר  דחצי
הרש "ס  פירש  מ"ח)כן  פ "ב הרע"ב.(מע "ש כוונת גם  שכן  ונראה  בגר "א, זה וכעין ,

 י י ח ר ו ק מ

טו
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בּ ׁש קל אוֹ מרים, הלּ ל וּ בית מעוֹ ת,
לפני הדּ נים מעוֹ ת. וּ בׁש קל כּ סף
דינרים בּ ׁש לׁש ה אוֹ מרים, חכמים
עקיבא רבּ י מעוֹ ת. וּ בדינר כּ סף
כּ סף דינרים בּ ׁש לׁש ה אוֹ מר,
ורבּ י מע וֹ ת . בּ רבי עית  כּ סף וּ ברביעית 
כסף. אסּפ רי אר בּ עה  א וֹ מר , טרפ וֹ ן 
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יחלי  לא אוֹ מרים , ה לּ ל  חצין.וּ בית א לּ א  ף 
ׁש יּ וֹ ציא  ד בּ יר  יׁש הה  לא  ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ֶׁש ּמ א 
רגל  ד בּ יר  ויפקידם  כּ לּ ן, ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ֶאת 
יחזר  ואם  מת ּפ ׁש וֹ ת . וה ּפ ר וּ טוֹ ת  ֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַאחר ,
משׂ ּת כּ ר  ׁש לחני נמצא בּ סלים ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְויחליפם

ּפ  נפסד:ׁש ּת י ׁש ני וּ משׂ ר  הדּ ניםמים  ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
חכמים . וׁש מעוֹ ן לפני זּ אי בּ ן  ׁש מעוֹ ן ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌

ה ּמ צרי: וחנן זוֹ מא  דינריםבּ ן  בּ ׁש לׁש ה  ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌
מע וֹ ת. וּ בדינר ארבּ ה כּ סף ה וּ א  ה ּס לע ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

י ּק ח  לא  ה ּס לע להחליף וּ כׁש בּ א  ◌ַ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִדּ ינרים ,
דּ ינרים  וּ ׁש לׁש ה  ּפ ר וּ טוֹ ת , אחד בּ דינר ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶא לּ א 

כּ סף: מע וֹ ת.יהי וּ  בּ רביעית כּ סף וּ ברביעית  ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
א לּ א  יּק ח לא  כּ סף ׁש ל רביי ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִֹ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְבּ דינר 
וּ ׁש לׁש ה  נחׁש ת ׁש ל  מעוֹ ת  ◌ָֹ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִבּ רביית וֹ 
אחד  מעוֹ ת  ל וֹ קח ׁש נּ מצא  כּ סף, ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲחלקים 

בּ לבד: בּ סלע שׂ ר אסּפ רי מ ה ארבּ עה  ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌
ה וּ א כסף.  ּוּ מטב אסּפ רי, חמה  ה דּ ינר  ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌

אסּפ ר "וֹ . לוֹ  קוֹ רין ה יּ וֹ ם  ׁש ד יון  ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ ארץ
כּ ׁש ה וּ א  אסּפ ר"וֹ . שׂ רים  ה ּס לע ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִנמצא
אסּפ ר"וֹ  אר בּ ה  ל יחלּ ל נּ וּ  בּ דינר  ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְמח לּ ל
לוֹ קח  נמצא  נחׁש ת . אחד  ואסּפ ר"וֹ  ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶכּ סף
בּ לבד: בּ סלע מ שׂ רים  אחד ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְנחׁש ת 

טעמייהו.ל. רע "ב  הזקנים לא.עיין  לפני בקרקע  יושבים והיו זקנה  לידי באו  לא  אלו 
חכמים  לפני דנין  נקראו  ולכן  בהלכה , עמהם  נחמן)ומפלפלים  רב ד "ה  יז: דף סנהדרין  רש"י .(ע"פ 

 י י ח ר ו ק מ

אומר עדויות שמאי א טו פרק 

ויאכל  בחנ וּ ת  י נּ יחנּ ה א וֹ מר, ׁש ּמ אי
כּ נגדּ ּה :

    
      

     לב
        

יא  משנה

כלה  של מצויירכסא הכלה, לכבוד שעושי חשוב  כסא :
חשובות. חריטות ומיני  בציורי

הצדחפוייו מ שיוצאי בליטות  כמי שהיינו אומרי יש :
זרועותיה הכלה  עליה לגשתתמווציורי פיתוחי שהוא וי"א ,

ליופי  הכסא על ומדביקי מאב או  מע  לד שעושי.

מלאכתנו ונעשה  עמוד  מדרס  טומאת 
שזב שא מדרס , טומאת די זבה או זב בטומאת תורה חידשה

דרס  א אמנ לטומאה,  ראשו הכלי  נעשה בכלי ישב שנגע (או

שכב ) הטומאהאו אב הכלי נעשה הכלי ה)על טו די (ויקרא  ואי .
מרכב . או מושב או למשכב המיועד בכלי אלא  אמור זה 

אע "פ למרכב או למושב או למשכב נעשה שלא כלי על דרס 
דכל  מקרא  דילפינ מדרס . בטומאת נטמא אינו  ,לכ ראוי  שהוא
מקבל  אינו הזה' בכלי  מלאכתנו  ונעשה 'עמוד  לזב שאומרי
שראויה אע"פ עליה, וישב תיבה כפה כגו מדרס . טומאת
בעת  בה להשתמש אפשר ואי  ,לכ נעשית ולא  הואיל  לישיבה,
נטמאת  לא מיועדת , בעבורה  תשמישה את  עליה יושב שהזב
אנו  רוצי כי 'עמוד לו  אומרי שהרי מדרס , בטומאת  התיבה

הזה' בכלי  מלאכתנו  מטמאילעשות  מהלכות פ "ז " רמב (תוכ"ד 

וח') א' הלכה ומושב  .משכב 

כּ נגדּ ּה . ויאכל בחנוּ ת  חלּ ין .י נּ יחנּ ה א וֹ תן וישׂ ה יׁש כּ ח ׁש ּמ א ּפ רוּ ט וֹ ת, ל כּ לל יחלּ ל לא ְֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌◌ִ◌
הלּ ל בּ ית כּ דברי והלכה  ׁש ּת כלה. ד  כּ נג דּ ּה  ויאכל  החנוני אצל  הּס לע ינּ יח  בּ לבד :אלּ א  ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

לחלללב. דרך ואין חשובות  אינן  נחושת שפרוטות שכיון הביאור  ונראה רע "ב ,
קדש . שהן ישכח  שמא  חוששים  עליהן , ברע "ב לג .קדש  ראשון איתאפירוש  (ברע "ב 

זרועותיה) שתתמוך שהיינו  מוסיף ובתפא"י עליהן , שיסמכו  ברע"ב.לד..כדי הובא רמב "ם ,

 י י ח ר ו ק מ

טז



אומר עדויות שמאי א פרק  יד

בּ ׁש קל אוֹ מרים, הלּ ל וּ בית מעוֹ ת,
לפני הדּ נים מעוֹ ת. וּ בׁש קל כּ סף
דינרים בּ ׁש לׁש ה אוֹ מרים, חכמים
עקיבא רבּ י מעוֹ ת. וּ בדינר כּ סף
כּ סף דינרים בּ ׁש לׁש ה אוֹ מר,
ורבּ י מע וֹ ת . בּ רבי עית  כּ סף וּ ברביעית 
כסף. אסּפ רי אר בּ עה  א וֹ מר , טרפ וֹ ן 

      
    

     
     

ל    
      לא

   
    

    
    

          
              

            
          

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

יחלי  לא אוֹ מרים , ה לּ ל  חצין.וּ בית א לּ א  ף 
ׁש יּ וֹ ציא  ד בּ יר  יׁש הה  לא  ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ֶׁש ּמ א 
רגל  ד בּ יר  ויפקידם  כּ לּ ן, ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ֶאת 
יחזר  ואם  מת ּפ ׁש וֹ ת . וה ּפ ר וּ טוֹ ת  ֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַאחר ,
משׂ ּת כּ ר  ׁש לחני נמצא בּ סלים ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְויחליפם

ּפ  נפסד:ׁש ּת י ׁש ני וּ משׂ ר  הדּ ניםמים  ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
חכמים . וׁש מעוֹ ן לפני זּ אי בּ ן  ׁש מעוֹ ן ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌

ה ּמ צרי: וחנן זוֹ מא  דינריםבּ ן  בּ ׁש לׁש ה  ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌
מע וֹ ת. וּ בדינר ארבּ ה כּ סף ה וּ א  ה ּס לע ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

י ּק ח  לא  ה ּס לע להחליף וּ כׁש בּ א  ◌ַ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִדּ ינרים ,
דּ ינרים  וּ ׁש לׁש ה  ּפ ר וּ טוֹ ת , אחד בּ דינר ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶא לּ א 

כּ סף: מע וֹ ת.יהי וּ  בּ רביעית כּ סף וּ ברביעית  ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
א לּ א  יּק ח לא  כּ סף ׁש ל רביי ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִֹ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְבּ דינר 
וּ ׁש לׁש ה  נחׁש ת ׁש ל  מעוֹ ת  ◌ָֹ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִבּ רביית וֹ 
אחד  מעוֹ ת  ל וֹ קח ׁש נּ מצא  כּ סף, ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲחלקים 

בּ לבד: בּ סלע שׂ ר אסּפ רי מ ה ארבּ עה  ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌
ה וּ א כסף.  ּוּ מטב אסּפ רי, חמה  ה דּ ינר  ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌

אסּפ ר "וֹ . לוֹ  קוֹ רין ה יּ וֹ ם  ׁש ד יון  ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ ארץ
כּ ׁש ה וּ א  אסּפ ר"וֹ . שׂ רים  ה ּס לע ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִנמצא
אסּפ ר"וֹ  אר בּ ה  ל יחלּ ל נּ וּ  בּ דינר  ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְמח לּ ל
לוֹ קח  נמצא  נחׁש ת . אחד  ואסּפ ר"וֹ  ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶכּ סף
בּ לבד: בּ סלע מ שׂ רים  אחד ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְנחׁש ת 

טעמייהו.ל. רע "ב  הזקנים לא.עיין  לפני בקרקע  יושבים והיו זקנה  לידי באו  לא  אלו 
חכמים  לפני דנין  נקראו  ולכן  בהלכה , עמהם  נחמן)ומפלפלים  רב ד "ה  יז: דף סנהדרין  רש"י .(ע"פ 

 י י ח ר ו ק מ

אומר עדויות שמאי א טו פרק 

ויאכל  בחנ וּ ת  י נּ יחנּ ה א וֹ מר, ׁש ּמ אי
כּ נגדּ ּה :

    
      

     לב
        

יא  משנה

כלה  של מצויירכסא הכלה, לכבוד שעושי חשוב  כסא :
חשובות. חריטות ומיני  בציורי

הצדחפוייו מ שיוצאי בליטות  כמי שהיינו אומרי יש :
זרועותיה הכלה  עליה לגשתתמווציורי פיתוחי שהוא וי"א ,

ליופי  הכסא על ומדביקי מאב או  מע  לד שעושי.

מלאכתנו ונעשה  עמוד  מדרס  טומאת 
שזב שא מדרס , טומאת די זבה או זב בטומאת תורה חידשה

דרס  א אמנ לטומאה,  ראשו הכלי  נעשה בכלי ישב שנגע (או

שכב ) הטומאהאו אב הכלי נעשה הכלי ה)על טו די (ויקרא  ואי .
מרכב . או מושב או למשכב המיועד בכלי אלא  אמור זה 

אע "פ למרכב או למושב או למשכב נעשה שלא כלי על דרס 
דכל  מקרא  דילפינ מדרס . בטומאת נטמא אינו  ,לכ ראוי  שהוא
מקבל  אינו הזה' בכלי  מלאכתנו  ונעשה 'עמוד  לזב שאומרי
שראויה אע"פ עליה, וישב תיבה כפה כגו מדרס . טומאת
בעת  בה להשתמש אפשר ואי  ,לכ נעשית ולא  הואיל  לישיבה,
נטמאת  לא מיועדת , בעבורה  תשמישה את  עליה יושב שהזב
אנו  רוצי כי 'עמוד לו  אומרי שהרי מדרס , בטומאת  התיבה

הזה' בכלי  מלאכתנו  מטמאילעשות  מהלכות פ "ז " רמב (תוכ"ד 

וח') א' הלכה ומושב  .משכב 

כּ נגדּ ּה . ויאכל בחנוּ ת  חלּ ין .י נּ יחנּ ה א וֹ תן וישׂ ה יׁש כּ ח ׁש ּמ א ּפ רוּ ט וֹ ת, ל כּ לל יחלּ ל לא ְֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌◌ִ◌
הלּ ל בּ ית כּ דברי והלכה  ׁש ּת כלה. ד  כּ נג דּ ּה  ויאכל  החנוני אצל  הּס לע ינּ יח  בּ לבד :אלּ א  ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

לחלללב. דרך ואין חשובות  אינן  נחושת שפרוטות שכיון הביאור  ונראה רע "ב ,
קדש . שהן ישכח  שמא  חוששים  עליהן , ברע "ב לג .קדש  ראשון איתאפירוש  (ברע "ב 

זרועותיה) שתתמוך שהיינו  מוסיף ובתפא"י עליהן , שיסמכו  ברע"ב.לד..כדי הובא רמב "ם ,
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יז



אומר עדויות שמאי א פרק  טז 

חּפ וּ ייו, ׁש נּ ּט לוּ  כּ לּ ה ׁש ל כּ ּס א
הלּ ל וּ בית מטּמ אין, ׁש ּמ אי בּ ית
מלבּ ן אף אוֹ מר, ׁש ּמ אי מטהרין.
ׁש קּ בעוֹ  כּ ּס א טמא. כּ ּס א ׁש ל
מטּמ אין, ׁש ּמ אי בּ ית בערבה,

יא     
     

    
     

 לה  
     

     
           לו

         לז 
         לח 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

חּפ וּ ייו.יא ּפ ר ׁש וּ ׁש נּ ּט ל וּ  ר בּ וֹ תי  ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌
פא], דּ ף [ׁש בּ ת ּפ וֹ תחת חפי ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִמלּ ׁש וֹ ן
הּמ פּת ח וֹ ת  מן הבּ וֹ לטים הנּ ים ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש הם
אף  יׁש מאל, בּ ארץ ל שׂ וֹ ת ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶׁש נּ וֹ הגים
כּ לּ ה  ׁש ל בּ כּ ּס א לשׂ וֹ ת רגילים ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָכּ אן
ׁש יּ סמכוּ  כּ די  בּ וֹ לטים ׁש נּ ים ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְכּ מין
ּפ ּת וּ חין  ח ּפ וּ ייו, ּפ ר ׁש  ורמבּ "ם ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲליהן.
מאבנים  אוֹ  מצים ׁש ע וֹ שׂ ים ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְוציּ וּ רין

הכּ לּ ה: בּ כ ּס א אוֹ תן בּ ית וּ מדבּ יקין ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌
מט ּמ אים. ליׁש יבה:ׁש ּמ אי  חזי דּ אכּ ּת י  ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌

מטהרין . הלּ ל  לכלּ ה,וּ בית חזי  דּ לא ְ◌ֲֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌

כּ נׁש בּ ר : טמא .והוי הכּ ּס א  מלבּ ן  אף ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
צמ וֹ  בּ פני הכּ ּס א מל בּ ן אף ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר 
כּ ל  טמא. חּפ וּ ייו וּ בלא הכּ ּס א ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַֹ◌ְבּ לא
טמא. חּפ וּ ייו בּ לא ׁש הכּ ּס א ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש כּ ן
ע וֹ שׂ ין  מר בּ ת לבנה צוּ רת ◌ִ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַמלבּ ן,

ליו: וי וֹ ׁש בין הכּ ּס א כּ ּס א ל  ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
בערבה. מּמ קוֹ ם ׁש ּק בעוֹ  כּ ּס א הביא ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌

יׁש יבתוֹ .  דּ ר בּ רבה וּ קבע וֹ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַאחר 
דּ חזיא  מדרס, טמאה אינּה  ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַורבה

ליה: לי ׁש ב  ולא ׁש ּמ אי לליׁש ה בּ ית ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
רבה:מטּמ אין . לג בּ י  כּ ּס א בּ טל  דּ לא ְ◌ָֹ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌

לישבלה. לא  מקפידין  אדם בני ושאר  לכלה, רק  עשויין חשובים  דברים  בו יש  שעדיין 
מ"ד )עליו פכ "ב  כלים  אחרונה, המושבלו ..(משנה  בענין רק  שמאי בית  על וחולק רע"ב .

טמא. ולדידיה  טהור  שלדידהו עצמו, ישיבתו,לז.בפני  דרך העריבה  תוך הכסא קבע
העריבה  תשמיש כלי עליו לתת לעריבהכדי  הכסא שחיבר  מפרש הוא  אמנם שאנץ, (תוספות

העריבה) בתוך שחיברו  משמע וברע"ב שעשוי לח..מבחוץ , כיון  מדרס  טומאת מקבל  כסא 
עמוד ואומרים  ישיבה לשם  נעשית לא כי מדרס  טומאת מקבלת אינה  ועריבה לישיבה ,
מדרס . מטמא ועדיין  העריבה לגבי  הכסא נתבטל  לא שמאי  ולבית  מלאכתנו. ונעשה

 י י ח ר ו ק מ

אומר עדויות שמאי א יז פרק 

ׁש ּמ  מטהרין . ה לּ ל אף וּ בית  א וֹ מר , אי  
בּ ּה : העשׂ וּ י 

להוֹ ר וֹ ת  ה לּ ל בית  ׁש חזר וּ  דברים א לּ וּ 
ׁש בּ אה  הא ּׁשה  ׁש ּמ אי . בית  כּ דברי 
בּ עלי, מת ואמרה היּ ם מּמ דינת
הלּ ל  וּ בית  ּת תי בּ ם. בּ עלי, מת  ּת נּ שׂ א .
בּ באה אלּ א ׁש מענוּ  לא אוֹ מרים,
בּ ית  להם אמרוּ  בּ לבד . ה קּ ציר  מן 
ואחת  ה קּ ציר  מן  הבּ אה אחת  ׁש ּמ אי,

יב

   
לט   

      
   מ
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מטהרין . הלּ ל  כּ ּס א וּ בית דּ בטל  מ ּמ דרס, ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌
הרבה בּ גוּ ף השׂ וּ י  כּ ּס א אבל רבה. ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְלגבּ י 
דּ טה וֹ ר: הלּ ל לבית  ׁש ּמ אי בּ ית  מוֹ דוּ  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַצמּה ,

א וֹ מר. צמּה ׁש ּמ אי  בּ רבה  השׂ וּ י  כּ ּס א  אף ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
מדרס: הּק ציר.יבטמא מן  בּ באה א לּ א  ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌

לקצר  אדם בּ ני ׁש הלכוּ  ׁש היה ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַכּ ּמ שׂ ה
וּ באה  וּ מת, מהן לאחד  נח ׁש  וּ נׁש כוֹ  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִחּט ין
כּ דבריה. וּ מצאוּ  וׁש לחוּ  דּ ין בּ בית ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְוה וֹ די ה 
הדּ בר  ׁש יּ הא דּ גמתוֹ , אלּ א הּת יר וּ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִֹ◌ְולא
נאמנת: אינּה  היּ ם מּמ דינת אבל ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָקר וֹ ב ,

שמלט. העריבה.כלומר  לגבי  שנתבטל מדרס , טומאת מקבל אינו  שמאי מ.עתה  ולבית
אף לשמאי  אבל  לעריבה , חיבורו מחמת  נתבטל  לא כסא שם תחילה עליו בהיה  רק 

מדרס  ליטמא חשוב עצמו בפני  כסא  וכמו  לעריבה  בטלה  לא גונא טהרותבכהאי  (סדרי

רב:) דף שצריךמא..כלים אלא אמרו  לא הלל  שבית  ורש "י רע "ב לפי  הפירוש  כן 
ביבמות מוכח וכן  מדינה, באותה  קטז:)להיות משום (דף ב"ה שטעם איתא  שם כי  ,

לשקר  ומירתתא  בעלה  שמכירים  אינשי שכיחי מדינה מ"ב)שבאותה פט "ו  יבמות .(תוי"ט 

 י י ח ר ו ק מ

יח



אומר עדויות שמאי א פרק  טז 

חּפ וּ ייו, ׁש נּ ּט לוּ  כּ לּ ה ׁש ל כּ ּס א
הלּ ל וּ בית מטּמ אין, ׁש ּמ אי בּ ית
מלבּ ן אף אוֹ מר, ׁש ּמ אי מטהרין.
ׁש קּ בעוֹ  כּ ּס א טמא. כּ ּס א ׁש ל
מטּמ אין, ׁש ּמ אי בּ ית בערבה,
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

חּפ וּ ייו.יא ּפ ר ׁש וּ ׁש נּ ּט ל וּ  ר בּ וֹ תי  ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌
פא], דּ ף [ׁש בּ ת ּפ וֹ תחת חפי ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִמלּ ׁש וֹ ן
הּמ פּת ח וֹ ת  מן הבּ וֹ לטים הנּ ים ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש הם
אף  יׁש מאל, בּ ארץ ל שׂ וֹ ת ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶׁש נּ וֹ הגים
כּ לּ ה  ׁש ל בּ כּ ּס א לשׂ וֹ ת רגילים ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָכּ אן
ׁש יּ סמכוּ  כּ די  בּ וֹ לטים ׁש נּ ים ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְכּ מין
ּפ ּת וּ חין  ח ּפ וּ ייו, ּפ ר ׁש  ורמבּ "ם ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲליהן.
מאבנים  אוֹ  מצים ׁש ע וֹ שׂ ים ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְוציּ וּ רין

הכּ לּ ה: בּ כ ּס א אוֹ תן בּ ית וּ מדבּ יקין ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌
מט ּמ אים. ליׁש יבה:ׁש ּמ אי  חזי דּ אכּ ּת י  ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌

מטהרין . הלּ ל  לכלּ ה,וּ בית חזי  דּ לא ְ◌ֲֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌

כּ נׁש בּ ר : טמא .והוי הכּ ּס א  מלבּ ן  אף ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
צמ וֹ  בּ פני הכּ ּס א מל בּ ן אף ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר 
כּ ל  טמא. חּפ וּ ייו וּ בלא הכּ ּס א ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַֹ◌ְבּ לא
טמא. חּפ וּ ייו בּ לא ׁש הכּ ּס א ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש כּ ן
ע וֹ שׂ ין  מר בּ ת לבנה צוּ רת ◌ִ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַמלבּ ן,

ליו: וי וֹ ׁש בין הכּ ּס א כּ ּס א ל  ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
בערבה. מּמ קוֹ ם ׁש ּק בעוֹ  כּ ּס א הביא ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌

יׁש יבתוֹ .  דּ ר בּ רבה וּ קבע וֹ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַאחר 
דּ חזיא  מדרס, טמאה אינּה  ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַורבה

ליה: לי ׁש ב  ולא ׁש ּמ אי לליׁש ה בּ ית ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
רבה:מטּמ אין . לג בּ י  כּ ּס א בּ טל  דּ לא ְ◌ָֹ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌

לישבלה. לא  מקפידין  אדם בני ושאר  לכלה, רק  עשויין חשובים  דברים  בו יש  שעדיין 
מ"ד )עליו פכ "ב  כלים  אחרונה, המושבלו ..(משנה  בענין רק  שמאי בית  על וחולק רע"ב .

טמא. ולדידיה  טהור  שלדידהו עצמו, ישיבתו,לז.בפני  דרך העריבה  תוך הכסא קבע
העריבה  תשמיש כלי עליו לתת לעריבהכדי  הכסא שחיבר  מפרש הוא  אמנם שאנץ, (תוספות

העריבה) בתוך שחיברו  משמע וברע"ב שעשוי לח..מבחוץ , כיון  מדרס  טומאת מקבל  כסא 
עמוד ואומרים  ישיבה לשם  נעשית לא כי מדרס  טומאת מקבלת אינה  ועריבה לישיבה ,
מדרס . מטמא ועדיין  העריבה לגבי  הכסא נתבטל  לא שמאי  ולבית  מלאכתנו. ונעשה

 י י ח ר ו ק מ

אומר עדויות שמאי א יז פרק 

ׁש ּמ  מטהרין . ה לּ ל אף וּ בית  א וֹ מר , אי  
בּ ּה : העשׂ וּ י 

להוֹ ר וֹ ת  ה לּ ל בית  ׁש חזר וּ  דברים א לּ וּ 
ׁש בּ אה  הא ּׁשה  ׁש ּמ אי . בית  כּ דברי 
בּ עלי, מת ואמרה היּ ם מּמ דינת
הלּ ל  וּ בית  ּת תי בּ ם. בּ עלי, מת  ּת נּ שׂ א .
בּ באה אלּ א ׁש מענוּ  לא אוֹ מרים,
בּ ית  להם אמרוּ  בּ לבד . ה קּ ציר  מן 
ואחת  ה קּ ציר  מן  הבּ אה אחת  ׁש ּמ אי,

יב

   
לט   

      
   מ

    
    
    

     
      

     
      

   
     

    
           

  מא         

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מטהרין . הלּ ל  כּ ּס א וּ בית דּ בטל  מ ּמ דרס, ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌
הרבה בּ גוּ ף השׂ וּ י  כּ ּס א אבל רבה. ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְלגבּ י 
דּ טה וֹ ר: הלּ ל לבית  ׁש ּמ אי בּ ית  מוֹ דוּ  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַצמּה ,

א וֹ מר. צמּה ׁש ּמ אי  בּ רבה  השׂ וּ י  כּ ּס א  אף ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
מדרס: הּק ציר.יבטמא מן  בּ באה א לּ א  ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌

לקצר  אדם בּ ני ׁש הלכוּ  ׁש היה ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַכּ ּמ שׂ ה
וּ באה  וּ מת, מהן לאחד  נח ׁש  וּ נׁש כוֹ  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִחּט ין
כּ דבריה. וּ מצאוּ  וׁש לחוּ  דּ ין בּ בית ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְוה וֹ די ה 
הדּ בר  ׁש יּ הא דּ גמתוֹ , אלּ א הּת יר וּ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִֹ◌ְולא
נאמנת: אינּה  היּ ם מּמ דינת אבל ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָקר וֹ ב ,

שמלט. העריבה.כלומר  לגבי  שנתבטל מדרס , טומאת מקבל אינו  שמאי מ.עתה  ולבית
אף לשמאי  אבל  לעריבה , חיבורו מחמת  נתבטל  לא כסא שם תחילה עליו בהיה  רק 

מדרס  ליטמא חשוב עצמו בפני  כסא  וכמו  לעריבה  בטלה  לא גונא טהרותבכהאי  (סדרי

רב:) דף שצריךמא..כלים אלא אמרו  לא הלל  שבית  ורש "י רע "ב לפי  הפירוש  כן 
ביבמות מוכח וכן  מדינה, באותה  קטז:)להיות משום (דף ב"ה שטעם איתא  שם כי  ,

לשקר  ומירתתא  בעלה  שמכירים  אינשי שכיחי מדינה מ"ב)שבאותה פט "ו  יבמות .(תוי"ט 

 י י ח ר ו ק מ

יט



אומר עדויות שמאי א פרק  יח

הבּ אה ואחת הזּ יתים מן הבּ אה
א לּ א בקּ ציר דבּ רוּ  לא  היּ ם, מּמ דינת 
כּ בית  להוֹ ר וֹ ת  הלּ ל בית  חזרוּ  בהוה.
ּת נּ שׂ א א וֹ מרים, ׁש ּמ אי  בּ ית  ׁש ּמ אי.
א וֹ מרים, הלּ ל וּ בית  כּ ת בּ ת ּה . ות ּט ל
להם  אמרוּ  כּ ת בּ ת ּה . ת ּט ל ולא  ּת נּ שׂ א 
הערוה את הּת רּת ם ׁש ּמ אי, בּ ית
הּמ מוֹ ן את תּת ירוּ  לא החמוּ רה,
מצינ וּ  ה לּ ל, בּ ית  להם אמר וּ  הקּ ל.
ּפ יה. על לנּ חלה נכנסין  האחים ׁש אין 

    
     

     
     

   מב   
    

    
    
    

    
     

    
     

    
           

            
            מג

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בהוה . הדּ יןא לּ א והוּ א היה,  ּכ ׁש היה משׂ ה ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌
מקוֹ מוֹ ת: נכנסין.לׁש אר  האחין לנחלתׁש אין ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌

ע אמר דּ רחמנא וגבּ י בּ לּה , דים. ׁש ני ּפ י ל ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
גּ וּ נ ּה : מוּ ם  דּ אקילוּ  ה וּ א דּ ידּה  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִנ וּ אים 

ורש"י.מב . בהערהרע"ב וכמבואר למדינה  ממדינה  על אלא  נחלקו לא  ב"ה  שגם שפירשו מה לפי א "ש (וזה

ומחמת החום מחמת היזיקא  דשכיח ליה דדמי וכל בקציר אלא התירו לא  שב "ה איתא  בירושלמי  אבל הקודמת.

אז , המצויים דברו)הנחשים  לא ד"ה  קטז: דף  תוס ' שפירושו(וכמ"ש  בהווה ' 'אלא הלשון  טפי א "ש ולירושלמי  .

מקומות ברוב  פירושו כן  כי ושכיח , הרגיל בדבר מ"ט)אלא פ "ו שבת עדיםמג..)(כגון  שנים פי על דכתיב
ברע"ב. כדאיתא  דבר, ע "ו)(בתשב"ץ יקום סימן  על(כ "ח נחלה יורשין אחים שאין  מודים ב "ש שגם כתב 

א וכן  ומינסבא שדייקא  מחמת לעצמה נאמנת שהאשה  אע"פ  כי  לסמוךפיה , לנושאה  שרוצה למי מתירים  נו

להוציא הב"ד שעל ממונות  דיני לגבי ולכן  דבריה . על לסמוך מחוייבים  דין  בית  אין  מ"מ רוצה, אם דיבורה  על

מפלגינן דלא  ב"ש סברי  האשה לגוף  נוגע שזה כיון כתובה  לענין אבל דבריה. על סומכים אינם מחזקתם ממון 

שגם אומרים ב"ה  אבל נאמינה . לה  ששייכת ממונות לגבי שכן כל לינשא  שהתרנוה  וכיון גופא , בחד דיבורא 

דבריה ) פי  על מעשה לעשות  צריכים  אינם  דין שבית נאמנת , אינה  בב "ד תלוי שהממונות  כיון כתובה  .לענין 

 י י ח ר ו ק מ

אומר עדויות שמאי א יט פרק 

מּס פר  והלא  ׁש ּמ אי, בּ ית  להם אמרוּ 
ׁש אם  לּה , כ וֹ תב  ׁש הוּ א  נלמד , כּ ת בּ ת ּה 
ּׁשכּ תוּ ב מה ּת ּט לי לאחר, ּת נּ שׂ אי

כּ דברילי להוֹ ר וֹ ת  הלּ ל בית  חזר וּ  . 
ׁש ּמ אי : בית 

ע וֹ בד  חוֹ רין , בּ ן  וחצי וֹ  עבד  ׁש חצי וֹ  מי 
י וֹ ם  עצמוֹ  ואת  אחד י וֹ ם רבּ וֹ  את 
בּ ית  להם אמר וּ  ה לּ ל. בית  דּ ברי אחד,
עצמוֹ  ואת  רבּ וֹ , את  ּת קּ נ ּת ם ׁש ּמ אי,
יכוֹ ל. אינ וֹ  ׁש פחה , לּׂשא  ת קּ נ ּת ם. לא 

יג 

    
     

    
     

   
     

  
           

      

יג משנה 

הוא הרי נשתחרר, .חורי בבת ואסור בשפחה מותר כנעני עבד
.חורי בבת  ומותר בשפחה ואסור צדק  כגר

     
      

    
     

   מד    
     

    
           

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

כּ תבּ תּה . לכּת במּס פר ׁש התקינוּ  מנּ ּס ח  ִ◌◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֹ

כּ תבּ ה : לאחר.בּ ׁש טר  היא כּ ׁש ּת נּ שׂ אי והרי ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌

כּ תבּ תּה : ּת ּט ל  כּ ן ואם ׁש חצי וֹ יג נאת מי  ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌◌ָ◌ָ◌
חוֹ רין . בּ ן  וחצי וֹ  ׁש ניעבד ׁש ל בד  כּ גוֹ ן ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

ׁש ּק בּ ל נּמ י, אי מהן . אחד ו ׁש חררוֹ  ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ׁש ּת פים

בּ אוֹ תן  חציוֹ  וׁש חרר  דּ מיו חצי  מ ּמ נּ וּ  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַר בּ וֹ 

רבּ וֹ .הדּ מים: את  כּ ל וּ ם:ּת ּק נ ּת ם חסר  ׁש אינוֹ  ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌

יכ וֹ ל. אינ וֹ  ׁש פחה ׁש בּ וֹ :לּׂשא חרוּ ת צד מּפ ני  ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌

הקדימם .מד. ב"ה  דברי  על להוסיף באו  שב "ש  כיון כאן אבל ב"ש , דברי  מקדים  מקום בכל
מ "ט  פ "ג סוכה  במסכת  מ"ה)וכן פ"ד גיטין .(תוי"ט 

 י י ח ר ו ק מ

כ



אומר עדויות שמאי א פרק  יח

הבּ אה ואחת הזּ יתים מן הבּ אה
א לּ א בקּ ציר דבּ רוּ  לא  היּ ם, מּמ דינת 
כּ בית  להוֹ ר וֹ ת  הלּ ל בית  חזרוּ  בהוה.
ּת נּ שׂ א א וֹ מרים, ׁש ּמ אי  בּ ית  ׁש ּמ אי.
א וֹ מרים, הלּ ל וּ בית  כּ ת בּ ת ּה . ות ּט ל
להם  אמרוּ  כּ ת בּ ת ּה . ת ּט ל ולא  ּת נּ שׂ א 
הערוה את הּת רּת ם ׁש ּמ אי, בּ ית
הּמ מוֹ ן את תּת ירוּ  לא החמוּ רה,
מצינ וּ  ה לּ ל, בּ ית  להם אמר וּ  הקּ ל.
ּפ יה. על לנּ חלה נכנסין  האחים ׁש אין 

    
     

     
     

   מב   
    

    
    
    

    
     

    
     

    
           

            
            מג

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בהוה . הדּ יןא לּ א והוּ א היה,  ּכ ׁש היה משׂ ה ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌
מקוֹ מוֹ ת: נכנסין.לׁש אר  האחין לנחלתׁש אין ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌

ע אמר דּ רחמנא וגבּ י בּ לּה , דים. ׁש ני ּפ י ל ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
גּ וּ נ ּה : מוּ ם  דּ אקילוּ  ה וּ א דּ ידּה  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִנ וּ אים 

ורש"י.מב . בהערהרע"ב וכמבואר למדינה  ממדינה  על אלא  נחלקו לא  ב"ה  שגם שפירשו מה לפי א "ש (וזה

ומחמת החום מחמת היזיקא  דשכיח ליה דדמי וכל בקציר אלא התירו לא  שב "ה איתא  בירושלמי  אבל הקודמת.

אז , המצויים דברו)הנחשים  לא ד"ה  קטז: דף  תוס ' שפירושו(וכמ"ש  בהווה ' 'אלא הלשון  טפי א "ש ולירושלמי  .

מקומות ברוב  פירושו כן  כי ושכיח , הרגיל בדבר מ"ט)אלא פ "ו שבת עדיםמג..)(כגון  שנים פי על דכתיב
ברע"ב. כדאיתא  דבר, ע "ו)(בתשב"ץ יקום סימן  על(כ "ח נחלה יורשין אחים שאין  מודים ב "ש שגם כתב 

א וכן  ומינסבא שדייקא  מחמת לעצמה נאמנת שהאשה  אע"פ  כי  לסמוךפיה , לנושאה  שרוצה למי מתירים  נו

להוציא הב"ד שעל ממונות  דיני לגבי ולכן  דבריה . על לסמוך מחוייבים  דין  בית  אין  מ"מ רוצה, אם דיבורה  על

מפלגינן דלא  ב"ש סברי  האשה לגוף  נוגע שזה כיון כתובה  לענין אבל דבריה. על סומכים אינם מחזקתם ממון 

שגם אומרים ב"ה  אבל נאמינה . לה  ששייכת ממונות לגבי שכן כל לינשא  שהתרנוה  וכיון גופא , בחד דיבורא 

דבריה ) פי  על מעשה לעשות  צריכים  אינם  דין שבית נאמנת , אינה  בב "ד תלוי שהממונות  כיון כתובה  .לענין 

 י י ח ר ו ק מ

אומר עדויות שמאי א יט פרק 

מּס פר  והלא  ׁש ּמ אי, בּ ית  להם אמרוּ 
ׁש אם  לּה , כ וֹ תב  ׁש הוּ א  נלמד , כּ ת בּ ת ּה 
ּׁשכּ תוּ ב מה ּת ּט לי לאחר, ּת נּ שׂ אי

כּ דברילי להוֹ ר וֹ ת  הלּ ל בית  חזר וּ  . 
ׁש ּמ אי : בית 

ע וֹ בד  חוֹ רין , בּ ן  וחצי וֹ  עבד  ׁש חצי וֹ  מי 
י וֹ ם  עצמוֹ  ואת  אחד י וֹ ם רבּ וֹ  את 
בּ ית  להם אמר וּ  ה לּ ל. בית  דּ ברי אחד,
עצמוֹ  ואת  רבּ וֹ , את  ּת קּ נ ּת ם ׁש ּמ אי,
יכוֹ ל. אינ וֹ  ׁש פחה , לּׂשא  ת קּ נ ּת ם. לא 

יג 

    
     

    
     

   
     

  
           

      

יג משנה 

הוא הרי נשתחרר, .חורי בבת ואסור בשפחה מותר כנעני עבד
.חורי בבת  ומותר בשפחה ואסור צדק  כגר

     
      

    
     

   מד    
     

    
           

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

כּ תבּ תּה . לכּת במּס פר ׁש התקינוּ  מנּ ּס ח  ִ◌◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֹ

כּ תבּ ה : לאחר.בּ ׁש טר  היא כּ ׁש ּת נּ שׂ אי והרי ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌

כּ תבּ תּה : ּת ּט ל  כּ ן ואם ׁש חצי וֹ יג נאת מי  ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌◌ָ◌ָ◌
חוֹ רין . בּ ן  וחצי וֹ  ׁש ניעבד ׁש ל בד  כּ גוֹ ן ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

ׁש ּק בּ ל נּמ י, אי מהן . אחד ו ׁש חררוֹ  ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ׁש ּת פים

בּ אוֹ תן  חציוֹ  וׁש חרר  דּ מיו חצי  מ ּמ נּ וּ  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַר בּ וֹ 

רבּ וֹ .הדּ מים: את  כּ ל וּ ם:ּת ּק נ ּת ם חסר  ׁש אינוֹ  ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌

יכ וֹ ל. אינ וֹ  ׁש פחה ׁש בּ וֹ :לּׂשא חרוּ ת צד מּפ ני  ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌

הקדימם .מד. ב"ה  דברי  על להוסיף באו  שב "ש  כיון כאן אבל ב"ש , דברי  מקדים  מקום בכל
מ "ט  פ "ג סוכה  במסכת  מ"ה)וכן פ"ד גיטין .(תוי"ט 

 י י ח ר ו ק מ

כי



אומר עדויות שמאי א פרק  כ

והלא לבּ טל, יכ וֹ ל. אינ וֹ  חוֹ רין , בּ ת 
וּ רביּ ה, לפריּ ה א לּ א  הע וֹ לם נברא  לא 

מה)ׁש נּ אמר ברא ּה (ישעיה  תה וּ  לא  , 
הע וֹ לם , תקּ וּ ן  מּפ ני אלּ א, יצרּה . ל ׁש בת
חוֹ רין בן  א וֹ ת וֹ  וע וֹ שׂ ה ר בּ וֹ  את  כּ וֹ פין 
בית  חזרוּ  דמיו. חצי על ׁש טר וכוֹ תב

ׁש ּמ אי : כּ בית  לה וֹ רוֹ ת  הלּ ל

בית  כּ דברי  הכּ ל, על  מצּ יל חרס הלּ ל.כּ לי   יד

       
    

    
    

       
    

       
    

     
      

              
  

יד משנה 

כלי א) זולת  עצמו , במת כנוגע טמא המת  באהל  הנמצא  כל
מחובר והכיסוי  כיסוי עליו  שיש דהיינו  פתיל, צמיד המוק חרס
ייטמא . שלא שבתוכו מה כל על  ג מציל כזה חרס וכלי  לו.

מציל .ב) אינו טמא  חרס בי ג)כלי  האר עמי  אצל הנמצא  כל 
 שאי לפי  , טמאי בחזקת  ה כול ומשקי אוכלי בי  כלי

וטהרה . טומאה בהלכות   בקיאי האר עמי

       
     

       

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

יכוֹ ל . אינוֹ  חוֹ רין  ׁש בּ וֹ :בּ ת  בד וּ ת צד מּפ ני ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
ח וֹ רין. בן ועוֹ שׂ ה וּ  רבּ וֹ  את ה דּ ין כּ וֹ פין  והוּ א ְ◌ַ◌ִ◌

ואחד  ׁש ּת פין מאה ׁש ל בד היה ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִאם
ל ׁש חרר וֹ : כּ לּ ם את ׁש כּ וֹ פין ׁש חרר וֹ , ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵמהם

הכּ ל .יד על מ צּ יל חרס ה ּמ ּק ף כּ לי חרס כּ לי ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌◌ָ◌
בּ תוֹ כוֹ  מה כּ ל  ל  מ צּ יל ּפ תיל  ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָצמיד 
מה  כּ ל  יּט ּמ א ולא הּמ ת, בּ אהל  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ְכּ ׁש הוּ א

דּ כתיב יט)בּ תוֹ כ וֹ , פתוּ ח(בּ מדבּ ר  כּ לי וכל  ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌
הוּ א, טמא ליו ּפ תיל צמיד אין ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲאׁש ר 
הוּ א  טהוֹ ר  ּפ תיל צמיד ליו יׁש  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָהא
ׁש נא  ולא כּ לים ׁש נא לא בּ תוֹ כוֹ , ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ַוּ מה
מד בּ ר, ה כּ תוּ ב חרס וּ בכלי  וּ מׁש קין. ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֳאכלין 
ׁש ּמ ּט ּמ א  בּ מי  פתוּ ח , כּ לי וכל  ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִדּ כתיב 
גּ בּ וֹ :  דּ ר מּט ּמ א ואינוֹ  ּפ תח וֹ   ֶדּ ר◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌

אומר עדויות שמאי א כאפרק 

א לּ א  מצּ יל אינוֹ  א וֹ מרים, ׁש ּמ אי  וּ בית 
ה ּמ ׁש קין  ועל  האכלין  חרס.על כּ לי  ו על 

אמר וּ  מה . מּפ ני  ה לּ ל , בּ ית  להם אמרוּ 
על  טמא  ׁש ה וּ א מּפ ני  ׁש ּמ אי , בּ ית  להם
ח וֹ צץ. טמא כּ לי  ואין  הארץ, עם  גּ ב
טהר ּת ם  והלא  ה לּ ל, בּ ית  להם  אמרוּ 
אמרוּ  ׁש בּ תוֹ כוֹ . וּ מׁש קין אכלים
אכלים  כּ ׁש ּט הרנוּ  ׁש ּמ אי , בּ ית  להם

לעצמוֹ  ׁש בּ תוֹ כוֹ , טהרנוּ .וּ מׁש קין 

    
     

      
 מה  

     
     

     
       מו

      
    

    
    

          
             

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

כּ לי  ו על וּ מׁש קין  אכלין  על  א לּ א  מצּ יל אינ וֹ 
מ צּ יל חרס. אינוֹ  כּ לים ׁש אר  ל  אבל ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌

ואזיל : מּפ ני כּ דמפר ׁש  וכוּ ' מה מּפ ני  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
הארץ. עם גּ ב על טמא  ׁש כּ ל ׁש הוּ א  ֶ◌ָ◌

בּ ין  כּ לים בּ ין הארץ ּמ י אצל ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהנּ מצא
לפי טמאין, בּ חזקת כּ לּ ן וּ מ ׁש קין ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֳאכלים
וטהרה  טמאה בּ הלכוֹ ת בּ קיאים ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אינם

טהוֹ ר : ׁש הוּ א טמא ל כּ לי וחוֹ ׁש בין ואין  ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
חוֹ צץ. אלּ א טמא  הּט מאה מ ּפ ני מצּ יל  אין ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

אינוֹ  טמא כּ לי  אבל בּ לבד , טהוֹ ר  ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְכּ לי
ם  ׁש ל וכלים בּ תוֹ כ וֹ , מה ל ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַמצּ יל 
אינן  הן טמאים וּ בחזקת הוֹ איל  ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ

טהרנ וּ .מ צּ ילין: לב דּ וֹ ל עצמ וֹ  הארץ ל ם ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
חבר  אתי  דּ למא חיׁש ינן ולא ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִטהרנוּ ,
בּ דלים  הם ׁש הרי  בהוּ , ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלאׁש ּת ּמ וֹ ׁש י
מאכלם  כּ ל  נּמ י  הכי וּ בלאו ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִמּמ גּ ם,
חרס  וּ כלי וּ מ ׁש קין אכלין  ּהלכ ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָטמא,
 ֹבּ תו כּ ׁש הי וּ  בּ מקוה, טהרה להם ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אין
אמרינן  הארץ ם כּ לי ׁש ל  ּפ תיל ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָצמיד 
הן  בּ הן וי ׁש ּת ּמ ׁש וּ  הן, טהוֹ רים ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְלהוּ 
ואין  טהוֹ רים, בּ חזקת כּ ליהם ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש ּמ חזיקין
ויׁש ּת ּמ ׁש  מהן החבר  יׁש אל  ׁש ּמ א ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ָלח ׁש 
טמאים  בּ חזקת אצל וֹ  הן ׁש הרי ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָבּ הן,
בּ כלי אבל ע וֹ למית. טהרה להם ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְואין

טהרהמה. להם  שיש  הכלים כל שאר  היינו שטף  וכלי עולמית, טהרה להם  אין חרס  כלי 
חפציהן.מו .במקוה. כל על טומאה גזרו  שחז"ל

 י י ח ר ו ק מ

כי



אומר עדויות שמאי א פרק  כ

והלא לבּ טל, יכ וֹ ל. אינ וֹ  חוֹ רין , בּ ת 
וּ רביּ ה, לפריּ ה א לּ א  הע וֹ לם נברא  לא 

מה)ׁש נּ אמר ברא ּה (ישעיה  תה וּ  לא  , 
הע וֹ לם , תקּ וּ ן  מּפ ני אלּ א, יצרּה . ל ׁש בת
חוֹ רין בן  א וֹ ת וֹ  וע וֹ שׂ ה ר בּ וֹ  את  כּ וֹ פין 
בית  חזרוּ  דמיו. חצי על ׁש טר וכוֹ תב

ׁש ּמ אי : כּ בית  לה וֹ רוֹ ת  הלּ ל

בית  כּ דברי  הכּ ל, על  מצּ יל חרס הלּ ל.כּ לי   יד

       
    

    
    

       
    

       
    

     
      

              
  

יד משנה 

כלי א) זולת  עצמו , במת כנוגע טמא המת  באהל  הנמצא  כל
מחובר והכיסוי  כיסוי עליו  שיש דהיינו  פתיל, צמיד המוק חרס
ייטמא . שלא שבתוכו מה כל על  ג מציל כזה חרס וכלי  לו.

מציל .ב) אינו טמא  חרס בי ג)כלי  האר עמי  אצל הנמצא  כל 
 שאי לפי  , טמאי בחזקת  ה כול ומשקי אוכלי בי  כלי

וטהרה . טומאה בהלכות   בקיאי האר עמי

       
     

       

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

יכוֹ ל . אינוֹ  חוֹ רין  ׁש בּ וֹ :בּ ת  בד וּ ת צד מּפ ני ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
ח וֹ רין. בן ועוֹ שׂ ה וּ  רבּ וֹ  את ה דּ ין כּ וֹ פין  והוּ א ְ◌ַ◌ִ◌

ואחד  ׁש ּת פין מאה ׁש ל בד היה ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִאם
ל ׁש חרר וֹ : כּ לּ ם את ׁש כּ וֹ פין ׁש חרר וֹ , ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵמהם

הכּ ל .יד על מ צּ יל חרס ה ּמ ּק ף כּ לי חרס כּ לי ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌◌ָ◌
בּ תוֹ כוֹ  מה כּ ל  ל  מ צּ יל ּפ תיל  ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָצמיד 
מה  כּ ל  יּט ּמ א ולא הּמ ת, בּ אהל  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ְכּ ׁש הוּ א

דּ כתיב יט)בּ תוֹ כ וֹ , פתוּ ח(בּ מדבּ ר  כּ לי וכל  ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌
הוּ א, טמא ליו ּפ תיל צמיד אין ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲאׁש ר 
הוּ א  טהוֹ ר  ּפ תיל צמיד ליו יׁש  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָהא
ׁש נא  ולא כּ לים ׁש נא לא בּ תוֹ כוֹ , ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ַוּ מה
מד בּ ר, ה כּ תוּ ב חרס וּ בכלי  וּ מׁש קין. ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֳאכלין 
ׁש ּמ ּט ּמ א  בּ מי  פתוּ ח , כּ לי וכל  ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִדּ כתיב 
גּ בּ וֹ :  דּ ר מּט ּמ א ואינוֹ  ּפ תח וֹ   ֶדּ ר◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌

אומר עדויות שמאי א כאפרק 

א לּ א  מצּ יל אינוֹ  א וֹ מרים, ׁש ּמ אי  וּ בית 
ה ּמ ׁש קין  ועל  האכלין  חרס.על כּ לי  ו על 

אמר וּ  מה . מּפ ני  ה לּ ל , בּ ית  להם אמרוּ 
על  טמא  ׁש ה וּ א מּפ ני  ׁש ּמ אי , בּ ית  להם
ח וֹ צץ. טמא כּ לי  ואין  הארץ, עם  גּ ב
טהר ּת ם  והלא  ה לּ ל, בּ ית  להם  אמרוּ 
אמרוּ  ׁש בּ תוֹ כוֹ . וּ מׁש קין אכלים
אכלים  כּ ׁש ּט הרנוּ  ׁש ּמ אי , בּ ית  להם

לעצמוֹ  ׁש בּ תוֹ כוֹ , טהרנוּ .וּ מׁש קין 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

כּ לי  ו על וּ מׁש קין  אכלין  על  א לּ א  מצּ יל אינ וֹ 
מ צּ יל חרס. אינוֹ  כּ לים ׁש אר  ל  אבל ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌

ואזיל : מּפ ני כּ דמפר ׁש  וכוּ ' מה מּפ ני  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
הארץ. עם גּ ב על טמא  ׁש כּ ל ׁש הוּ א  ֶ◌ָ◌

בּ ין  כּ לים בּ ין הארץ ּמ י אצל ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהנּ מצא
לפי טמאין, בּ חזקת כּ לּ ן וּ מ ׁש קין ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֳאכלים
וטהרה  טמאה בּ הלכוֹ ת בּ קיאים ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אינם

טהוֹ ר : ׁש הוּ א טמא ל כּ לי וחוֹ ׁש בין ואין  ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
חוֹ צץ. אלּ א טמא  הּט מאה מ ּפ ני מצּ יל  אין ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

אינוֹ  טמא כּ לי  אבל בּ לבד , טהוֹ ר  ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְכּ לי
ם  ׁש ל וכלים בּ תוֹ כ וֹ , מה ל ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַמצּ יל 
אינן  הן טמאים וּ בחזקת הוֹ איל  ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ

טהרנ וּ .מ צּ ילין: לב דּ וֹ ל עצמ וֹ  הארץ ל ם ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
חבר  אתי  דּ למא חיׁש ינן ולא ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִטהרנוּ ,
בּ דלים  הם ׁש הרי  בהוּ , ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלאׁש ּת ּמ וֹ ׁש י
מאכלם  כּ ל  נּמ י  הכי וּ בלאו ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִמּמ גּ ם,
חרס  וּ כלי וּ מ ׁש קין אכלין  ּהלכ ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָטמא,
 ֹבּ תו כּ ׁש הי וּ  בּ מקוה, טהרה להם ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אין
אמרינן  הארץ ם כּ לי ׁש ל  ּפ תיל ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָצמיד 
הן  בּ הן וי ׁש ּת ּמ ׁש וּ  הן, טהוֹ רים ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְלהוּ 
ואין  טהוֹ רים, בּ חזקת כּ ליהם ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש ּמ חזיקין
ויׁש ּת ּמ ׁש  מהן החבר  יׁש אל  ׁש ּמ א ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ָלח ׁש 
טמאים  בּ חזקת אצל וֹ  הן ׁש הרי ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָבּ הן,
בּ כלי אבל ע וֹ למית. טהרה להם ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְואין

טהרהמה. להם  שיש  הכלים כל שאר  היינו שטף  וכלי עולמית, טהרה להם  אין חרס  כלי 
חפציהן.מו .במקוה. כל על טומאה גזרו  שחז"ל
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אומר עדויות שמאי א פרק  כב

ל טהר ּת  ה כּ לי, את  כּ ׁש ּט הרּת  אבל
כּ דברי להוֹ ר וֹ ת  הלּ ל בית  חזר וּ  ולוֹ .

ׁש ּמ אי : בית 

      
    

       
    
            

מז      

חנינא  רבי  ב פרק
א  משנה

טומאה  דרגות 
הטומאה . אב נעשה בו והנוגע הטומאה, אבות  אבי הינו מת 
שני, נקרא בראשו והנוגע , ראשו הנקרא  הוא באב הנוגע
רביעי. נקרא בשלישי  והנוגע שלישי, נקרא בשני והנוגע

הטומאה ולד נקראי כול ממנו ושלמטה אהראשו "רמב)

ה "ח) פ "ה מת .טומאת

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

החבר  יׁש אל  ׁש ּמ א למיח ׁש  דּ אי כּ א ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש טף
הזּ אה  בּ לא בּ הם וי ׁש ּת ּמ ׁש  ויטבּ ילם ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵמהן
ׁש נּ טמאוּ  ידע  ׁש א וּ ׁש ביי , ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְׁש ליׁש י
בּ למא  דּ טבילה וחוֹ ׁש ב  הּמ ת, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ְבּ אהל 
אגּ ב ׁש נּ טמאין מּט מאה להצּ ילם להוּ  ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַסגּ י 
ול וֹ , ל טהר ּת  דתנן והינוּ  הארץ, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַם
שׂ וּ   ּהל כ בהוּ , לאׁש ּת ּמ וֹ ׁש י חבר  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְדּ אתי 
ׁש טף  כּ לי  דּ אין ואמר וּ  לכּ ל, ׁש וה ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִדּ ין

ולא  חבר  בּ ׁש ל  לא ּפ תיל  בּ צמיד ֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנצּ וֹ ל 
ׁש לּ ע וֹ לם  לגזר  בּ אוּ  ואם הארץ. ם ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְבּ ׁש ל
בּ צמיד  יצּ יל  לא הארץ ם ׁש ל חרס ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְכּ לי

וא  טמא בּ חזקת ׁש הוּ א לפי כּ ליּפ תיל ין ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
מ צּ יל י צּ יל)טמא חבר ׁש ל הי וּ (אבל לא , ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָֹ◌

ׁש הן  לפי מהן, מקבּ לין הארצוֹ ת ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַּמ י 
כּ ליהם  וׁש וֹ מרים בּ קיאין ׁש הן ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְסב וּ רים

מ צּ ילין: ׁש לּ הם וכלים ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְבּ טהרה

באהלמז . היה ואם  שבתוכו, שטף  כלי  על יציל שלא חברים של אף  חרס  כלי  כל על גזרו לכן
יטהרנו. הארץ  העם טומאההמת דיני בכל  בקי שאינו  אלא  ושקרן ברשע  הארץ  עם מחזיקין  אנו  אין (כי

הרמב"ם )וטהרה  בשם  הם)(תוי"ט בקיאים  המת  טומאת  שבדיני וצ "ל פירשו .. וכן כאן הרע "ב  פירש (כן

באהלות  אבל  והראב"ד. מ "ד)הרמב"ם  עם(פ "ה  כלי  על שרק  הרע "ב  שטףפירש כלי  על יציל  שלא  גזרו  הארץ 

מ"א) פ"י בכלים  הר"ש דעת  וכן הלאה.א..שבתוכו  וכן ולד, ולד שני ולד , נקרא ראשון כלומר ,
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חנינא עדויות רבי ב כג פרק 

ארבּ עה  ה עיד  ה כּ הנים סגן  חנינא  רבּ י 
נמנע וּ  לא  כּ הנים ׁש ל מימיהם דברים.
בּ ולד ׁש נּ טמא הבּ שׂ ר את מלּ שׂ רף

א 

כחלל  הוא הרי  חרב 
חרס  מכלי חו) אבי ב כלי עצמ ה  נעשי במת, שנגעו (

במת  שנגע במי  נגעו  א וכ בו. שנגעו  המת  כמו הטומאה אבות 
בו שנגעו האד כמו הטומאה  אב גנעשי.

 יו טבול
שמשו , העריב לא ועדיי לטומאתו שטבל מי והוא , יו טבול 
בקדשי נגע  וא שלישי . התרומה נעשית  בתרומה נגע א

רביעי   הקדשי ה "ג )נעשי פ"י  הטומאה אבות  "רמב).

    
    

    ד 
    

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

העיד.א הכּ הנים סגן  חנינא  מ לּ שׂ רף ר בּ י  ִ◌ִ◌ְ◌ֹ
הּט מאה. בּ ולד ׁש נּ טמא הבּ שׂ ר  ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶאת
ׁש הוּ א  הבּ שׂ ר  קאמר . ולד ׁש ל  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ולד
כּ ל וֹ מר  ולד ׁש ל  בּ ולד  ׁש נּ טמא ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְׁש ליׁש י,
לא  ׁש לי ׁש י , הוּ א ונשׂ ה בּ ני  ֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש נּ גע 
בּ אב ׁש נּ טמא הבּ שׂ ר  ם מלּ שׂ רפוֹ  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִנמנע וּ 
וּ כׁש נּ וֹ ג לּט מאה. ראׁש וֹ ן ׁש הוּ א ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌◌ַהּט מאה
בּ בּ שׂ ר  ׁש ליׁש י מּת ח לּ ה ׁש היה הבּ שׂ ר  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶזה
להי וֹ ת  ח וֹ זר  הּט מאה, בּ אב  ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ טמא
ׁש ני, ונשׂ ה בּ ראׁש וֹ ן נגע  ׁש הרי ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֵׁש ני ,

טמאתוֹ , ל טמאה לוֹ  ׁש הוֹ סיפוּ  ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונמצא
ל  ואף ׁש ני, והׁש ּת א ׁש לי ׁש י  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְדּ מ ּק רא
חמ וּ ר  ם מלּ שׂ רפוֹ  נמנע וּ  לא כן ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ֵ◌ִּפ י
ל שׂ רפה  הּק ל  זה ואף דּ הוֹ איל ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ ,
אוֹ תוֹ  מטּמ אים אם חׁש וּ  לא ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ֵע וֹ מד
ׁש אין  ּפ י ל  ואף היה. מּמ ה ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵיוֹ תר 
ׁש נּ אמר  הּת וֹ רה, מן אכל  מט ּמ א ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹאכל
טמא  הוּ א הוּ א, טמא אכלים ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ַ◌ְ◌◌ְבּ טמאת
מקוֹ ם  מכּ ל  בּ וֹ , כּ יּ וֹ צא אכל מט ּמ א ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְואין
אכל : מט ּמ א אכל  ׁש יּ היה גּ זר וּ  ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַר בּ נן

ולאב. כמותו נעשים  במת שנוגעים חרס  מכלי חוץ הכלים  שכל  ורע"ב רמב"ם שיטת  כן 
כן. הדין מתכות  בכלי  רק לר "ת  כי  בזה , הראשונים  ונחלקו מתכות. כלי נד:רק  דף נזיר  (עיין

מ"ב) פ"א  אהלות ור"ש ת"ש, טז)דכתיב ג ..תוד"ה יט  בּ חלל(במדבר הדה  ּפ ני  ל  יגּ ע א ׁש ר  ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲֹ◌ְוכל
חז"ל דרשו  חרב תיבת  הכתוב שהוסיף  ממה בחלל, למיכתב  מצי והוה גו', במת א וֹ  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶחרב

קכ"ז) חקת כחלל(ספרי הוא הרי  חרב)שחרב  ערך בשר )תוספותד..(ערוך עם  ד"ה יד . דף (פסחים

דבר . י"ח גזירות קודם  אף כך נהגו שמעולם  מעיד שהיה כהנים , של  מימיהם  מלשון מדייקים 
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אומר עדויות שמאי א פרק  כב

ל טהר ּת  ה כּ לי, את  כּ ׁש ּט הרּת  אבל
כּ דברי להוֹ ר וֹ ת  הלּ ל בית  חזר וּ  ולוֹ .

ׁש ּמ אי : בית 

      
    

       
    
            

מז      

חנינא  רבי  ב פרק
א  משנה

טומאה  דרגות 
הטומאה . אב נעשה בו והנוגע הטומאה, אבות  אבי הינו מת 
שני, נקרא בראשו והנוגע , ראשו הנקרא  הוא באב הנוגע
רביעי. נקרא בשלישי  והנוגע שלישי, נקרא בשני והנוגע

הטומאה ולד נקראי כול ממנו ושלמטה אהראשו "רמב)

ה "ח) פ "ה מת .טומאת

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

החבר  יׁש אל  ׁש ּמ א למיח ׁש  דּ אי כּ א ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש טף
הזּ אה  בּ לא בּ הם וי ׁש ּת ּמ ׁש  ויטבּ ילם ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵמהן
ׁש נּ טמאוּ  ידע  ׁש א וּ ׁש ביי , ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְׁש ליׁש י
בּ למא  דּ טבילה וחוֹ ׁש ב  הּמ ת, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ְבּ אהל 
אגּ ב ׁש נּ טמאין מּט מאה להצּ ילם להוּ  ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַסגּ י 
ול וֹ , ל טהר ּת  דתנן והינוּ  הארץ, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַם
שׂ וּ   ּהל כ בהוּ , לאׁש ּת ּמ וֹ ׁש י חבר  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְדּ אתי 
ׁש טף  כּ לי  דּ אין ואמר וּ  לכּ ל, ׁש וה ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִדּ ין

ולא  חבר  בּ ׁש ל  לא ּפ תיל  בּ צמיד ֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנצּ וֹ ל 
ׁש לּ ע וֹ לם  לגזר  בּ אוּ  ואם הארץ. ם ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְבּ ׁש ל
בּ צמיד  יצּ יל  לא הארץ ם ׁש ל חרס ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְכּ לי

וא  טמא בּ חזקת ׁש הוּ א לפי כּ ליּפ תיל ין ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
מ צּ יל י צּ יל)טמא חבר ׁש ל הי וּ (אבל לא , ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָֹ◌

ׁש הן  לפי מהן, מקבּ לין הארצוֹ ת ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַּמ י 
כּ ליהם  וׁש וֹ מרים בּ קיאין ׁש הן ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְסב וּ רים

מ צּ ילין: ׁש לּ הם וכלים ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְבּ טהרה

באהלמז . היה ואם  שבתוכו, שטף  כלי  על יציל שלא חברים של אף  חרס  כלי  כל על גזרו לכן
יטהרנו. הארץ  העם טומאההמת דיני בכל  בקי שאינו  אלא  ושקרן ברשע  הארץ  עם מחזיקין  אנו  אין (כי

הרמב"ם )וטהרה  בשם  הם)(תוי"ט בקיאים  המת  טומאת  שבדיני וצ "ל פירשו .. וכן כאן הרע "ב  פירש (כן

באהלות  אבל  והראב"ד. מ "ד)הרמב"ם  עם(פ "ה  כלי  על שרק  הרע "ב  שטףפירש כלי  על יציל  שלא  גזרו  הארץ 

מ"א) פ"י בכלים  הר"ש דעת  וכן הלאה.א..שבתוכו  וכן ולד, ולד שני ולד , נקרא ראשון כלומר ,
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ארבּ עה  ה עיד  ה כּ הנים סגן  חנינא  רבּ י 
נמנע וּ  לא  כּ הנים ׁש ל מימיהם דברים.
בּ ולד ׁש נּ טמא הבּ שׂ ר את מלּ שׂ רף

א 

כחלל  הוא הרי  חרב 
חרס  מכלי חו) אבי ב כלי עצמ ה  נעשי במת, שנגעו (

במת  שנגע במי  נגעו  א וכ בו. שנגעו  המת  כמו הטומאה אבות 
בו שנגעו האד כמו הטומאה  אב גנעשי.

 יו טבול
שמשו , העריב לא ועדיי לטומאתו שטבל מי והוא , יו טבול 
בקדשי נגע  וא שלישי . התרומה נעשית  בתרומה נגע א

רביעי   הקדשי ה "ג )נעשי פ"י  הטומאה אבות  "רמב).

    
    

    ד 
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העיד.א הכּ הנים סגן  חנינא  מ לּ שׂ רף ר בּ י  ִ◌ִ◌ְ◌ֹ
הּט מאה. בּ ולד ׁש נּ טמא הבּ שׂ ר  ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶאת
ׁש הוּ א  הבּ שׂ ר  קאמר . ולד ׁש ל  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ולד
כּ ל וֹ מר  ולד ׁש ל  בּ ולד  ׁש נּ טמא ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְׁש ליׁש י,
לא  ׁש לי ׁש י , הוּ א ונשׂ ה בּ ני  ֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש נּ גע 
בּ אב ׁש נּ טמא הבּ שׂ ר  ם מלּ שׂ רפוֹ  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִנמנע וּ 
וּ כׁש נּ וֹ ג לּט מאה. ראׁש וֹ ן ׁש הוּ א ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌◌ַהּט מאה
בּ בּ שׂ ר  ׁש ליׁש י מּת ח לּ ה ׁש היה הבּ שׂ ר  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶזה
להי וֹ ת  ח וֹ זר  הּט מאה, בּ אב  ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ טמא
ׁש ני, ונשׂ ה בּ ראׁש וֹ ן נגע  ׁש הרי ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֵׁש ני ,

טמאתוֹ , ל טמאה לוֹ  ׁש הוֹ סיפוּ  ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונמצא
ל  ואף ׁש ני, והׁש ּת א ׁש לי ׁש י  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְדּ מ ּק רא
חמ וּ ר  ם מלּ שׂ רפוֹ  נמנע וּ  לא כן ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ֵ◌ִּפ י
ל שׂ רפה  הּק ל  זה ואף דּ הוֹ איל ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ ,
אוֹ תוֹ  מטּמ אים אם חׁש וּ  לא ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ֵע וֹ מד
ׁש אין  ּפ י ל  ואף היה. מּמ ה ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵיוֹ תר 
ׁש נּ אמר  הּת וֹ רה, מן אכל  מט ּמ א ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹאכל
טמא  הוּ א הוּ א, טמא אכלים ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ַ◌ְ◌◌ְבּ טמאת
מקוֹ ם  מכּ ל  בּ וֹ , כּ יּ וֹ צא אכל מט ּמ א ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְואין
אכל : מט ּמ א אכל  ׁש יּ היה גּ זר וּ  ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַר בּ נן

ולאב. כמותו נעשים  במת שנוגעים חרס  מכלי חוץ הכלים  שכל  ורע"ב רמב"ם שיטת  כן 
כן. הדין מתכות  בכלי  רק לר "ת  כי  בזה , הראשונים  ונחלקו מתכות. כלי נד:רק  דף נזיר  (עיין

מ"ב) פ"א  אהלות ור"ש ת"ש, טז)דכתיב ג ..תוד"ה יט  בּ חלל(במדבר הדה  ּפ ני  ל  יגּ ע א ׁש ר  ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲֹ◌ְוכל
חז"ל דרשו  חרב תיבת  הכתוב שהוסיף  ממה בחלל, למיכתב  מצי והוה גו', במת א וֹ  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶחרב

קכ"ז) חקת כחלל(ספרי הוא הרי  חרב)שחרב  ערך בשר )תוספותד..(ערוך עם  ד"ה יד . דף (פסחים

דבר . י"ח גזירות קודם  אף כך נהגו שמעולם  מעיד שהיה כהנים , של  מימיהם  מלשון מדייקים 

 י י ח ר ו ק מ

כה
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בּ אב ׁש נּ טמא הבּ שׂ ר עם הּט מאה
ׁש ּמ וֹ סיפין ּפ י על אף הּט מאה,

הוֹ סי טמאתוֹ . על רבּ יטמאה ף 
לא כּ הנים ׁש ל מימיהם עקיבא,
ׁש נּ פסל  הּׁשמן  את  מלּ הדליק נמנע וּ 
מת , בטמא  ׁש נּ טמא  בּ נר  יוֹ ם בּ טב וּ ל

     
     

   
    

     
      

    
      
     

           
            ה 
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י וֹ ם הּׁשמן . בּ טב וּ ל  ׁש נּ פסל ּת ר וּ מה ׁש ל  ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌
הוּ א  י וֹ ם דּ טב וּ ל  לּט מאה, ׁש ליׁש י ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ִ◌ִ◌ְהוּ א
וע וֹ שׂ ה  הּת וֹ רה מן הּת ר וּ מה את ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵּפ וֹ סל 

ׁש לי ׁש י : מת.אוֹ תוֹ  בטמא  ׁש נּ טמא  בּ נר ְ◌ִ◌ִ◌
חרס. ׁש ל ולא הוּ א מּת כת ׁש ל נר  ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַהאי
ׁש נּ גע וּ  חרס מ כּ לי חוּ ץ כּ לים ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְדּ כל 
אב אם כּ מ וֹ תּה , נשׂ וּ  מת ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ְבּ טמאת

דּ כתיב  ראׁש וֹ ן, ראׁש וֹ ן ואם (בּ מד בּ ר אב  ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

הרייט ) חרב  ודר ׁש ינן חרב , ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַבּ חלל 
נשׂ ה  בּ ּמ ת ׁש נּ גע  ׁש החרב  כּ חלל , ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהוּ א
בּ טמא  וּ כ ׁש נּ גע  צמ וֹ . כּ ּמ ת אב וֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲאבי
החרב כּ ן גּ ם נשׂ ה אב , ׁש הוּ א ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵמת
זה, לדין כּ חרב  כּ לים ׁש אר  וכל ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָאב .

נמ חרס. מ כּ לי מּת כת ח וּ ץ ׁש ל  הנּ ר  צא ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
הּט מאה. אב  נשׂ ה מת בּ טמא ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶׁש נּ גע 
ר בּ י דּ ברי ל  קיבא ר בּ י הוֹ סיף ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהׁש ּת א
חנינא  ר בּ י ׁש הרי  הכּ הנים, סגן ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲחנינא
ׁש ני, הלי ׁש י  להחזיר  אלּ א הּת יר  ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִֹלא
הלי ׁש י להחזיר  הּת יר  קיבא ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְור בּ י
י וֹ ם  בּ טב וּ ל  ׁש נּ פסל  ׁש המן ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִראׁש וֹ ן,
בּ נר  אוֹ תוֹ  כּ ׁש ּמ דליקין ׁש ליׁש י, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶׁש הוּ א
נשׂ ה  צמוֹ  ׁש הנּ ר  מת בּ טמא ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ טמא
הלי ׁש י ׁש ח וֹ זר  נמצא ׁש אמרנוּ , כּ מ וֹ  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָאב 
לא  כן ּפ י  ל ואף ראׁש וֹ ן, ֹ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִלהי וֹ ת
ליו  טמאה ׁש ם ויׁש  דּ הוֹ איל  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִנמנע וּ ,
בּ יּ דים: להוֹ סיף וּ מּת ר  לי ּה  חיׁש ינן ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹלא

ואינהה. פסול  נקראת שלישי שהיא  תרומה  ולכן  לטומאה , רביעי נעשית אינה  תרומה 
שהוא מחמת  פסול נקרא בקדש רביעי וכן  אחרת. תרומה  מטמאה שאינה כיון  טמא  נקראת 

אחרים . קדשים  ומטמא  חוזר  אינו אבל  פסול עצמו 
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על טמאה ׁש ּמ וֹ סיפין ּפ י על אף
טמאת וֹ :

מיּ מי הכּ הנים, סגן  חנינא  רבּ י  אמר
הּׂשרפה. לבית  יוֹ צא  ע וֹ ר  ראיתי  לא 
למדנוּ , מדּ בריו עקיבא, רבּ י אמר

ב

     
     

    ו

ב משנה 

הפשטת  קוד אירע  הפסול א שריפה . טעוני  פסולי קדשי
 שורפי אלא אותו מפשיטי ואי שריפה טעו העור  ג העור
 אי העור, הפשטת  אחר  אירע הפסול   א הבשר.  ע יחד העור

שריפה .  טעו העור

ואוכלו במקדש מקריבו   תמי הוא א . לכה נית בכור 
 הכה שוחטו  ,מו בעל  הוא הבכור  וא . קלי קדשי בקדושת

במדינה למקדש)ואוכלו  חו )או שמת  מו בעל בכור .כחולי
עורו .  ע יחד קבורה  טעו טריפה, נמצא
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הּׂשרפה.ב לבית י וֹ צא  עוֹ ר ראיתי  לא 
אף  טרפה. נמצאת אם ׁש הפׁש ט ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְלאחר 

הפׁש ט , קדם בּ וֹ  היה זה ׁש ּפ סוּ ל  ּפ י ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַל 
הפׁש ט : לאחר  אלּ א נכּ ר  ולא ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ִהוֹ איל

ולדידיו. שני, משלישי שעושים  אלא העיד  שלא  חנינא  רבי על  שהוסיף  משלישיהרי  עושים  ה
הרע "ב כמש "כ מדרבנן, לטומאה  שני אלא  הבשר נעשה  לא  חנינא  לרבי כי  הוסיף , וגם  ראשון.
בכלי . נגיעתו  ידי  על התורה מן  ראשון  נעשה  השמן  אבל התורה , מן  אוכל מטמא  אוכל  שאין
נכלל אבל  הגמרא, לשון שזה משום  ראשון  לעשותו  השלישי שהחזיר  אלא  נקט לא והרע "ב

זו הוספה גם מ"ז )בזה  פ"א  פסחים לאז..(תוי "ט אחריו מיד או בשחיטה  שנפסל שנודע  קדשים 
נודע שלא או הפשט אחר עד נפסל  שלא מקרבן בא ע "כ  שהופשט  עור ולכן אותו , מפשיטין היו

הדם זריקת  אחר  עד מפשיטין ואין  הפשט . אחר  עד  הי"ח)הפסול פ "ה  הקרבנות  מעשה  .(רמב"ם

 י י ח ר ו ק מ

כו



חנינא עדויות רבי ב פרק  כד

בּ אב ׁש נּ טמא הבּ שׂ ר עם הּט מאה
ׁש ּמ וֹ סיפין ּפ י על אף הּט מאה,

הוֹ סי טמאתוֹ . על רבּ יטמאה ף 
לא כּ הנים ׁש ל מימיהם עקיבא,
ׁש נּ פסל  הּׁשמן  את  מלּ הדליק נמנע וּ 
מת , בטמא  ׁש נּ טמא  בּ נר  יוֹ ם בּ טב וּ ל
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י וֹ ם הּׁשמן . בּ טב וּ ל  ׁש נּ פסל ּת ר וּ מה ׁש ל  ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌
הוּ א  י וֹ ם דּ טב וּ ל  לּט מאה, ׁש ליׁש י ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ִ◌ִ◌ְהוּ א
וע וֹ שׂ ה  הּת וֹ רה מן הּת ר וּ מה את ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵּפ וֹ סל 

ׁש לי ׁש י : מת.אוֹ תוֹ  בטמא  ׁש נּ טמא  בּ נר ְ◌ִ◌ִ◌
חרס. ׁש ל ולא הוּ א מּת כת ׁש ל נר  ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַהאי
ׁש נּ גע וּ  חרס מ כּ לי חוּ ץ כּ לים ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְדּ כל 
אב אם כּ מ וֹ תּה , נשׂ וּ  מת ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ְבּ טמאת

דּ כתיב  ראׁש וֹ ן, ראׁש וֹ ן ואם (בּ מד בּ ר אב  ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

הרייט ) חרב  ודר ׁש ינן חרב , ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַבּ חלל 
נשׂ ה  בּ ּמ ת ׁש נּ גע  ׁש החרב  כּ חלל , ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהוּ א
בּ טמא  וּ כ ׁש נּ גע  צמ וֹ . כּ ּמ ת אב וֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲאבי
החרב כּ ן גּ ם נשׂ ה אב , ׁש הוּ א ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵמת
זה, לדין כּ חרב  כּ לים ׁש אר  וכל ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָאב .

נמ חרס. מ כּ לי מּת כת ח וּ ץ ׁש ל  הנּ ר  צא ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
הּט מאה. אב  נשׂ ה מת בּ טמא ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶׁש נּ גע 
ר בּ י דּ ברי ל  קיבא ר בּ י הוֹ סיף ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהׁש ּת א
חנינא  ר בּ י ׁש הרי  הכּ הנים, סגן ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲחנינא
ׁש ני, הלי ׁש י  להחזיר  אלּ א הּת יר  ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִֹלא
הלי ׁש י להחזיר  הּת יר  קיבא ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְור בּ י
י וֹ ם  בּ טב וּ ל  ׁש נּ פסל  ׁש המן ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִראׁש וֹ ן,
בּ נר  אוֹ תוֹ  כּ ׁש ּמ דליקין ׁש ליׁש י, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶׁש הוּ א
נשׂ ה  צמוֹ  ׁש הנּ ר  מת בּ טמא ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ טמא
הלי ׁש י ׁש ח וֹ זר  נמצא ׁש אמרנוּ , כּ מ וֹ  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָאב 
לא  כן ּפ י  ל ואף ראׁש וֹ ן, ֹ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִלהי וֹ ת
ליו  טמאה ׁש ם ויׁש  דּ הוֹ איל  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִנמנע וּ ,
בּ יּ דים: להוֹ סיף וּ מּת ר  לי ּה  חיׁש ינן ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹלא

ואינהה. פסול  נקראת שלישי שהיא  תרומה  ולכן  לטומאה , רביעי נעשית אינה  תרומה 
שהוא מחמת  פסול נקרא בקדש רביעי וכן  אחרת. תרומה  מטמאה שאינה כיון  טמא  נקראת 

אחרים . קדשים  ומטמא  חוזר  אינו אבל  פסול עצמו 
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חנינא עדויות רבי ב כה פרק 

על טמאה ׁש ּמ וֹ סיפין ּפ י על אף
טמאת וֹ :

מיּ מי הכּ הנים, סגן  חנינא  רבּ י  אמר
הּׂשרפה. לבית  יוֹ צא  ע וֹ ר  ראיתי  לא 
למדנוּ , מדּ בריו עקיבא, רבּ י אמר

ב

     
     

    ו

ב משנה 

הפשטת  קוד אירע  הפסול א שריפה . טעוני  פסולי קדשי
 שורפי אלא אותו מפשיטי ואי שריפה טעו העור  ג העור
 אי העור, הפשטת  אחר  אירע הפסול   א הבשר.  ע יחד העור

שריפה .  טעו העור

ואוכלו במקדש מקריבו   תמי הוא א . לכה נית בכור 
 הכה שוחטו  ,מו בעל  הוא הבכור  וא . קלי קדשי בקדושת

במדינה למקדש)ואוכלו  חו )או שמת  מו בעל בכור .כחולי
עורו .  ע יחד קבורה  טעו טריפה, נמצא
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הּׂשרפה.ב לבית י וֹ צא  עוֹ ר ראיתי  לא 
אף  טרפה. נמצאת אם ׁש הפׁש ט ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְלאחר 

הפׁש ט , קדם בּ וֹ  היה זה ׁש ּפ סוּ ל  ּפ י ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַל 
הפׁש ט : לאחר  אלּ א נכּ ר  ולא ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ִהוֹ איל

ולדידיו. שני, משלישי שעושים  אלא העיד  שלא  חנינא  רבי על  שהוסיף  משלישיהרי  עושים  ה
הרע "ב כמש "כ מדרבנן, לטומאה  שני אלא  הבשר נעשה  לא  חנינא  לרבי כי  הוסיף , וגם  ראשון.
בכלי . נגיעתו  ידי  על התורה מן  ראשון  נעשה  השמן  אבל התורה , מן  אוכל מטמא  אוכל  שאין
נכלל אבל  הגמרא, לשון שזה משום  ראשון  לעשותו  השלישי שהחזיר  אלא  נקט לא והרע "ב

זו הוספה גם מ"ז )בזה  פ"א  פסחים לאז..(תוי "ט אחריו מיד או בשחיטה  שנפסל שנודע  קדשים 
נודע שלא או הפשט אחר עד נפסל  שלא מקרבן בא ע "כ  שהופשט  עור ולכן אותו , מפשיטין היו

הדם זריקת  אחר  עד מפשיטין ואין  הפשט . אחר  עד  הי"ח)הפסול פ "ה  הקרבנות  מעשה  .(רמב"ם

 י י ח ר ו ק מ

כז



חנינא עדויות רבי ב פרק  כו 

טרפה, ונמצא  הבּ כוֹ ר  את  ׁש ה ּמ פׁש יט
וחכמים בּ עוֹ רוֹ . הכּ הנים ׁש יּ אוֹ תוּ 
א לּ א ראיה, אינ וֹ  ראינ וּ  לא  א וֹ מרים,

הּׂשרפה: לבית  יוֹ צא 

בצד  ׁש היה  כּ פר על העיד ה וּ א  אף
והיה  אחד זקן  ב וֹ  והיה  יר וּ ׁש לים,
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טרפה. ונמצא  הבּ כוֹ ר את הא ׁש הּמ פׁש יט ָ◌
בּ כוֹ ר  דּ אפלּ וּ  קיבא, ר בּ י  לן מ ׁש מע  ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָקא
ולא  מ וּ מוֹ  ל בּ ּמ דינה הנּ ׁש חט מוּ ם ֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַבּ ל 
כּ דכתיב בּ אכילה אלּ א הכּ תוּ ב  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִהּת יר וֹ 

טו) אם (דּ ברים אבל תאכלנּ וּ , רי בּ ׁש ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲֹ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
קב וּ רה, וטע וּ ן אסוּ ר  ע וֹ ר וֹ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵמת,
הכּ ר  דּ לא דהיכא קיבא ר בּ י  ◌ַ◌ֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְואׁש מ ינן
הּת ירתוֹ  הפׁש ט , לאחר  ד  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְטרפוּ תוֹ 
דּ מ וֹ  נזרק כּ אלּ וּ  לע וֹ ר וֹ  והפׁש טוֹ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְׁש חיטתוֹ 

בּ עוֹ ר וֹ .בּ ּמ קדּ ׁש : הכּ הנים ואינוֹ יא וֹ תוּ  ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
ראיה.נשׂ רף: ראיתי  לא  לא אין  ׁש ּמ א ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֹ

הפׁש ט , לאחר  טרפה ׁש יּ ּמ צא בּ ימיו ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵארע 
ראה: לא הוּ א וּ שׂ רפוּ הוּ  ארע  א לּ א ואם ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌

הּׂשרפה. לבית הפׁש ט יצא  וקדם הוֹ איל  ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
בּ ל  בּ בכ וֹ ר  קיבא כּ ר בּ י והלכה ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָבּ א.
הּת יר וֹ  לא אבל  ממחה. כּ ׁש הּת יר וֹ  ◌ִ◌ִֹ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְמוּ ם
בּ בכוֹ ר  כּ חכמים והלכה לא. ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ֶ◌ְ◌ממחה
בּ שׂ רפה: וע וֹ ר  בּ קב וּ רה דּ ב שׂ ר  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָּת מים,

מבמדינהח. במקדש להכשיר  יש שיותר  משמע הבכור , את  שהמפשיט  בד"ה הרע"ב  מלשון
קג:) דף זבחים ברש"י משמע הרמב"ם (וכן וכן  הרע"ב  ולכן ה "י), פ"ג שהלכה(בכורות שכתבו

ואומרים  חנינא רבי  על שחולקים  כחכמים שהלכה  פסקו וגם  שבמדינה  בבכור  עקיבא כרבי 
צ"ע  השריפה, לבית  יוצא שם)שבמקדש  משנה  .(לחם

 י י ח ר ו ק מ

חנינא עדויות רבי ב כז פרק 

ידוֹ  בּ כתב וכ וֹ תב  הכּ פר  בּ ני  לכל מלוה
לפני מעשׂ ה  וּ בא  חוֹ תמים, ואחרים
למד, א ּת ה   ּדרכ לפי  והּת יר וּ . חכמים
והאיׁש  גּ ּט ּה  את  כּ וֹ תבת  ׁש הא ּׁשה 
הגּ ט  קיּ וּ ם ׁש אין  ׁש וֹ בר וֹ , את  כּ וֹ תב
ׁש נּ מצאת  מחט ועל בחוֹ תמיו. א לּ א 

     
     

     
    

    
     

    ט
      

י          
            

            
            

               
            

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ידוֹ .ג בּ כתב  לוכוֹ תב  חוֹ ב ׁש טר ְ◌ַ◌ַ◌
חוֹ תמים.הוה: היוּ ואחרים כּ ׁש רים דים ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌

הטר: ל  לוהּת ירוּ .חוֹ תמים ואף ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌
ונ וֹ ג הּמ לוה, הוּ א  הטר ׁש כּ וֹ תב ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִּפ י

גּ ּט ּה .בּ דוּ תוֹ : את  כּ וֹ תבת  ודים ׁש האּׁשה ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
בּ וֹ : חתוּ מים ׁש וֹ ברוֹ .כּ ׁש רים ׁש טראת  ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌

כּ תבּ תּה : ל  אׁש ּת וֹ  לוֹ  ׁש ּמ חלה  ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְמחילה
בחוֹ תמיו . אלּ א הגּ ט קיּ וּ ם ה דים ׁש אין  ָ◌ֵ◌ִ◌

ק יּ וּ ם  סבּ ת ּק ר הם  ה גּ ט ל  ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַהחתוּ מים

בּ וֹ  חתוּ מים כּ ׁש רים כּ ׁש הדים  ּהל כ ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַהגּ ט ,
האה: יד כּ תב ׁש הוּ א ּפ י ל ואף ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָכּ ׁש ר

מחט. בּ מת,ועל  ׁש נּ טמאת בּ ּה   ּׁש יּ ד ו ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
אוֹ תוֹ  כּ ׁש חתכ וּ  הּק ד ׁש  בּ בשׂ ר ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְונמצאת
והאדם  ה ּס כּ ין בּ ּה  נגע אם וספק ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָבּ זרה,
דּ ספק  טה וֹ רין, והאדם הּס כּ ין לאו , ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִאם
ׁש ה זרה  היא, הרבּ ים  בּ רׁש וּ ת  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌טמאה
טמאה, ל נין לּה  יׁש  הרבּ ים רׁש וּ ת ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִדּ ין 

הרבּ ים בּ רׁש וּ ת טמאה  טהוֹ ר :וּ ספק ספקוֹ  ְ◌ֵ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

גיטיןט. כ:)במסכת זו (דף  וגירסא  והכשירוהו , הגירסא  ושם  משנה  הך הגמרא  מביאה 
הרע "ב מבאר  לגירסתנו ואף  והיתר . איסור  של  ענין  כאן  אין לכאורה כי  יותר  מובנת

כותב(אמנכן. שהמלוה  להא חיישינן  ולא כן  לעשות  שמותר  משנתנו  שחידוש ביאר  שם  החת "ס ם 

שקר ) שהוא פי על אף לויתי לגטי..ואני ראיה  אין לכאורה הלוואה  שטר  כתב  שהוא ממה
הלוואה ששטר  וי"ל הכורת. הוא אשה  גט אבל הוא בעלמא  לראיה הלואה שטר  כי אשה.

הקנין עושה שהשטר  וממכר  מקח  שטרי כותבין שהיו ה"ה  אלא  דוקא  .(תוי"ט )לאו 
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טרפה, ונמצא  הבּ כוֹ ר  את  ׁש ה ּמ פׁש יט
וחכמים בּ עוֹ רוֹ . הכּ הנים ׁש יּ אוֹ תוּ 
א לּ א ראיה, אינ וֹ  ראינ וּ  לא  א וֹ מרים,

הּׂשרפה: לבית  יוֹ צא 

בצד  ׁש היה  כּ פר על העיד ה וּ א  אף
והיה  אחד זקן  ב וֹ  והיה  יר וּ ׁש לים,

ג 

   
     

    
    

     
     

          
              

             
             

   ח

       
    

     

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

טרפה. ונמצא  הבּ כוֹ ר את הא ׁש הּמ פׁש יט ָ◌
בּ כוֹ ר  דּ אפלּ וּ  קיבא, ר בּ י  לן מ ׁש מע  ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָקא
ולא  מ וּ מוֹ  ל בּ ּמ דינה הנּ ׁש חט מוּ ם ֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַבּ ל 
כּ דכתיב בּ אכילה אלּ א הכּ תוּ ב  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִהּת יר וֹ 

טו) אם (דּ ברים אבל תאכלנּ וּ , רי בּ ׁש ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲֹ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
קב וּ רה, וטע וּ ן אסוּ ר  ע וֹ ר וֹ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵמת,
הכּ ר  דּ לא דהיכא קיבא ר בּ י  ◌ַ◌ֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְואׁש מ ינן
הּת ירתוֹ  הפׁש ט , לאחר  ד  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְטרפוּ תוֹ 
דּ מ וֹ  נזרק כּ אלּ וּ  לע וֹ ר וֹ  והפׁש טוֹ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְׁש חיטתוֹ 

בּ עוֹ ר וֹ .בּ ּמ קדּ ׁש : הכּ הנים ואינוֹ יא וֹ תוּ  ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
ראיה.נשׂ רף: ראיתי  לא  לא אין  ׁש ּמ א ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֹ

הפׁש ט , לאחר  טרפה ׁש יּ ּמ צא בּ ימיו ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵארע 
ראה: לא הוּ א וּ שׂ רפוּ הוּ  ארע  א לּ א ואם ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌

הּׂשרפה. לבית הפׁש ט יצא  וקדם הוֹ איל  ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
בּ ל  בּ בכ וֹ ר  קיבא כּ ר בּ י והלכה ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָבּ א.
הּת יר וֹ  לא אבל  ממחה. כּ ׁש הּת יר וֹ  ◌ִ◌ִֹ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְמוּ ם
בּ בכוֹ ר  כּ חכמים והלכה לא. ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ֶ◌ְ◌ממחה
בּ שׂ רפה: וע וֹ ר  בּ קב וּ רה דּ ב שׂ ר  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָּת מים,

מבמדינהח. במקדש להכשיר  יש שיותר  משמע הבכור , את  שהמפשיט  בד"ה הרע"ב  מלשון
קג:) דף זבחים ברש"י משמע הרמב"ם (וכן וכן  הרע"ב  ולכן ה "י), פ"ג שהלכה(בכורות שכתבו

ואומרים  חנינא רבי  על שחולקים  כחכמים שהלכה  פסקו וגם  שבמדינה  בבכור  עקיבא כרבי 
צ"ע  השריפה, לבית  יוצא שם)שבמקדש  משנה  .(לחם
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ידוֹ  בּ כתב וכ וֹ תב  הכּ פר  בּ ני  לכל מלוה
לפני מעשׂ ה  וּ בא  חוֹ תמים, ואחרים
למד, א ּת ה   ּדרכ לפי  והּת יר וּ . חכמים
והאיׁש  גּ ּט ּה  את  כּ וֹ תבת  ׁש הא ּׁשה 
הגּ ט  קיּ וּ ם ׁש אין  ׁש וֹ בר וֹ , את  כּ וֹ תב
ׁש נּ מצאת  מחט ועל בחוֹ תמיו. א לּ א 
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ידוֹ .ג בּ כתב  לוכוֹ תב  חוֹ ב ׁש טר ְ◌ַ◌ַ◌
חוֹ תמים.הוה: היוּ ואחרים כּ ׁש רים דים ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌

הטר: ל  לוהּת ירוּ .חוֹ תמים ואף ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌
ונ וֹ ג הּמ לוה, הוּ א  הטר ׁש כּ וֹ תב ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִּפ י

גּ ּט ּה .בּ דוּ תוֹ : את  כּ וֹ תבת  ודים ׁש האּׁשה ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
בּ וֹ : חתוּ מים ׁש וֹ ברוֹ .כּ ׁש רים ׁש טראת  ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌

כּ תבּ תּה : ל  אׁש ּת וֹ  לוֹ  ׁש ּמ חלה  ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְמחילה
בחוֹ תמיו . אלּ א הגּ ט קיּ וּ ם ה דים ׁש אין  ָ◌ֵ◌ִ◌

ק יּ וּ ם  סבּ ת ּק ר הם  ה גּ ט ל  ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַהחתוּ מים

בּ וֹ  חתוּ מים כּ ׁש רים כּ ׁש הדים  ּהל כ ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַהגּ ט ,
האה: יד כּ תב ׁש הוּ א ּפ י ל ואף ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָכּ ׁש ר

מחט. בּ מת,ועל  ׁש נּ טמאת בּ ּה   ּׁש יּ ד ו ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
אוֹ תוֹ  כּ ׁש חתכ וּ  הּק ד ׁש  בּ בשׂ ר ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְונמצאת
והאדם  ה ּס כּ ין בּ ּה  נגע אם וספק ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָבּ זרה,
דּ ספק  טה וֹ רין, והאדם הּס כּ ין לאו , ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִאם
ׁש ה זרה  היא, הרבּ ים  בּ רׁש וּ ת  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌טמאה
טמאה, ל נין לּה  יׁש  הרבּ ים רׁש וּ ת ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִדּ ין 

הרבּ ים בּ רׁש וּ ת טמאה  טהוֹ ר :וּ ספק ספקוֹ  ְ◌ֵ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

גיטיןט. כ:)במסכת זו (דף  וגירסא  והכשירוהו , הגירסא  ושם  משנה  הך הגמרא  מביאה 
הרע "ב מבאר  לגירסתנו ואף  והיתר . איסור  של  ענין  כאן  אין לכאורה כי  יותר  מובנת

כותב(אמנכן. שהמלוה  להא חיישינן  ולא כן  לעשות  שמותר  משנתנו  שחידוש ביאר  שם  החת "ס ם 

שקר ) שהוא פי על אף לויתי לגטי..ואני ראיה  אין לכאורה הלוואה  שטר  כתב  שהוא ממה
הלוואה ששטר  וי"ל הכורת. הוא אשה  גט אבל הוא בעלמא  לראיה הלואה שטר  כי אשה.

הקנין עושה שהשטר  וממכר  מקח  שטרי כותבין שהיו ה"ה  אלא  דוקא  .(תוי"ט )לאו 
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טהוֹ רוֹ ת, והיּ דים ׁש הּס כּ ין בּ בּ שׂ ר,
בּ ּפ ר ׁש , נמצאת  ואם טמא . והבּ שׂ ר 

טה וֹ ר: ה כּ ל

לפני יׁש מעאל  רבּ י אמר דברים ׁש לׁש ה
טרוּ פה בּ יצה על  בּ יבנה. בּ כּ רם חכמים
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טמא . בּ וֹ והבּ שׂ ר  נג ה דּ ודּ אי ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌
קדׁש ים  בּ בהמת אירי  וּ מתניתין ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌טמאה.
ודין  ל ׁש חיטתּה   ּסמ ו בּ נּ הר  ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש הביר ּה 
הבּ שׂ ר  ׁש הכׁש ר  ליה, טוֹ פח ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַמׁש קה
לאו  דּ אי  הּמ ים. בּ אוֹ תן טמאה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ַ◌ְלקבּ ל
ל  ואף טמא, הבּ שׂ ר  היה לא ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ָהכי 
הּמ טבּ חים  בּ בית אוֹ תוֹ  ׁש ר וֹ חצים ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִּפ י

מטבּ חיּ  בית מׁש קה דּ כל  א בּ זרה, ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌
לקבּ ל  הבּ שׂ ר  את מכׁש ירין ואין ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָדכן,
טמא  הבּ שׂ ר  היא קׁש יא ואי ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌טמאה.
טמאין  אכלין והלא טהוֹ ר וֹ ת, ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְוהיּ דים
הא  מדּ ר בּ נן. היּ דים את ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמטּמ אין

אין  לן דּ קימא מידי, קׁש יא ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹלא
ל  ׁש כּ ׁש גּ זר וּ  בּ ּמ קדּ ׁש , ידים ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌טמאת
בּ ּמ קדּ ׁש : בּ ּה  גּ זר וּ  לא ידים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌טמאת

ׁש וּ ר וֹ ת בּ כּ רם.ד ׁש וּ ר וֹ ת יוֹ ׁש בין ׁש הי וּ  ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌
ׁש וּ ר וֹ ת  הנּ טוּ ה זוֹ  כּ כרם חכמים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶׁש ל

גּ פנים: ׁש ל טרוּ פה.ׁש וּ ר וֹ ת בּ יצה על ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌
והחלמ וֹ ן  החלבּ וֹ ן ׁש נּ תרבה ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ קרה,
טב וּ ל  ונגע  היּ רק, גּ בּ י ל  וּ נתוּ נה ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַיחד 
חלּ ין, ׁש היא ּפ י  ל אף בּ בּ יצה, ◌ִ◌◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַיוֹ ם
י וֹ ם  וּ טב וּ ל בּ ביצה, ּת ר וּ מה  ּׁש י ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְדּ אין
הוי הכי אפלּ וּ  בּ ח לּ ין, ּפ וֹ סל ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌◌ְ◌ֵ◌ֵאינוֹ 
בּ וֹ : נגע  כּ אלּ וּ  היּ רק ונפסל  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִחבּ וּ ר 

משקהיא. מכלל ויצא  לכלום ראוי  ואינו הוא  סרוח  משקה  שבפרש  משקה ואף
לשחיטה סמוך  אותה השקה אם ואף טומאה, מקבל הרמב "ם,ואינו בשם (תוי"ט 

כ.) דף בפסחים אשי רב  שהיו יב..וכשיטת  חכמים תלמידי אלו  אלא  היה, כרם  וכי
ככרם שורות שורות  א)יושבין  ב  פרשה קהלת רבה  וברמב"ם.(מדרש הרע"ב , כתב  (וכן

שנאמר כרם , ישראל כנסת קרא שהש"י ה)מסיים לידידי(ישעיה  היה בתוי "ט)כרם  .)(הובא 
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ׁש ל ירק גּ בּ י על נתוּ נה ׁש היא
היתה ואם חבּ וּ ר. ׁש היא ּת רוּ מה,
ׁש בּ לת  ועל חבּ וּ ר. אינ ּה  כּ וֹ בע , כמין 

מ  ורא ׁש ּה  אם ׁש בּ קּ ציר  לקּ מה, גּ יע 
ׁש ל היא הרי הקּ מה, עם נקצרה
ׁש ל  היא  הרי לאו, ואם הבּ ית , בּ על
מקּ פת  ׁש היא  קטנּ ה  גּ נּ ה ועל ענ יּ ים.
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כּ וֹ בע . כמין  היה  ונשׂ ית אם  ה בּ יצה ׁש נּ תנּפ חה ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

ּת חּת יה : וחלוּ לה  היּ רק  ל כּ וֹ בע  ׁש בּ לת כּ מין ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
ׁש א ׁש בּ ּק ציר. אחת  ׁש בּ לת  בּ קצירת וֹ  ׁש יּ ר ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌

לּק מה: מגּ י ׁש בּ לת אוֹ תּה  וראׁש  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָקצר ,

נקצרה. ם אם  נקצרת ׁש בּ לת אוֹ תּה  אם ִ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌

ׁש הּק מה  הבּ ית, בּ ל  ׁש ל היא הרי ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַהּק מה,

לקחּת וֹ : ת ׁש וּ ב לא  בּ ּה  קרינן דּ לא ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַמצּ ילת ּה ,

לאו. ל ניּ ים:ואם והויא ׁש כחה זוֹ  הרי ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌

ולהפרישה,יג . לסלקה  ויכול להירק נדבקת הביצה שאין  כיון  טרופה  שאינה  בביצה  אבל 
כלל חיבור  אחרונהאינה  מ"ב )(משנה  פ "ג  יום  תרומהיד..)(טבול פוסל יום הקדמהטבול  לעיל (עיין

א) נגיעתלמשנה  מחמת  נפסל לה כחיבור  הירק  שנחשב מחמת ורק חולין, פוסל ואינו
עיי "ש . ברע "ב, כדאיתא  יום  יוםטו .טבול  טבול במסכת  הרע "ב מבואר .(שם)לשון (ולא

בחזון דוקא, במבושלת איירי הרישא גם או  במבושלת, בין בחיה  בין או  דוקא , בחיה  איירי רישא אם 

שם )נחום יום עיי"ש)(טבול  בזה, היאטז..דן חולין שהרי  נפסלה , לא  עצמה שהיא שכן  וכל
יום . בטבול  נפסלת  ואינה 
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חנינא עדויות רבי ב פרק  כח

טהוֹ רוֹ ת, והיּ דים ׁש הּס כּ ין בּ בּ שׂ ר,
בּ ּפ ר ׁש , נמצאת  ואם טמא . והבּ שׂ ר 

טה וֹ ר: ה כּ ל

לפני יׁש מעאל  רבּ י אמר דברים ׁש לׁש ה
טרוּ פה בּ יצה על  בּ יבנה. בּ כּ רם חכמים

ד
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

טמא . בּ וֹ והבּ שׂ ר  נג ה דּ ודּ אי ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌
קדׁש ים  בּ בהמת אירי  וּ מתניתין ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌טמאה.
ודין  ל ׁש חיטתּה   ּסמ ו בּ נּ הר  ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש הביר ּה 
הבּ שׂ ר  ׁש הכׁש ר  ליה, טוֹ פח ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַמׁש קה
לאו  דּ אי  הּמ ים. בּ אוֹ תן טמאה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ַ◌ְלקבּ ל
ל  ואף טמא, הבּ שׂ ר  היה לא ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ָהכי 
הּמ טבּ חים  בּ בית אוֹ תוֹ  ׁש ר וֹ חצים ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִּפ י

מטבּ חיּ  בית מׁש קה דּ כל  א בּ זרה, ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌
לקבּ ל  הבּ שׂ ר  את מכׁש ירין ואין ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָדכן,
טמא  הבּ שׂ ר  היא קׁש יא ואי ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌טמאה.
טמאין  אכלין והלא טהוֹ ר וֹ ת, ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְוהיּ דים
הא  מדּ ר בּ נן. היּ דים את ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמטּמ אין

אין  לן דּ קימא מידי, קׁש יא ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹלא
ל  ׁש כּ ׁש גּ זר וּ  בּ ּמ קדּ ׁש , ידים ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌טמאת
בּ ּמ קדּ ׁש : בּ ּה  גּ זר וּ  לא ידים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌טמאת

ׁש וּ ר וֹ ת בּ כּ רם.ד ׁש וּ ר וֹ ת יוֹ ׁש בין ׁש הי וּ  ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌
ׁש וּ ר וֹ ת  הנּ טוּ ה זוֹ  כּ כרם חכמים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶׁש ל

גּ פנים: ׁש ל טרוּ פה.ׁש וּ ר וֹ ת בּ יצה על ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌
והחלמ וֹ ן  החלבּ וֹ ן ׁש נּ תרבה ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ קרה,
טב וּ ל  ונגע  היּ רק, גּ בּ י ל  וּ נתוּ נה ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַיחד 
חלּ ין, ׁש היא ּפ י  ל אף בּ בּ יצה, ◌ִ◌◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַיוֹ ם
י וֹ ם  וּ טב וּ ל בּ ביצה, ּת ר וּ מה  ּׁש י ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְדּ אין
הוי הכי אפלּ וּ  בּ ח לּ ין, ּפ וֹ סל ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌◌ְ◌ֵ◌ֵאינוֹ 
בּ וֹ : נגע  כּ אלּ וּ  היּ רק ונפסל  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִחבּ וּ ר 

משקהיא. מכלל ויצא  לכלום ראוי  ואינו הוא  סרוח  משקה  שבפרש  משקה ואף
לשחיטה סמוך  אותה השקה אם ואף טומאה, מקבל הרמב "ם,ואינו בשם (תוי"ט 

כ.) דף בפסחים אשי רב  שהיו יב..וכשיטת  חכמים תלמידי אלו  אלא  היה, כרם  וכי
ככרם שורות שורות  א)יושבין  ב  פרשה קהלת רבה  וברמב"ם.(מדרש הרע"ב , כתב  (וכן

שנאמר כרם , ישראל כנסת קרא שהש"י ה)מסיים לידידי(ישעיה  היה בתוי "ט)כרם  .)(הובא 
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חנינא עדויות רבי ב כט פרק 

ׁש ל ירק גּ בּ י על נתוּ נה ׁש היא
היתה ואם חבּ וּ ר. ׁש היא ּת רוּ מה,
ׁש בּ לת  ועל חבּ וּ ר. אינ ּה  כּ וֹ בע , כמין 

מ  ורא ׁש ּה  אם ׁש בּ קּ ציר  לקּ מה, גּ יע 
ׁש ל היא הרי הקּ מה, עם נקצרה
ׁש ל  היא  הרי לאו, ואם הבּ ית , בּ על
מקּ פת  ׁש היא  קטנּ ה  גּ נּ ה ועל ענ יּ ים.
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כּ וֹ בע . כמין  היה  ונשׂ ית אם  ה בּ יצה ׁש נּ תנּפ חה ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

ּת חּת יה : וחלוּ לה  היּ רק  ל כּ וֹ בע  ׁש בּ לת כּ מין ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
ׁש א ׁש בּ ּק ציר. אחת  ׁש בּ לת  בּ קצירת וֹ  ׁש יּ ר ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌

לּק מה: מגּ י ׁש בּ לת אוֹ תּה  וראׁש  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָקצר ,

נקצרה. ם אם  נקצרת ׁש בּ לת אוֹ תּה  אם ִ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌

ׁש הּק מה  הבּ ית, בּ ל  ׁש ל היא הרי ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַהּק מה,

לקחּת וֹ : ת ׁש וּ ב לא  בּ ּה  קרינן דּ לא ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַמצּ ילת ּה ,

לאו. ל ניּ ים:ואם והויא ׁש כחה זוֹ  הרי ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌

ולהפרישה,יג . לסלקה  ויכול להירק נדבקת הביצה שאין  כיון  טרופה  שאינה  בביצה  אבל 
כלל חיבור  אחרונהאינה  מ"ב )(משנה  פ "ג  יום  תרומהיד..)(טבול פוסל יום הקדמהטבול  לעיל (עיין

א) נגיעתלמשנה  מחמת  נפסל לה כחיבור  הירק  שנחשב מחמת ורק חולין, פוסל ואינו
עיי "ש . ברע "ב, כדאיתא  יום  יוםטו .טבול  טבול במסכת  הרע "ב מבואר .(שם)לשון (ולא

בחזון דוקא, במבושלת איירי הרישא גם או  במבושלת, בין בחיה  בין או  דוקא , בחיה  איירי רישא אם 

שם )נחום יום עיי"ש)(טבול  בזה, היאטז..דן חולין שהרי  נפסלה , לא  עצמה שהיא שכן  וכל
יום . בטבול  נפסלת  ואינה 
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וסלּ וֹ  ב וֹ צר כּ מלא  בּ ּה  י ׁש  אם עריס,
ּת זּ רע. מכּ אן , וסלּ וֹ  בוֹ צר  וּ מלא  מכּ אן 

ת זּ רע: לא  לאו , ואם

רבּ י לפני אמרוּ  דברים ׁש לׁש ה
א ּס וּ ר  לא  בּ הם אמר  ולא  י ׁש מעאל,
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וּ מ וּ דלוֹ ת עריס. הנּ טוּ ע וֹ ת גּ פנים חמ ׁש  ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌
ל  אוֹ  כּ לוֹ נסוֹ ת גּ בּ י  ל  ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְוׁש וֹ כב וֹ ת

 לׁש וֹ ן ריס, קר וּ י וֹ ת גּ דר  ר שׂ גּ בּ י ל ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
וסלּ וֹ .יצוּ י: בוֹ צר  כּ מלא  בּ ּה  י ׁש  אם ְ◌ָ◌

בּ ּה  ׁש יּ מד כּ ׁש ע וּ ר  גּ ד וֹ לה הגּ נּ ה ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִאם
הנבים  ׁש ּמ כניס סלּ וֹ  ם הנבים ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵבּ וֹ צר 
צדדי מ כּ ל הנבים מל ּק ט כּ ׁש הוּ א ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְלתוֹ כוֹ 

ׁש יּ רחיק ּת זּ רע.הריס: והוּ א הגּ נּ ה. ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌
הכּ רם  ב וֹ דת כּ די  הגּ פנים מן ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַהזּ רע 
 וזוֹ ר ר וּ ח , לכל טפחים ׁש ה ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש הם

לאו.האר : גּ ד וֹ לה ואם  הגּ נּ ה ׁש אין ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌
: ּכ תזּ רע.כּ ל  ׁש ּמ רחיק לא  ּפ י ל  ואף ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ׁש הזּ רע  מ ּפ ני הכּ רם. ב וֹ דת ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְכּ די
כּ לאים: הם כּ אלּ וּ  הכּ רם ם ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִנראה

כלאיםיז. מ"ה)במסכת  אחת(פ "ד בשורה הנטועות  גפנים  חמש  דב"ה שאליבא  שאע "ג איתא
טפחים ששה  אלא  מהם זרעים להרחיק צריך ואין כרם  דין  להם שתיםאין בנטועות  רק  לב "ה  (כי

כרם) דין להם  יש זנב  יוצאת  ואחת  שתים כרם כנגד דין  להם יש לב"ה גם  בעריס  נטועות הם אם ,
ביחד אלא הגינה של  צד בכל  חמש  שנטועות  איירי  לא כאן אמנם אחת . בשורה  שהם אע "פ
טפחים  ששה  אלא להרחיק  צריך ואין  עריס , דין  לו  אין עריס  שנקרא  אע"פ ולכן חמש , יש 

ברע"ב . ה "ז)וכדאיתא פ "ח כלאים  רדב "ז לתרץ.(ע "פ גם יש שם  הרדב "ז שכתב מה שלפי לציין (יש

כא למה התוי"ט  דבריקושית ולפי הרמב"ם, כשיטת פירש כלאים  ובמסכת  הראב "ד  כשיטת הרע"ב  פירש  ן

ואכמ"ל ) עיי "ש, מידי, קשה  לא עבודתיח..הרדב "ז יחידי . גפן עבודת  שיעור  הוא טפחים  ששה
יחידי , גפן לעבודת  כוונתו הכרם , עבודת כאן  כתב שהרע "ב ואע "פ אמות. ד' היא  כרם

טפחים  שלשה  שהיא זרעים  עבודת  לאפוקי  רק  ה "ז)ובא פ "ח כלאים  הרמב"ם בדעת  .(רדב "ז

 י י ח ר ו ק מ

חנינא עדויות רבי ב לאפרק 

בּ ן יהוֹ ׁש ע רבּ י וּ פרׁש ן והּת ר,
אם  בּ ׁש בּ ת , מרסא  הּמ פיס מתיא .
לה וֹ ציא ואם חיּ ב, ּפ ה, לּה  לעשׂ וֹ ת 
הצּ ד ועל ּפ טוּ ר. לחה, מּמ נּ ה
ׁש א מתעּס ק אם בּ ׁש בּ ת, נחׁש 
חיּ ב. לרפוּ אה, ואם ּפ טוּ ר, יּׁשכנּ וּ ,
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 כ  כא         
            כב 

              
        כג   

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

יהוֹ ׁש ע.ה רבּ י  ואימתיוּ פר ׁש ן  ח יּ ב  אימתי  ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
חיּ ב.ּפ ט וּ ר : ּפ ה לּה  לעשׂ וֹ ת מוּ ם אם ָ◌ִ◌
ּפ ט וּ ר.בּ וֹ נה: לחה מּמ נּ ה להוֹ ציא  ואם  ֶ◌

היא, לג וּ פּה  צריכה ׁש אינּה  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִדּ מלאכה
צריכה  אינּה  וזוֹ  הּמ לאכה, היא ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶׁש הּפ תח 
כּ אן  ואין מכׁש יו, ּפ תח לּה  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִלהי וֹ ת

לא  צרא וּ מוּ ם דר בּ נן אּס וּ רא ֹ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א
וּ מ ּת ר : ּפ טוּ ר  והוי  מתעּס ק גזּ וּ ר , אם ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌◌ָ◌

ּפ ט וּ ר. י ּׁשכנּ וּ  לגוּ פוֹ ׁש א  צרי דּ אינוֹ  ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌
ׁש יּ מד   י וֹ ד היה ואם הנּ צּ וֹ ד , דּ בר  ֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל
נּמ י וּ בהאי צד . היה לא י כנּ וּ  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ְולא
וּ מּת ר : ּפ ט וּ ר  והוי  ר בּ נן, גּ זר וּ  ◌ָ◌◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹלא

לכאורהיט. משמע פטור , ואימתי  חייב אימתי  פירש  יהושע  שרבי  הרע"ב שפירש ממה 
חש שלא אלא פטור , ולפעמים  חייב  שלפעמים  ישמעאל  לרבי  ליה פשיטא  שהיה 
בהם  שהיה מפני בהן , נבוך  היה ישמעאל שרבי המאירי שכתב  כמו ולא לפרשן .
עד איסור , ממנו  לומר  ראוי  שהיה ענין  וקצת היתר  ממנו לומר  ראוי שהיה ענין קצת

הדברים . את ובירר  מתיא בן יהושע  רבי כתובותכ.שבא ו :)רש "י דאשכחן כא..(דף
דכתיב חיים  בבעלי ב')בנין הצלע(בראשית את  שם)ויבן  רש"י בשם  כיון כב..(תוי"ט 

אויר , שייכנס  כדי  פתוח שיישאר  לו  איכפת ולא המוגלא  להוציא  אלא כוונתו שאין
מלאכה הוה ולכן ולהוציא , להכניס  עשויים שהיו שבמשכן  לפתחים  דומיא הוה לא 
ברע"ב, כדאיתא ומותר , ופטור  לגמרי מותר  צער  ומחמת  לגופה , צריכה שאינה

ומותר .שכג .עיי "ש . פטור  זה  שגם  רע"ב  ועיין שצדו . הדברים צריכים  היו  במשכן 

 י י ח ר ו ק מ

לי



חנינא עדויות רבי ב פרק  ל 

וסלּ וֹ  ב וֹ צר כּ מלא  בּ ּה  י ׁש  אם עריס,
ּת זּ רע. מכּ אן , וסלּ וֹ  בוֹ צר  וּ מלא  מכּ אן 

ת זּ רע: לא  לאו , ואם

רבּ י לפני אמרוּ  דברים ׁש לׁש ה
א ּס וּ ר  לא  בּ הם אמר  ולא  י ׁש מעאל,
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וּ מ וּ דלוֹ ת עריס. הנּ טוּ ע וֹ ת גּ פנים חמ ׁש  ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌
ל  אוֹ  כּ לוֹ נסוֹ ת גּ בּ י  ל  ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְוׁש וֹ כב וֹ ת

 לׁש וֹ ן ריס, קר וּ י וֹ ת גּ דר  ר שׂ גּ בּ י ל ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
וסלּ וֹ .יצוּ י: בוֹ צר  כּ מלא  בּ ּה  י ׁש  אם ְ◌ָ◌

בּ ּה  ׁש יּ מד כּ ׁש ע וּ ר  גּ ד וֹ לה הגּ נּ ה ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִאם
הנבים  ׁש ּמ כניס סלּ וֹ  ם הנבים ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵבּ וֹ צר 
צדדי מ כּ ל הנבים מל ּק ט כּ ׁש הוּ א ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְלתוֹ כוֹ 

ׁש יּ רחיק ּת זּ רע.הריס: והוּ א הגּ נּ ה. ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌
הכּ רם  ב וֹ דת כּ די  הגּ פנים מן ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַהזּ רע 
 וזוֹ ר ר וּ ח , לכל טפחים ׁש ה ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש הם

לאו.האר : גּ ד וֹ לה ואם  הגּ נּ ה ׁש אין ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌
: ּכ תזּ רע.כּ ל  ׁש ּמ רחיק לא  ּפ י ל  ואף ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ׁש הזּ רע  מ ּפ ני הכּ רם. ב וֹ דת ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְכּ די
כּ לאים: הם כּ אלּ וּ  הכּ רם ם ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִנראה

כלאיםיז. מ"ה)במסכת  אחת(פ "ד בשורה הנטועות  גפנים  חמש  דב"ה שאליבא  שאע "ג איתא
טפחים ששה  אלא  מהם זרעים להרחיק צריך ואין כרם  דין  להם שתיםאין בנטועות  רק  לב "ה  (כי

כרם) דין להם  יש זנב  יוצאת  ואחת  שתים כרם כנגד דין  להם יש לב"ה גם  בעריס  נטועות הם אם ,
ביחד אלא הגינה של  צד בכל  חמש  שנטועות  איירי  לא כאן אמנם אחת . בשורה  שהם אע "פ
טפחים  ששה  אלא להרחיק  צריך ואין  עריס , דין  לו  אין עריס  שנקרא  אע"פ ולכן חמש , יש 

ברע"ב . ה "ז)וכדאיתא פ "ח כלאים  רדב "ז לתרץ.(ע "פ גם יש שם  הרדב "ז שכתב מה שלפי לציין (יש

כא למה התוי"ט  דבריקושית ולפי הרמב"ם, כשיטת פירש כלאים  ובמסכת  הראב "ד  כשיטת הרע"ב  פירש  ן

ואכמ"ל ) עיי "ש, מידי, קשה  לא עבודתיח..הרדב "ז יחידי . גפן עבודת  שיעור  הוא טפחים  ששה
יחידי , גפן לעבודת  כוונתו הכרם , עבודת כאן  כתב שהרע "ב ואע "פ אמות. ד' היא  כרם

טפחים  שלשה  שהיא זרעים  עבודת  לאפוקי  רק  ה "ז)ובא פ "ח כלאים  הרמב"ם בדעת  .(רדב "ז

 י י ח ר ו ק מ

חנינא עדויות רבי ב לאפרק 

בּ ן יהוֹ ׁש ע רבּ י וּ פרׁש ן והּת ר,
אם  בּ ׁש בּ ת , מרסא  הּמ פיס מתיא .
לה וֹ ציא ואם חיּ ב, ּפ ה, לּה  לעשׂ וֹ ת 
הצּ ד ועל ּפ טוּ ר. לחה, מּמ נּ ה
ׁש א מתעּס ק אם בּ ׁש בּ ת, נחׁש 
חיּ ב. לרפוּ אה, ואם ּפ טוּ ר, יּׁשכנּ וּ ,
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 כ  כא         
            כב 

              
        כג   

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

יהוֹ ׁש ע.ה רבּ י  ואימתיוּ פר ׁש ן  ח יּ ב  אימתי  ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
חיּ ב.ּפ ט וּ ר : ּפ ה לּה  לעשׂ וֹ ת מוּ ם אם ָ◌ִ◌
ּפ ט וּ ר.בּ וֹ נה: לחה מּמ נּ ה להוֹ ציא  ואם  ֶ◌

היא, לג וּ פּה  צריכה ׁש אינּה  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִדּ מלאכה
צריכה  אינּה  וזוֹ  הּמ לאכה, היא ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶׁש הּפ תח 
כּ אן  ואין מכׁש יו, ּפ תח לּה  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִלהי וֹ ת

לא  צרא וּ מוּ ם דר בּ נן אּס וּ רא ֹ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א
וּ מ ּת ר : ּפ טוּ ר  והוי  מתעּס ק גזּ וּ ר , אם ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌◌ָ◌

ּפ ט וּ ר. י ּׁשכנּ וּ  לגוּ פוֹ ׁש א  צרי דּ אינוֹ  ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌
ׁש יּ מד   י וֹ ד היה ואם הנּ צּ וֹ ד , דּ בר  ֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל
נּמ י וּ בהאי צד . היה לא י כנּ וּ  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ְולא
וּ מּת ר : ּפ ט וּ ר  והוי  ר בּ נן, גּ זר וּ  ◌ָ◌◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹלא

לכאורהיט. משמע פטור , ואימתי  חייב אימתי  פירש  יהושע  שרבי  הרע"ב שפירש ממה 
חש שלא אלא פטור , ולפעמים  חייב  שלפעמים  ישמעאל  לרבי  ליה פשיטא  שהיה 
בהם  שהיה מפני בהן , נבוך  היה ישמעאל שרבי המאירי שכתב  כמו ולא לפרשן .
עד איסור , ממנו  לומר  ראוי  שהיה ענין  וקצת היתר  ממנו לומר  ראוי שהיה ענין קצת

הדברים . את ובירר  מתיא בן יהושע  רבי כתובותכ.שבא ו :)רש "י דאשכחן כא..(דף
דכתיב חיים  בבעלי ב')בנין הצלע(בראשית את  שם)ויבן  רש"י בשם  כיון כב..(תוי"ט 

אויר , שייכנס  כדי  פתוח שיישאר  לו  איכפת ולא המוגלא  להוציא  אלא כוונתו שאין
מלאכה הוה ולכן ולהוציא , להכניס  עשויים שהיו שבמשכן  לפתחים  דומיא הוה לא 
ברע"ב, כדאיתא ומותר , ופטור  לגמרי מותר  צער  ומחמת  לגופה , צריכה שאינה

ומותר .שכג .עיי "ש . פטור  זה  שגם  רע"ב  ועיין שצדו . הדברים צריכים  היו  במשכן 

 י י ח ר ו ק מ

לג



חנינא עדויות רבי ב פרק  לב

טהוֹ ר וֹ ת  ׁש הם אירוֹ נ יּ וֹ ת , לפסין  ועל
הזּ ב. בּ מּׂשא  וּ טמא וֹ ת  הּמ ת  בּ אהל
אף אוֹ מר, צדוֹ ק בּ ן אלעזר רבּ י
ׁש א מּפ ני טהוֹ רוֹ ת, הזּ ב, בּ מּׂשא

מלאכ ּת ן : נגמרה

     
    
    

   
    

    
     

           
             

            
      כד

ו משנה
שזבו  משקי גזירת 

משקי מה להוציא הפירות  את   סוחטי  מפרק אי ליה (דהוה

דדש) אסורי תולדה  מעצמ יצאו וא יסחוט), שמא (שבת (גזירה 

מ "א) פכ"ב 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

איר וֹ נ יּ וֹ ת. סתוּ מים לפסין  חרס כּ לי ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
מ בּ פנים, חל וּ ל כּ דּ וּ ר  כּ מין ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲשׂ וּ יין
ח וֹ תכים  בּ כּ ב ׁש ן אוֹ תוֹ  ׁש ּמ ל בּ נים ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְוּ לאחר 
כּ לים: ׁש ני  נשׂ ה והוּ א בּ אמצע וֹ  ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְאוֹ תוֹ 

הּמ ת. בּ אהל  ׁש א טהוֹ רוֹ ת זמן כּ ל ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
טמא  מקבּ ל אין חרס דּ כלי ה חתכוּ הוּ . ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌◌ְ◌ָ◌

כּ דכתיב  מאויר וֹ , אלּ א (בּ מד בּ ר מגּ בּ וֹ , ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

מ ּט ּמ א יט ) ּפ תחוֹ   דּ ר פתוּ ח, כּ לי  ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְוכל
לוֹ  אין והאי  מגּ בּ וֹ , מ ּט ּמ א ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְואינוֹ 

הזּ ב.אויר : בּ מּׂשא  בּ טמאוֹ ת וּ טמא וֹ ת ֲ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌
נתננע וּ  אוֹ  נתטלטלוּ  ׁש אם ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶהּס ט .
ׁש אין  ּפ י  ל אף טמאים, הזּ ב , ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִמּמ א

אויר : מלאכּת ן .להם נגמרה ׁש א  מּפ ני  ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌
זוֹ  בּ אמצן אוֹ תן ׁש ח וֹ תכין ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַדּ חתיכה
כּ ר בּ י הלכה ואין מלאכּת ן. גּ מר  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהיא
בּ כּ ב ׁש ן  לבּ וּ נן אלּ א צד וֹ ק. בּ ר  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶאל זר 
מ ּט ּמ אוֹ ת   ּהל כ מלאכ ּת ן, גּ מר  ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְהוּ א
ׁש ח לּ קן: קדם אפלּ וּ  הזּ ב  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְבּ מא

מקפידים כד. אין קטנות  שבעיירות  משום מלאכתן , גמר  הוא בכבשן  שליבונן ס "ל ות"ק
שנחלקו קודם אף עליהם כך  תוי"ט )ואוכלים  .(רע "ב ,

 י י ח ר ו ק מ

חנינא עדויות רבי ב לג פרק 

ולא יׁש מעאל רבּ י  אמר  דברים ׁש לׁש ה
והבּ סר  הּׁשוּ ם עקיבא . רבּ י  לוֹ  הוֹ דה
ׁש רבּ י י וֹ ם, מבּ ע וֹ ד ׁש ר ּס קן  והּמ לילוֹ ת 
ורבּ י , מּׁשּת חׁש יגמר  א וֹ מר, י ׁש מעאל

יגמר: לא  א וֹ מר , עקיבא 

עקיבא , ר בּ י לפני אמר וּ  דברים ׁש לׁש ה
מּׁשוּ ם  ואחד  אלי עזר  רבּ י  מּׁשוּ ם ׁש נים
אליעזר, ר בּ י מּׁשוּ ם ׁש נים יה וֹ ׁש ע. רבּ י 

ו

ז
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     כז      

      כח

   
    
    
   

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

כּ ל מליל וֹ ת.ו  בּ ׁש לוּ  ׁש א ׁש בּ לים ִ◌ֳ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌
זב וּ מׁש קה בּ אבנים וט וֹ נן ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָצר כּ ן,

בּ וֹ : וט וֹ בל יגמר.מהן לאכל לא  כּ די ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֹ
כּ ׁש אר  דּ אסוּ רין היּ וֹ ם, ׁש ּק דּ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְלאחר 
י ׁש מ אל : כּ ר בּ י והלכה ׁש זּ ב וּ . ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַמׁש קים

מ רביגמר. וכ ּת תן ׁש ר ּס קן מאחר  ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌
דמי ולא בּ ׁש בּ ת. ויאכל יגמר  ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַׁש בּ ת,
ׁש ּמ א  גּ זרה ׁש אסוּ רין ׁש זּ ב וּ  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלמ ׁש קים
אּס וּ רא  לי כּ א יסחט  אפלּ וּ  דּ הכא ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִיסחט ,
מ ּמ ילא: אתוּ  דּ מׁש קים מ וּ ם ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדאוֹ ריתא,

לאפוקי כה. שלשה  ותנא  מינים. בשלשה אחד  דין אלא ממש , דינים  שלשה  כאן אין
מודה עקיבא רבי אפילו  שבזה שבת , מערב  שריסקן דבש חלות  והוא רביעי מין 
אוכל דמעיקרא  שזבו למשקין דמי ולא אוכל ולבסוף אוכל  דמעיקרא  כיון דשרי,

משקה  לדוד )ולבסוף יט.כו ..(שושנים  דף שבת עיי "ש .כז.רש "י הטעם, ברע"ב כדאיתא 
ויוצאים ,כח. זבים  המשקים  להיות  כובדן  תחת  להניחם  רשאי  עקיבא  לרבי גם אבל

לאוכלם  מותר  אי  אלא  נחלקו  התוספות ולא כשיטת  והיא  הרע "ב, דעת  ד"ה(כן יט. דף (שבת 

ישמעאל) בשבת)רבי  המשקין שיצאו  בכובדם להניחם  מותר אי שנחלקו  שפירש  שם  כרש"י ולא ,.

 י י ח ר ו ק מ

לד



חנינא עדויות רבי ב פרק  לב

טהוֹ ר וֹ ת  ׁש הם אירוֹ נ יּ וֹ ת , לפסין  ועל
הזּ ב. בּ מּׂשא  וּ טמא וֹ ת  הּמ ת  בּ אהל
אף אוֹ מר, צדוֹ ק בּ ן אלעזר רבּ י
ׁש א מּפ ני טהוֹ רוֹ ת, הזּ ב, בּ מּׂשא

מלאכ ּת ן : נגמרה

     
    
    

   
    

    
     

           
             

            
      כד

ו משנה
שזבו  משקי גזירת 

משקי מה להוציא הפירות  את   סוחטי  מפרק אי ליה (דהוה

דדש) אסורי תולדה  מעצמ יצאו וא יסחוט), שמא (שבת (גזירה 

מ "א) פכ"ב 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

איר וֹ נ יּ וֹ ת. סתוּ מים לפסין  חרס כּ לי ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
מ בּ פנים, חל וּ ל כּ דּ וּ ר  כּ מין ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲשׂ וּ יין
ח וֹ תכים  בּ כּ ב ׁש ן אוֹ תוֹ  ׁש ּמ ל בּ נים ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְוּ לאחר 
כּ לים: ׁש ני  נשׂ ה והוּ א בּ אמצע וֹ  ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְאוֹ תוֹ 

הּמ ת. בּ אהל  ׁש א טהוֹ רוֹ ת זמן כּ ל ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
טמא  מקבּ ל אין חרס דּ כלי ה חתכוּ הוּ . ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌◌ְ◌ָ◌

כּ דכתיב  מאויר וֹ , אלּ א (בּ מד בּ ר מגּ בּ וֹ , ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

מ ּט ּמ א יט ) ּפ תחוֹ   דּ ר פתוּ ח, כּ לי  ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְוכל
לוֹ  אין והאי  מגּ בּ וֹ , מ ּט ּמ א ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְואינוֹ 

הזּ ב.אויר : בּ מּׂשא  בּ טמאוֹ ת וּ טמא וֹ ת ֲ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌
נתננע וּ  אוֹ  נתטלטלוּ  ׁש אם ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶהּס ט .
ׁש אין  ּפ י  ל אף טמאים, הזּ ב , ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִמּמ א

אויר : מלאכּת ן .להם נגמרה ׁש א  מּפ ני  ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌
זוֹ  בּ אמצן אוֹ תן ׁש ח וֹ תכין ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַדּ חתיכה
כּ ר בּ י הלכה ואין מלאכּת ן. גּ מר  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהיא
בּ כּ ב ׁש ן  לבּ וּ נן אלּ א צד וֹ ק. בּ ר  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶאל זר 
מ ּט ּמ אוֹ ת   ּהל כ מלאכ ּת ן, גּ מר  ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְהוּ א
ׁש ח לּ קן: קדם אפלּ וּ  הזּ ב  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְבּ מא

מקפידים כד. אין קטנות  שבעיירות  משום מלאכתן , גמר  הוא בכבשן  שליבונן ס "ל ות"ק
שנחלקו קודם אף עליהם כך  תוי"ט )ואוכלים  .(רע "ב ,

 י י ח ר ו ק מ

חנינא עדויות רבי ב לג פרק 

ולא יׁש מעאל רבּ י  אמר  דברים ׁש לׁש ה
והבּ סר  הּׁשוּ ם עקיבא . רבּ י  לוֹ  הוֹ דה
ׁש רבּ י י וֹ ם, מבּ ע וֹ ד ׁש ר ּס קן  והּמ לילוֹ ת 
ורבּ י , מּׁשּת חׁש יגמר  א וֹ מר, י ׁש מעאל

יגמר: לא  א וֹ מר , עקיבא 

עקיבא , ר בּ י לפני אמר וּ  דברים ׁש לׁש ה
מּׁשוּ ם  ואחד  אלי עזר  רבּ י  מּׁשוּ ם ׁש נים
אליעזר, ר בּ י מּׁשוּ ם ׁש נים יה וֹ ׁש ע. רבּ י 

ו

ז

 כה  
     

     
   

     
      כו

     
           

          
     כז      

      כח

   
    
    
   

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

כּ ל מליל וֹ ת.ו  בּ ׁש לוּ  ׁש א ׁש בּ לים ִ◌ֳ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌
זב וּ מׁש קה בּ אבנים וט וֹ נן ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָצר כּ ן,

בּ וֹ : וט וֹ בל יגמר.מהן לאכל לא  כּ די ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֹ
כּ ׁש אר  דּ אסוּ רין היּ וֹ ם, ׁש ּק דּ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְלאחר 
י ׁש מ אל : כּ ר בּ י והלכה ׁש זּ ב וּ . ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַמׁש קים

מ רביגמר. וכ ּת תן ׁש ר ּס קן מאחר  ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌
דמי ולא בּ ׁש בּ ת. ויאכל יגמר  ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַׁש בּ ת,
ׁש ּמ א  גּ זרה ׁש אסוּ רין ׁש זּ ב וּ  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלמ ׁש קים
אּס וּ רא  לי כּ א יסחט  אפלּ וּ  דּ הכא ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִיסחט ,
מ ּמ ילא: אתוּ  דּ מׁש קים מ וּ ם ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדאוֹ ריתא,

לאפוקי כה. שלשה  ותנא  מינים. בשלשה אחד  דין אלא ממש , דינים  שלשה  כאן אין
מודה עקיבא רבי אפילו  שבזה שבת , מערב  שריסקן דבש חלות  והוא רביעי מין 
אוכל דמעיקרא  שזבו למשקין דמי ולא אוכל ולבסוף אוכל  דמעיקרא  כיון דשרי,

משקה  לדוד )ולבסוף יט.כו ..(שושנים  דף שבת עיי "ש .כז.רש "י הטעם, ברע"ב כדאיתא 
ויוצאים ,כח. זבים  המשקים  להיות  כובדן  תחת  להניחם  רשאי  עקיבא  לרבי גם אבל

לאוכלם  מותר  אי  אלא  נחלקו  התוספות ולא כשיטת  והיא  הרע "ב, דעת  ד"ה(כן יט. דף (שבת 

ישמעאל) בשבת)רבי  המשקין שיצאו  בכובדם להניחם  מותר אי שנחלקו  שפירש  שם  כרש"י ולא ,.

 י י ח ר ו ק מ

לה



חנינא עדויות רבי ב פרק  לד

וּ מפריחי זהב , ׁש ל ב עיר  א ּׁשה י וֹ צאת 
מּׁשוּ ם  ואחד  לעדוּ ת . ּפ סוּ לים י וֹ נים
חלדּ ה בּ פי הּׁשרץ יהוֹ ׁש ע, רבּ י
ּת ר וּ מה, ׁש ל כ כּ ר וֹ ת  גּ בּ י  על וּ מהלּ כת 
טה וֹ ר: ספקוֹ  נגע , לא  ספק נגע  ספק

על  עקיבא , ר בּ י אמר דברים ׁש לׁש ה
לוֹ . ה וֹ דוּ  לא  אחד ועל לוֹ  ה וֹ דוּ  ׁש נים

ח 

     
    
     

 כט  
    

      ל
    

            
             

             
  לא

      
       

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

זהב.ז ׁש ל  שׂ וּ יה עיר  זהב  טרת ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌
חי ׁש ינן  ולא יר וּ ׁש לים. צוּ רת יר  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְכּ מין
לאתוֹ יי ואתיא וּ מחוּ יא ׁש לפא ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִדּ למא

הר בּ ים: בּ ר ׁש וּ ת אּמ וֹ ת וּ מפריחי אר בּ ע  ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
ּת קדּ ים י וֹ נים. אם החוֹ ק. מ ּמ יני מין ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ּפ ר וּ ׁש  . וכ  ּכ  ל אּת ן ליוֹ נתי  ָיוֹ נת◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

יוֹ נים  להביא מל ּמ דת יוֹ נה ׁש ּמ ג דּ ל  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַאחר ,
דּ רכי מ וּ ם גּ זל  בּ הן ויׁש  בּ ליה, ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַל בּ ית

גּ מ וּ ר : גּ זל  ולא ספק ׁש ל וֹ ם נגע ספק ָ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ָ◌
טהוֹ ר. ספקוֹ  נגע דּ טמאה לא  מ וּ ם ִ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌

 ּהלכ בּ ּמ קוֹ ם, נחה ואינּה  היא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶע וֹ ברת
היּ חיד : בּ ר ׁש וּ ת ואפלּ וּ  טהוֹ ר  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְספקוֹ 

לחברותיה,כט. להראות כדי תוריד שמא גזירה תכשיטים שאר  על שגזרו אע"פ  כי 
זה, בתכשיט  הולכות חשובות נשים  רק כי גזרו , לא  זהב של  שבעיר  ס "ל אליעזר  רבי

ולהראות ואשה להוריד דרכה  אין ופסולל..(תוי"ט )חשובה  בקוביא  כמשחק  והיינו רע"ב ,
עולם  של ביישובו עוסק שאינו משום  אי קניא לא דאסמכתא  משום  אי מדרבנן, לעדות 

כד:) דף לעשות(סנהדרין סבור שאינו  כיון דאורייתא פסול אינו  קניא לא אסמכתא למ"ד (ואף

הן)איסור  ואלו תוד "ה  נוסף.)(שם פירוש רע "ב ועיין  ברשותלא.. טומאה ספק  דקי"ל אע"פ 
במקום  נחה  ואינה  עוברת טומאה  שהיא  הכא שאני טמא, חולדההיחיד בפי שהיא  זמן (כל

שם) אחרונה  ומשנה  מ"ב, פ"ד טהרות רע "ב מהלכת, כשהיא דוקא ולאו  עוברת , כטומאה .נחשבת

 י י ח ר ו ק מ

חנינא עדויות רבי ב לה פרק 

טמא ׁש הוּ א  סיּ דים, ׁש ל סנ דּ ל על
ׁש הי וּ  אר בּ עה , ת נּ וּ ר ׁש ירי ועל מדרס.
אחד  ועל לוֹ . וה וֹ דוּ  ׁש לׁש ה . א וֹ מרים
ׁש נים  ׁש נּ ּט לוּ  כּ ּס א  על לוֹ , הוֹ ד וּ  לא 

ז  עקיבאמחּפ וּ ייו ׁש רבּ י  זה , בּ צד  ה 
מטהרין : וחכמים מטּמ א 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

סיּ דין.ח  ׁש ל ׁש נּ וֹ לין סנדּ ל ץ  ׁש ל מנל ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌
ל  להגן בּ ּס יד הּמ תּס קים  ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְבּ רגליהם 

א וֹ תוֹ  נל ואם  בּ ּס יד. י רפוּ  ׁש א  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַרגליהם
מדרס : טמא  ארבּ עה .ה זּ ב, ת נּ וּ ר ׁש ירי ועל ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌

 ּכ ואחר  ונטמא , הרבּ ה גּ דוֹ ל היה  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִאם 

בּ ׁש בריו  יהיה  ׁש א ד טהר לא  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ִנׁש בּ ר,
מק בּ לים  ׁש בריו וּ לע וֹ לם  ארבּ ה, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָגּ ב וֹ ּה 

ה בר  ׁש יּ היה  ד ׁש לם היה  כּ אלּ וּ  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌טמאה
ׁש בּ ּמ ׁש נה  ּת נּ וּ ר וּ סתם  ארבּ ה . מגּ ב ּה  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ָּפ חוֹ ת 

ׁש וּ לים  לּה  ׁש אין גּ דוֹ לה  קדרה  כּ מין ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָשׂ וּ י

ורצ ּפ ת  קרקע  גּ בּ י ל בּ טיט א וֹ ת וֹ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ מחבּ רין
ּת נּ וּ ר : ׁש ל ּת ח ּת ית וֹ  היא ׁש נים ה ּק רקע ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌

למוֹ ׁש ב :מחּפ וּ ייו. ה שׂ וּ י וֹ ת הלּ וּ חוֹ ת  מן ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌
מטּמ א . עקיבא  ׁש אינוֹ ׁש רבּ י ּפ י  ל אף  דּ סבר ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌

ר ּמ וֹ נים , לקבּ ל רא וּ י ה וּ א  ליׁש יבה  ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָראוּ י 

ק בּ וּ ל: כּ לי מוּ ם  מטהרין.וטמא  וחכמים ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌
ולא  ביד לי ׁש יבה וּק ר וֹ  ה וֹ איל ֹ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְדּ סברי

ׁש בּ ב וּ רוֹ  ה ּק ר  ׁש נּ ת בּ ּט ל כּ יון  קבּ וּ ל, ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְלבית 
מּט ּמ א  ואינוֹ  ה ּט פל, נתבּ ּט ל ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַנשׂ ה,

כּ חכמים : והלכה קבּ וּ ל. כּ לי  מוּ ם  ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲאפ לּ וּ 

מדרסלב . טמא  מקום  מכל עביד, להילוך ולאו רגליו על להגן  אלא  עשוי שאין אע"פ
לביתו שמגיע  עד בו מטייל שהסייד לאו)כיון והא  בתוד "ה  שם  הר "י וכפירוש  סו. דף .(שבת 

אףלג . טמאים  שייריו משמנה , פחות  תחלתו היה  אם  כי  הרבה , גדול היה  אם  הרע"ב לשון 
בארבעה  דינו משמנה  יותר בגדול  ורק טמא . חציו נשאר  אם  כי מארבעה , כלים פחות  (רע"ב

מ "א ) כלים לד ..פ"ה  מסכת  מ "ו)(פכרע"ב מתחתיולה .."ב נמי  מחופה  המושב  בנסרים ,שמקום 

 י י ח ר ו ק מ

לו



חנינא עדויות רבי ב פרק  לד

וּ מפריחי זהב , ׁש ל ב עיר  א ּׁשה י וֹ צאת 
מּׁשוּ ם  ואחד  לעדוּ ת . ּפ סוּ לים י וֹ נים
חלדּ ה בּ פי הּׁשרץ יהוֹ ׁש ע, רבּ י
ּת ר וּ מה, ׁש ל כ כּ ר וֹ ת  גּ בּ י  על וּ מהלּ כת 
טה וֹ ר: ספקוֹ  נגע , לא  ספק נגע  ספק

על  עקיבא , ר בּ י אמר דברים ׁש לׁש ה
לוֹ . ה וֹ דוּ  לא  אחד ועל לוֹ  ה וֹ דוּ  ׁש נים
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 כט  
    

      ל
    

            
             

             
  לא

      
       

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

זהב.ז ׁש ל  שׂ וּ יה עיר  זהב  טרת ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌
חי ׁש ינן  ולא יר וּ ׁש לים. צוּ רת יר  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְכּ מין
לאתוֹ יי ואתיא וּ מחוּ יא ׁש לפא ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִדּ למא

הר בּ ים: בּ ר ׁש וּ ת אּמ וֹ ת וּ מפריחי אר בּ ע  ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
ּת קדּ ים י וֹ נים. אם החוֹ ק. מ ּמ יני מין ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ּפ ר וּ ׁש  . וכ  ּכ  ל אּת ן ליוֹ נתי  ָיוֹ נת◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

יוֹ נים  להביא מל ּמ דת יוֹ נה ׁש ּמ ג דּ ל  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַאחר ,
דּ רכי מ וּ ם גּ זל  בּ הן ויׁש  בּ ליה, ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַל בּ ית

גּ מ וּ ר : גּ זל  ולא ספק ׁש ל וֹ ם נגע ספק ָ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ָ◌
טהוֹ ר. ספקוֹ  נגע דּ טמאה לא  מ וּ ם ִ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌

 ּהלכ בּ ּמ קוֹ ם, נחה ואינּה  היא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶע וֹ ברת
היּ חיד : בּ ר ׁש וּ ת ואפלּ וּ  טהוֹ ר  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְספקוֹ 

לחברותיה,כט. להראות כדי תוריד שמא גזירה תכשיטים שאר  על שגזרו אע"פ  כי 
זה, בתכשיט  הולכות חשובות נשים  רק כי גזרו , לא  זהב של  שבעיר  ס "ל אליעזר  רבי

ולהראות ואשה להוריד דרכה  אין ופסולל..(תוי"ט )חשובה  בקוביא  כמשחק  והיינו רע"ב ,
עולם  של ביישובו עוסק שאינו משום  אי קניא לא דאסמכתא  משום  אי מדרבנן, לעדות 

כד:) דף לעשות(סנהדרין סבור שאינו  כיון דאורייתא פסול אינו  קניא לא אסמכתא למ"ד (ואף

הן)איסור  ואלו תוד "ה  נוסף.)(שם פירוש רע "ב ועיין  ברשותלא.. טומאה ספק  דקי"ל אע"פ 
במקום  נחה  ואינה  עוברת טומאה  שהיא  הכא שאני טמא, חולדההיחיד בפי שהיא  זמן (כל

שם) אחרונה  ומשנה  מ"ב, פ"ד טהרות רע "ב מהלכת, כשהיא דוקא ולאו  עוברת , כטומאה .נחשבת

 י י ח ר ו ק מ

חנינא עדויות רבי ב לה פרק 

טמא ׁש הוּ א  סיּ דים, ׁש ל סנ דּ ל על
ׁש הי וּ  אר בּ עה , ת נּ וּ ר ׁש ירי ועל מדרס.
אחד  ועל לוֹ . וה וֹ דוּ  ׁש לׁש ה . א וֹ מרים
ׁש נים  ׁש נּ ּט לוּ  כּ ּס א  על לוֹ , הוֹ ד וּ  לא 

ז  עקיבאמחּפ וּ ייו ׁש רבּ י  זה , בּ צד  ה 
מטהרין : וחכמים מטּמ א 
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  לה        

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

סיּ דין.ח  ׁש ל ׁש נּ וֹ לין סנדּ ל ץ  ׁש ל מנל ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌
ל  להגן בּ ּס יד הּמ תּס קים  ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְבּ רגליהם 

א וֹ תוֹ  נל ואם  בּ ּס יד. י רפוּ  ׁש א  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַרגליהם
מדרס : טמא  ארבּ עה .ה זּ ב, ת נּ וּ ר ׁש ירי ועל ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌

 ּכ ואחר  ונטמא , הרבּ ה גּ דוֹ ל היה  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִאם 

בּ ׁש בריו  יהיה  ׁש א ד טהר לא  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ִנׁש בּ ר,
מק בּ לים  ׁש בריו וּ לע וֹ לם  ארבּ ה, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָגּ ב וֹ ּה 

ה בר  ׁש יּ היה  ד ׁש לם היה  כּ אלּ וּ  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌טמאה
ׁש בּ ּמ ׁש נה  ּת נּ וּ ר וּ סתם  ארבּ ה . מגּ ב ּה  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ָּפ חוֹ ת 

ׁש וּ לים  לּה  ׁש אין גּ דוֹ לה  קדרה  כּ מין ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָשׂ וּ י

ורצ ּפ ת  קרקע  גּ בּ י ל בּ טיט א וֹ ת וֹ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ מחבּ רין
ּת נּ וּ ר : ׁש ל ּת ח ּת ית וֹ  היא ׁש נים ה ּק רקע ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌

למוֹ ׁש ב :מחּפ וּ ייו. ה שׂ וּ י וֹ ת הלּ וּ חוֹ ת  מן ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌
מטּמ א . עקיבא  ׁש אינוֹ ׁש רבּ י ּפ י  ל אף  דּ סבר ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌

ר ּמ וֹ נים , לקבּ ל רא וּ י ה וּ א  ליׁש יבה  ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָראוּ י 

ק בּ וּ ל: כּ לי מוּ ם  מטהרין.וטמא  וחכמים ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌
ולא  ביד לי ׁש יבה וּק ר וֹ  ה וֹ איל ֹ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְדּ סברי

ׁש בּ ב וּ רוֹ  ה ּק ר  ׁש נּ ת בּ ּט ל כּ יון  קבּ וּ ל, ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְלבית 
מּט ּמ א  ואינוֹ  ה ּט פל, נתבּ ּט ל ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַנשׂ ה,

כּ חכמים : והלכה קבּ וּ ל. כּ לי  מוּ ם  ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲאפ לּ וּ 

מדרסלב . טמא  מקום  מכל עביד, להילוך ולאו רגליו על להגן  אלא  עשוי שאין אע"פ
לביתו שמגיע  עד בו מטייל שהסייד לאו)כיון והא  בתוד "ה  שם  הר "י וכפירוש  סו. דף .(שבת 

אףלג . טמאים  שייריו משמנה , פחות  תחלתו היה  אם  כי  הרבה , גדול היה  אם  הרע"ב לשון 
בארבעה  דינו משמנה  יותר בגדול  ורק טמא . חציו נשאר  אם  כי מארבעה , כלים פחות  (רע"ב

מ "א ) כלים לד ..פ"ה  מסכת  מ "ו)(פכרע"ב מתחתיולה .."ב נמי  מחופה  המושב  בנסרים ,שמקום 
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לז



חנינא עדויות רבי ב פרק  לו 

לבּ ן, זוֹ כה האב אוֹ מר, היה הוּ א
וּ בחכמה, וּ בעׁש ר, וּ בכּ ח, בּ נּ וֹ י,
לפניו, הדּ וֹ רוֹ ת וּ במסּפ ר וּ בּׁשנים,

ׁש נּ אמר הקּ ץ, מא)והוּ א (ישעיה 
על אף מראׁש , הדּ רוֹ ת קרא

ׁש נּ אמר טו)ּפ י ועבדוּ ם(בראשית , 
ׁש נה, מאוֹ ת ארבּ ע אתם וענּ וּ 

ט       
    

   
      

     
  

     
     

     
            

        
    לו       

          

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וכוּ '.ט לבּ ן  זוֹ כה ׁש ּק ר וֹ בהאב לפי  ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
לט  דּ וֹ מה להיוֹ ת הבּ ן האב ,טבע  בע  ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌

אדם  והנים והחכמה והכּ ח  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְוהנּ וֹ י
טבע וֹ , כּ פי יצירתוֹ  מּת ח לּ ת בּ הן ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶזוֹ כה
וחכמה  לבנוֹ . מוֹ רי ׁש וֹ  אדם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ְוהע ׁש ר 
הי ׁש רה, הּס ברא היא הכא, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְדאמרינן
אריכוּ ת  והנים, טבע וֹ . כּ פי בּ אדם ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְוהיא
זוֹ כה  אדם ׁש אם נראה, ולי  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהיּ מים.
בּ לי כּ ח בּ לי נאים בּ נים לי ּה  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַֹ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָהוין

ימים: וּ מאריכי ׁש ירים וּ במסּפ ר חכמה ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

לפניו. בּ ר וּ הדּ וֹ רוֹ ת ׁש הּק ד וֹ ׁש  ּפ מים ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
לזרע וֹ  טוֹ בה לשׂ וֹ ת לאב  מבטיח  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַהוּ א
והאב רבי י, לד וֹ ר  אוֹ  ׁש ליׁש י ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְלדוֹ ר 
אוֹ תּה  להם ׁש ּת בא הדּ וֹ ר  לאוֹ תוֹ  ◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָזכה

הּק ץ.הּט וֹ בה: בּ ר וּ הוּ א  הּק דוֹ ׁש  ׁש ּק צב  ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ּפ ל וֹ ני לזמן ׁש יּ היה דּ בר  לאוֹ תוֹ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְהוּ א
אתם  ונּ וּ  ובדוּ ם כּ מוֹ  ּפ לוֹ ני. ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְוּ לדוֹ ר 
יׁש וּ ב וּ  רביי  וד וֹ ר  ׁש נה, מאוֹ ת ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַאר בּ ע 
דּ וֹ ר  ׁש הוּ א הדּ וֹ ר וֹ ת מסּפ ר  הרי ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵהנּ ה,
ׁש נה: מאוֹ ת אר בּ ע  ׁש ל הּק ץ הוּ א ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְרביי 

רימונים  בו  להחזיק  שראוי קיבול בית  שם יש  עדיין  העליונים  לוחות שניטלו ואע"פ
רב:) דף כלים טהרות ראוי.(סדרי אינו  ולכן לזה זה  סמוכים אינם  התחתונים  שהנסרים  (נראה 

כרימונים) גדולים דברים אלא הדורותלו ..לקבל כל  יודע השי"ת קרא , קאמר  הכי כי 
להיות  שעתיד  מה  ויודע  כה)הבאים יט  ב מלכים  דורות(רלב "ג קורא  ומדכתיב ,

בשנים . ולא  בדורות תלויים  שהאירועים משמע  מראש , שנים  קורא  ולא  מראש 

 י י ח ר ו ק מ

חנינא עדויות רבי ב לז פרק 

ה נּ ה:(שם )ונאמר י ׁש וּ בוּ  רביעי  וד וֹ ר , 

ׁש ל דברים חמּׁשה אוֹ מר, היה ה וּ א אף 
ה ּמ בּ וּ ל, דּ וֹ ר מׁש ּפ ט חדׁש . עשׂ ר  ׁש נים
ׁש נים איּ וֹ ב, מׁש ּפ ט חדׁש . עשׂ ר  ׁש נים
ׁש נים ה ּמ צר יּ ים , מׁש ּפ ט חדׁש . עשׂ ר
לעתיד  וּ מג וֹ ג  גּ וֹ ג  מׁש ּפ ט חד ׁש . עשׂ ר
רׁש עים מׁש ּפ ט חדׁש . עשׂ ר ׁש נים לבא,
ׁש נּ אמר  חד ׁש , עשׂ ר ׁש נים בּ גיהנּ ם,

סו) והיה(ישעיה בּ חד ׁש וֹ ., חדׁש  מדּ י  

י

    
      

              
   לז
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      לט

    
     
     

  מ  מא         
            

           
               

בּ חדׁש וֹ .י  חדׁש  מ דּ י  והיה מ גּ יהנּ ם ׁש נּ אמר יצא בּ וֹ , ׁש ּמ ת החדׁש  בּ אוֹ תוֹ  חד ׁש  כּ ׁש יּ בא ְ◌ֶ◌ָ◌ֶֹֹ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֹ
ה': לפני  להׁש ּת חווֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ְויבא

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הראויים לז. דורות  עניינו  שנה , מאות  ארבע הקב"ה  שאמר ומה  בדורות , תלויה  הגאולה  עיקר כי
הקב"ה  גאלם  אלו, לשנים  הגיעו שלא  אף אבל מופלגת , זקנה  לכלל מגיעים  היו אם  אלו  לשנים 

בשנים  ולא  הגאולה  תלוי בזה  כי  דורות , ארבעה  המאירי)אחר בפרשת לח..(ע"פ בתורה  כמפורש 
שם  שפירש "י וכמו יד )נח , ח ששנת (בראשית  יום  י "א  ועוד שלימה  שנה  היה  הארץ שיבשה  שעד

הלבנה . שנת  על יתירה  מקראי לט.החמה  כן  דורש  עולם  ה )דכתיבמ..(תוי "ט )בסדר (שמות 

בניסן יצאו והם  באייר, שם  מצוי התבן  אימתי לתבן, קש  בתוי "ט )לקושש  הובא  עולם , .(סדר 
ייענשומא . ושניהם  ארצו, שם  הוא  ומגוג  משיח  עם  להילחם  שיבא  המלך הוא  .(תפא "י)גוג 
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לח



חנינא עדויות רבי ב פרק  לו 

לבּ ן, זוֹ כה האב אוֹ מר, היה הוּ א
וּ בחכמה, וּ בעׁש ר, וּ בכּ ח, בּ נּ וֹ י,
לפניו, הדּ וֹ רוֹ ת וּ במסּפ ר וּ בּׁשנים,

ׁש נּ אמר הקּ ץ, מא)והוּ א (ישעיה 
על אף מראׁש , הדּ רוֹ ת קרא

ׁש נּ אמר טו)ּפ י ועבדוּ ם(בראשית , 
ׁש נה, מאוֹ ת ארבּ ע אתם וענּ וּ 

ט       
    

   
      

     
  

     
     

     
            

        
    לו       

          

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וכוּ '.ט לבּ ן  זוֹ כה ׁש ּק ר וֹ בהאב לפי  ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
לט  דּ וֹ מה להיוֹ ת הבּ ן האב ,טבע  בע  ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌

אדם  והנים והחכמה והכּ ח  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְוהנּ וֹ י
טבע וֹ , כּ פי יצירתוֹ  מּת ח לּ ת בּ הן ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶזוֹ כה
וחכמה  לבנוֹ . מוֹ רי ׁש וֹ  אדם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ְוהע ׁש ר 
הי ׁש רה, הּס ברא היא הכא, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְדאמרינן
אריכוּ ת  והנים, טבע וֹ . כּ פי בּ אדם ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְוהיא
זוֹ כה  אדם ׁש אם נראה, ולי  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהיּ מים.
בּ לי כּ ח בּ לי נאים בּ נים לי ּה  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַֹ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָהוין

ימים: וּ מאריכי ׁש ירים וּ במסּפ ר חכמה ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

לפניו. בּ ר וּ הדּ וֹ רוֹ ת ׁש הּק ד וֹ ׁש  ּפ מים ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
לזרע וֹ  טוֹ בה לשׂ וֹ ת לאב  מבטיח  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַהוּ א
והאב רבי י, לד וֹ ר  אוֹ  ׁש ליׁש י ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְלדוֹ ר 
אוֹ תּה  להם ׁש ּת בא הדּ וֹ ר  לאוֹ תוֹ  ◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָזכה

הּק ץ.הּט וֹ בה: בּ ר וּ הוּ א  הּק דוֹ ׁש  ׁש ּק צב  ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ּפ ל וֹ ני לזמן ׁש יּ היה דּ בר  לאוֹ תוֹ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְהוּ א
אתם  ונּ וּ  ובדוּ ם כּ מוֹ  ּפ לוֹ ני. ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְוּ לדוֹ ר 
יׁש וּ ב וּ  רביי  וד וֹ ר  ׁש נה, מאוֹ ת ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַאר בּ ע 
דּ וֹ ר  ׁש הוּ א הדּ וֹ ר וֹ ת מסּפ ר  הרי ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵהנּ ה,
ׁש נה: מאוֹ ת אר בּ ע  ׁש ל הּק ץ הוּ א ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְרביי 

רימונים  בו  להחזיק  שראוי קיבול בית  שם יש  עדיין  העליונים  לוחות שניטלו ואע"פ
רב:) דף כלים טהרות ראוי.(סדרי אינו  ולכן לזה זה  סמוכים אינם  התחתונים  שהנסרים  (נראה 

כרימונים) גדולים דברים אלא הדורותלו ..לקבל כל  יודע השי"ת קרא , קאמר  הכי כי 
להיות  שעתיד  מה  ויודע  כה)הבאים יט  ב מלכים  דורות(רלב "ג קורא  ומדכתיב ,

בשנים . ולא  בדורות תלויים  שהאירועים משמע  מראש , שנים  קורא  ולא  מראש 

 י י ח ר ו ק מ

חנינא עדויות רבי ב לז פרק 

ה נּ ה:(שם )ונאמר י ׁש וּ בוּ  רביעי  וד וֹ ר , 

ׁש ל דברים חמּׁשה אוֹ מר, היה ה וּ א אף 
ה ּמ בּ וּ ל, דּ וֹ ר מׁש ּפ ט חדׁש . עשׂ ר  ׁש נים
ׁש נים איּ וֹ ב, מׁש ּפ ט חדׁש . עשׂ ר  ׁש נים
ׁש נים ה ּמ צר יּ ים , מׁש ּפ ט חדׁש . עשׂ ר
לעתיד  וּ מג וֹ ג  גּ וֹ ג  מׁש ּפ ט חד ׁש . עשׂ ר
רׁש עים מׁש ּפ ט חדׁש . עשׂ ר ׁש נים לבא,
ׁש נּ אמר  חד ׁש , עשׂ ר ׁש נים בּ גיהנּ ם,

סו) והיה(ישעיה בּ חד ׁש וֹ ., חדׁש  מדּ י  

י

    
      

              
   לז

       
    

     
     

     
    לח

     
      לט

    
     
     

  מ  מא         
            

           
               

בּ חדׁש וֹ .י  חדׁש  מ דּ י  והיה מ גּ יהנּ ם ׁש נּ אמר יצא בּ וֹ , ׁש ּמ ת החדׁש  בּ אוֹ תוֹ  חד ׁש  כּ ׁש יּ בא ְ◌ֶ◌ָ◌ֶֹֹ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֹ
ה': לפני  להׁש ּת חווֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ְויבא

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הראויים לז. דורות  עניינו  שנה , מאות  ארבע הקב"ה  שאמר ומה  בדורות , תלויה  הגאולה  עיקר כי
הקב"ה  גאלם  אלו, לשנים  הגיעו שלא  אף אבל מופלגת , זקנה  לכלל מגיעים  היו אם  אלו  לשנים 

בשנים  ולא  הגאולה  תלוי בזה  כי  דורות , ארבעה  המאירי)אחר בפרשת לח..(ע"פ בתורה  כמפורש 
שם  שפירש "י וכמו יד )נח , ח ששנת (בראשית  יום  י "א  ועוד שלימה  שנה  היה  הארץ שיבשה  שעד

הלבנה . שנת  על יתירה  מקראי לט.החמה  כן  דורש  עולם  ה )דכתיבמ..(תוי "ט )בסדר (שמות 

בניסן יצאו והם  באייר, שם  מצוי התבן  אימתי לתבן, קש  בתוי "ט )לקושש  הובא  עולם , .(סדר 
ייענשומא . ושניהם  ארצו, שם  הוא  ומגוג  משיח  עם  להילחם  שיבא  המלך הוא  .(תפא "י)גוג 

 י י ח ר ו ק מ

לט



חנינא עדויות רבי ב פרק  לח

ה ּפ סח  מן  א וֹ מר, נ וּ רי  בּ ן  י וֹ חנן  רבּ י 
ׁש בּ ת וּ מדּ י ׁש נּ אמר העצרת, ועד

בּ ׁש בּ ּת וֹ :

      
     

     
    

            
           

  

 המטמאי כל  ג פרק
א  משנה

מטמא שמת אופני ג'
המתא) מבשר בכזית בבשרו הנוגע  הנושאב)מגע  משא

ומנענעו המסיטו  וכ בו, נוגע  שאינו פי  על  א המת  מ כזית 
הוא נושא בכלל  עג)אממקומו אחד באהל הנמצא  אהל 

המת  מ מ ב כזית  שכזית או המת ,  מ כזית על  שמאהיל או  ,
עליו . מאהיל המת

רצוצה  טומאה 
כל  כאלו נחשב מונח, המת מ שכזית   במקו טפח חלל כשאי
עליו מאהיל מת  או המת על המאהיל   ולכ טומאה. מלא החלל
מגע  מטע וטמא בטומאה , נגע כאילו נחשב ,ביניה טפח  ואי

אהל. מטע ולא 

נבילה  טומאת
במשא . או  במגע אלא מטמאה אינה  נבילה

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ ׁש בּ ּת וֹ . ׁש בּ ת וּ מדּ י  לאחר ׁש נּ אמר  כּ ל וֹ מר  ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌
ׁש יּ ׁש  כּ מ וֹ  ימים  ּכ כּ ל  בּ גּ יהנּ ם ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ היה
דּ כתיב  ׁש בּ ת  דּ איקרי  ּפ סח ׁש ל רא ׁש וֹ ן ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִמיּ וֹ ם

כג) הבּ ת (ו יּ קרא מּמ חרת לכם וּ ספר ּת ם ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌
הבּ ת  מּמ חרת ׁש הוּ א צרת ד  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְוג וֹ '
לה ׁש ּת חווֹ ת: ויבא  מגּ יה נּ ם  יצא  ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַה ביית 

ה"ז.א. פ"א המת טומאת המתב.רמב"ם  חלקי  עוד יש  כי  המת, מבשר  כזית  דוקא לאו
הנצל  והם באהל , שמטמאין דאהלות שני  פרק בריש  כמיןהמפורטין ונעשה שנימוח המת (בשר

סרוחה) וכו'.ליחה  וגולגולת ושדרה רקב , תרוד ומלא

 י י ח ר ו ק מ

המטמאי עדויות כל  ג לט פרק 

ׁש נּ חלקוּ , בּ אהל המטּמ אין כּ ל
בּ ן דוֹ סא  רבּ י  ה בּ ית ,  ֹלת ו והכניסן 
מטּמ אין. וחכמים מטהר, הרכּ ינס
זיתים חצאי בּ כׁש ני הנּ וֹ גע כּ יצד.
ה נּ וֹ גע וּ בּמ ת , נ וֹ שׂ אן , א וֹ  ה נּ בלה  מן 
א וֹ  זית  כּ חצי על וּ מאהיל זית  בּ כחצי 
מאהיל  זית  וכחצי זית  בּ כחצי  נ וֹ גע
זיתים, חצאי כּ ׁש ני על וּ מאהיל עליו,

א      
    
     

   
     
     

   
    

   
    
    

            
            

             
            ג 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

המטּמ א בּ אהל.כּ ל  והנּ צל אין  הּמ ת כּ ג וֹ ן ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
הנוּ יין  אוֹ תן וכל רקב , ּת רוד ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ְוּ מלא

דּ אהל וֹ ת: ב ' ּפ רק ׁש ע וּ ריהן ׁש נּ חלקוּ .ריׁש  ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌

מחלּ קין:והכניסן .לחצאים: לתוֹ כּ ׁש הן ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌
אחד:הבּ ית. אהל  ֹלתו בּ ןדּ הינוּ  ד וֹ סא  רבּ י ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌

מטהר. לכׁש עוּ ר :הרכּ ינס מצטרפי  לא דּ סבר ְ◌ָ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌
הנּ בלה. מן  זיתים  חצאי  בּ כׁש ני  ּפ תחהנּ וֹ גע ָ◌ַ◌

היכי דּ כי   ל לוֹ מר  נבלה, וּ מפר ׁש  ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְבּ אהל 
מצטרפין  ׁש אין דוֹ סא לר בּ י לי ּה  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִדסבירא
ׁש אין  לי ּה  סבירא נּמ י הכי אהל, ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌◌ְלטמאת

בּ ין בּ מת בּ ין וּ מא, מ גּ ע  טמאת  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמצטרפין
חצי בּ נבלה: על  וּ מאהיל  זית בּ חצי  הנּ וֹ ג ע ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

היה זית. כּ אלּ וּ  טמא הּמ ת ל ׁש הּמ אהיל ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
דּ רי ׁש א , מאהיל  הנ וכל בּ אהל . ה ּמ ת ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִם
הּט מאה  בּ ין ׁש אין אירי , רצוּ צה ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌◌ְבּ טמאה

חכמים  הכי וּ מוּ ם  טפח, ּפ וֹ תח  האהל ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶֹ◌ָ◌ֵוּ בין
וסיפא היא. נגיה האי, כּ י  דּ אהל ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמט ּמ אים,

אחר  ודבר  זית בּ כחצי   הנּ וֹ ג אבל ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִדתנן
דּ טהוֹ ר , ר בּ נן דּ מ וֹ ד וּ  וכוּ ' ליו ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַמאהיל 

וּ בין  הּט מאה בּ ין טפח ּפ וֹ תח  כּ ׁש יּ ׁש  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַמירי
מצטרפין, דּ אין ר בּ נן מוֹ דוּ  דּ בהא ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ָהאהל ,
ׁש הן  וכל  הן, ׁש מ וֹ ת ׁש ני ואהל  ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִדּ נגיה

דוֹ סא  ור בּ י  מצטרפין. אין ׁש מוֹ ת ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִמני
מצטרפין: אין רצוּ צה בּ טמאה  דּ אפ לּ וּ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָסבר

ששני ג . ובלבד טפח , ביניהן  באין בין טפח  ביניהן  ביש בין להיות  יכולה זו  בבא לכאורה

 י י ח ר ו ק מ

מ



חנינא עדויות רבי ב פרק  לח

ה ּפ סח  מן  א וֹ מר, נ וּ רי  בּ ן  י וֹ חנן  רבּ י 
ׁש בּ ת וּ מדּ י ׁש נּ אמר העצרת, ועד

בּ ׁש בּ ּת וֹ :

      
     

     
    

            
           

  

 המטמאי כל  ג פרק
א  משנה

מטמא שמת אופני ג'
המתא) מבשר בכזית בבשרו הנוגע  הנושאב)מגע  משא

ומנענעו המסיטו  וכ בו, נוגע  שאינו פי  על  א המת  מ כזית 
הוא נושא בכלל  עג)אממקומו אחד באהל הנמצא  אהל 

המת  מ מ ב כזית  שכזית או המת ,  מ כזית על  שמאהיל או  ,
עליו . מאהיל המת

רצוצה  טומאה 
כל  כאלו נחשב מונח, המת מ שכזית   במקו טפח חלל כשאי
עליו מאהיל מת  או המת על המאהיל   ולכ טומאה. מלא החלל
מגע  מטע וטמא בטומאה , נגע כאילו נחשב ,ביניה טפח  ואי

אהל. מטע ולא 

נבילה  טומאת
במשא . או  במגע אלא מטמאה אינה  נבילה

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ ׁש בּ ּת וֹ . ׁש בּ ת וּ מדּ י  לאחר ׁש נּ אמר  כּ ל וֹ מר  ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌
ׁש יּ ׁש  כּ מ וֹ  ימים  ּכ כּ ל  בּ גּ יהנּ ם ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ היה
דּ כתיב  ׁש בּ ת  דּ איקרי  ּפ סח ׁש ל רא ׁש וֹ ן ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִמיּ וֹ ם

כג) הבּ ת (ו יּ קרא מּמ חרת לכם וּ ספר ּת ם ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌
הבּ ת  מּמ חרת ׁש הוּ א צרת ד  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְוג וֹ '
לה ׁש ּת חווֹ ת: ויבא  מגּ יה נּ ם  יצא  ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַה ביית 

ה"ז.א. פ"א המת טומאת המתב.רמב"ם  חלקי  עוד יש  כי  המת, מבשר  כזית  דוקא לאו
הנצל  והם באהל , שמטמאין דאהלות שני  פרק בריש  כמיןהמפורטין ונעשה שנימוח המת (בשר

סרוחה) וכו'.ליחה  וגולגולת ושדרה רקב , תרוד ומלא

 י י ח ר ו ק מ

המטמאי עדויות כל  ג לט פרק 

ׁש נּ חלקוּ , בּ אהל המטּמ אין כּ ל
בּ ן דוֹ סא  רבּ י  ה בּ ית ,  ֹלת ו והכניסן 
מטּמ אין. וחכמים מטהר, הרכּ ינס
זיתים חצאי בּ כׁש ני הנּ וֹ גע כּ יצד.
ה נּ וֹ גע וּ בּמ ת , נ וֹ שׂ אן , א וֹ  ה נּ בלה  מן 
א וֹ  זית  כּ חצי על וּ מאהיל זית  בּ כחצי 
מאהיל  זית  וכחצי זית  בּ כחצי  נ וֹ גע
זיתים, חצאי כּ ׁש ני על וּ מאהיל עליו,

א      
    
     

   
     
     

   
    

   
    
    

            
            

             
            ג 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

המטּמ א בּ אהל.כּ ל  והנּ צל אין  הּמ ת כּ ג וֹ ן ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
הנוּ יין  אוֹ תן וכל רקב , ּת רוד ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ְוּ מלא

דּ אהל וֹ ת: ב ' ּפ רק ׁש ע וּ ריהן ׁש נּ חלקוּ .ריׁש  ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌

מחלּ קין:והכניסן .לחצאים: לתוֹ כּ ׁש הן ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌
אחד:הבּ ית. אהל  ֹלתו בּ ןדּ הינוּ  ד וֹ סא  רבּ י ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌

מטהר. לכׁש עוּ ר :הרכּ ינס מצטרפי  לא דּ סבר ְ◌ָ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌
הנּ בלה. מן  זיתים  חצאי  בּ כׁש ני  ּפ תחהנּ וֹ גע ָ◌ַ◌

היכי דּ כי   ל לוֹ מר  נבלה, וּ מפר ׁש  ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְבּ אהל 
מצטרפין  ׁש אין דוֹ סא לר בּ י לי ּה  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִדסבירא
ׁש אין  לי ּה  סבירא נּמ י הכי אהל, ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌◌ְלטמאת

בּ ין בּ מת בּ ין וּ מא, מ גּ ע  טמאת  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמצטרפין
חצי בּ נבלה: על  וּ מאהיל  זית בּ חצי  הנּ וֹ ג ע ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

היה זית. כּ אלּ וּ  טמא הּמ ת ל ׁש הּמ אהיל ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
דּ רי ׁש א , מאהיל  הנ וכל בּ אהל . ה ּמ ת ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִם
הּט מאה  בּ ין ׁש אין אירי , רצוּ צה ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌◌ְבּ טמאה

חכמים  הכי וּ מוּ ם  טפח, ּפ וֹ תח  האהל ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶֹ◌ָ◌ֵוּ בין
וסיפא היא. נגיה האי, כּ י  דּ אהל ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמט ּמ אים,

אחר  ודבר  זית בּ כחצי   הנּ וֹ ג אבל ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִדתנן
דּ טהוֹ ר , ר בּ נן דּ מ וֹ ד וּ  וכוּ ' ליו ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַמאהיל 

וּ בין  הּט מאה בּ ין טפח ּפ וֹ תח  כּ ׁש יּ ׁש  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַמירי
מצטרפין, דּ אין ר בּ נן מוֹ דוּ  דּ בהא ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ָהאהל ,
ׁש הן  וכל  הן, ׁש מ וֹ ת ׁש ני ואהל  ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִדּ נגיה

דוֹ סא  ור בּ י  מצטרפין. אין ׁש מוֹ ת ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִמני
מצטרפין: אין רצוּ צה בּ טמאה  דּ אפ לּ וּ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָסבר

ששני ג . ובלבד טפח , ביניהן  באין בין טפח  ביניהן  ביש בין להיות  יכולה זו  בבא לכאורה
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מאהיל  זית  וכחצי  זית  כּ חצי  על מאהיל
מטהר  הרכּ ינס בּ ן  ד וֹ סא  רבּ י  עליו,
בּ כחצי הנּ וֹ ג ע אבל מטּמ אין . וחכמים
כּ חצי ועל עליו מאהיל אחר ודבר זית 
ודבר  זית  כּ חצי על מאהיל א וֹ  זית ,
טה וֹ ר. זית , כּ חצי  ועל עליו מאהיל אחר 
דוֹ סא רבּ י  בּ זה  אף מאיר , ר בּ י אמר
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וכוּ '. מאיר  ר בּ י  מאיר אמר  ר בּ י  ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌
דּ כ ׁש יּ ׁש  דּ אמר  קּמ א אּת נּ א ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָּפ ליג 
מוֹ דוּ  והאהל הּט מאה בּ ין טפח  ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵּפ וֹ תח
ואמר  מצטרפין, ואין דּ טהוֹ ר  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַר בּ נן

ל  ר בּ נן ּפ ליגי בּ זוֹ  דּ אף ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִאיהוּ 
חד  ואהל דּ נגי ה ואמרי דוֹ סא ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַר בּ י
לכ ׁש ע וּ ר  מצטרפין  ּהל כ הוּ א, ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְׁש מא

כּ ר בּ י הלכה ואין מאיר :וּ מטּמ אין. ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌

או  אהל, מדין  הם  שניהם  ואז  טפח  ביניהן  ביש  שניהם  או  אחד , באופן  הם החצאים
מגע. מדין הם שניהם  ואז טפח  ביניהם באין  ביניהם ד.שניהם  באין  איירי זו שבבא נ '

לרבנן  גם  אהל, מדין ששניהם אף טפח  ביניהם  ביש  אבל מגע. מדין  הם  ושניהם  טפח,
מצטרפים . אחד באהל שלרבנן  וכתב  הרע "ב דייק ולעיל אהלים , כשני  שהוו מצטרפי לא 

ולכה. טפח  ביניהן באין  ואיירי זית , כחצי על ומאהיל זית  בחצי נוגע נקט  שניהם ברישא ן 
בחצי  נוגע ולומר  כאן גם  לנקוט  יכול היה  הענין  ובזה לרבנן . ומצטרפין נגיעה  מדין
והוה טפח  ביניהם ביש איירי אלו  בבות שהרי מצטרף , אין זית  כחצי על ומאהיל  זית
ועל עליו  מאהיל אחר  דבר  ונקט התנא שינה לכן אלא ברע "ב. כדאיתא  ונגיעה, אהל
כחצי  ועל  עליו  שמאהיל  דבר  בסתמא  כי  טפח, ביניהם ביש  שאיירי  לאשמעינן  זית כחצי

מטפח יותר  האדם שעל  לאהל זית החצי  בין יש מ"א)זית  פ "ג אהלות מרוטנברג, .(מהר"ם

 י י ח ר ו ק מ

המטמאי עדויות כל  ג מאפרק 

טמא , ה כּ ל מטּמ אין . וחכמים מטהר 
הּמ גּ ע מן  וה ּמ ּׂשאחוּ ץ ה ּמ ּׂשא , עם 

מּׁשם  ׁש הוּ א  כּ ל ה כּ לל, זה  האהל. עם
טה וֹ ר: ׁש מוֹ ת , מּׁשני טמא . אחד ,

רבּ י דּ ברי  מצטרף, אינ וֹ  ּפ ר וּ ד , אכל
א וֹ מרים, וחכמים הר כּ ינס. בּ ן  דוֹ סא 
אסימוֹ ן, על ׁש ני מעשׂ ר מחלּ לין מצטרף.
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הּמ ּׂשא . עם  הּמ גּ ע מן  ׁש נּ גע חוּ ץ כּ גוֹ ן ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
זית: חצי והסיט  זית עם בּ חצי והּמ ּׂשא  ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌

חציהאהל. ל והאהיל  זית חצי ׁש הסיט ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
אחד.זית: מא מ ּׁשם  וּ מ גּ ע , מגּ ע  כּ גוֹ ן ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌

ואהל : אהל  ּפ רוּ ד.בוּ מא, כּ גוֹ ן אכל ַ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌
ׁש כּ ׁש הן וּ ׁש קדים, בּ טנים  אגוֹ זים ׁש ל ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ִצבּ וּ ר
ׁש הוּ א  כּ בּ יצה בּ הם אין מזּ ה זה ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנפרדים

אחרים: לטּמ א אכלים טמאת אינ וֹ ׁש ע וּ ר  ִ◌◌ְ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌

טהרוֹ ת מצטרף. בּ הן ונגע וּ  טמאים  הן ואם ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֳ◌
זה  ם זה מצטרפין אינן צב וּ רין ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְכּ ׁש הן
אחד  בּ כל ׁש אין כּ יון הּט הר וֹ ת, ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְלטּמ א
אכלין: טמאת כּ ׁש ע וּ ר  צמ וֹ  בּ פני ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ַ◌ְ◌◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵמהן

א לּ א אסימ וֹ ן. ה יּ וֹ צא ,  ּהּמ טב כּ מ דּ ת  שׂ וּ י ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
ּפ וֹ דין  ואין צוּ רה. ליו טבע וּ  לא ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶׁש דין

דּ כתיב  ׁש ני, משׂ ר  יד )בּ וֹ  וצר ּת (דּ ברים ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
צוּ רה: ליו ׁש יּ ׁש  דּ בר  , בּ יד ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַהכּ סף

ובתוי"ט ו . מ"א)רע"ב . פ"ב עצמן (טהרות  טומאת  בהם יש  אי  הראשונים  שנחלקו  כתב
מכביצה  בפחות  אף  התורה אימת)מן  תוד"ה  לג: דף  פסחים  שמן (עי' הרע"ב שדעת  וכתב .

שיעור  הוא  שכביצה  כאן שכתב ומה  בכביצה, אלא בהם אין  עצמן  טומאת אף התורה
מכביצה. בפחות  אף  עצמו  טומאת טמא שמדרבנן  משום היינו אחרים , לטמא הטומאה 
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מאהיל  זית  וכחצי  זית  כּ חצי  על מאהיל
מטהר  הרכּ ינס בּ ן  ד וֹ סא  רבּ י  עליו,
בּ כחצי הנּ וֹ ג ע אבל מטּמ אין . וחכמים
כּ חצי ועל עליו מאהיל אחר ודבר זית 
ודבר  זית  כּ חצי על מאהיל א וֹ  זית ,
טה וֹ ר. זית , כּ חצי  ועל עליו מאהיל אחר 
דוֹ סא רבּ י  בּ זה  אף מאיר , ר בּ י אמר
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וכוּ '. מאיר  ר בּ י  מאיר אמר  ר בּ י  ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌
דּ כ ׁש יּ ׁש  דּ אמר  קּמ א אּת נּ א ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָּפ ליג 
מוֹ דוּ  והאהל הּט מאה בּ ין טפח  ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵּפ וֹ תח
ואמר  מצטרפין, ואין דּ טהוֹ ר  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַר בּ נן

ל  ר בּ נן ּפ ליגי בּ זוֹ  דּ אף ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִאיהוּ 
חד  ואהל דּ נגי ה ואמרי דוֹ סא ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַר בּ י
לכ ׁש ע וּ ר  מצטרפין  ּהל כ הוּ א, ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְׁש מא

כּ ר בּ י הלכה ואין מאיר :וּ מטּמ אין. ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌

או  אהל, מדין  הם  שניהם  ואז  טפח  ביניהן  ביש  שניהם  או  אחד , באופן  הם החצאים
מגע. מדין הם שניהם  ואז טפח  ביניהם באין  ביניהם ד.שניהם  באין  איירי זו שבבא נ '

לרבנן  גם  אהל, מדין ששניהם אף טפח  ביניהם  ביש  אבל מגע. מדין  הם  ושניהם  טפח,
מצטרפים . אחד באהל שלרבנן  וכתב  הרע "ב דייק ולעיל אהלים , כשני  שהוו מצטרפי לא 

ולכה. טפח  ביניהן באין  ואיירי זית , כחצי על ומאהיל זית  בחצי נוגע נקט  שניהם ברישא ן 
בחצי  נוגע ולומר  כאן גם  לנקוט  יכול היה  הענין  ובזה לרבנן . ומצטרפין נגיעה  מדין
והוה טפח  ביניהם ביש איירי אלו  בבות שהרי מצטרף , אין זית  כחצי על ומאהיל  זית
ועל עליו  מאהיל אחר  דבר  ונקט התנא שינה לכן אלא ברע "ב. כדאיתא  ונגיעה, אהל
כחצי  ועל  עליו  שמאהיל  דבר  בסתמא  כי  טפח, ביניהם ביש  שאיירי  לאשמעינן  זית כחצי

מטפח יותר  האדם שעל  לאהל זית החצי  בין יש מ"א)זית  פ "ג אהלות מרוטנברג, .(מהר"ם

 י י ח ר ו ק מ

המטמאי עדויות כל  ג מאפרק 

טמא , ה כּ ל מטּמ אין . וחכמים מטהר 
הּמ גּ ע מן  וה ּמ ּׂשאחוּ ץ ה ּמ ּׂשא , עם 

מּׁשם  ׁש הוּ א  כּ ל ה כּ לל, זה  האהל. עם
טה וֹ ר: ׁש מוֹ ת , מּׁשני טמא . אחד ,

רבּ י דּ ברי  מצטרף, אינ וֹ  ּפ ר וּ ד , אכל
א וֹ מרים, וחכמים הר כּ ינס. בּ ן  דוֹ סא 
אסימוֹ ן, על ׁש ני מעשׂ ר מחלּ לין מצטרף.
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הּמ ּׂשא . עם  הּמ גּ ע מן  ׁש נּ גע חוּ ץ כּ גוֹ ן ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
זית: חצי והסיט  זית עם בּ חצי והּמ ּׂשא  ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌

חציהאהל. ל והאהיל  זית חצי ׁש הסיט ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
אחד.זית: מא מ ּׁשם  וּ מ גּ ע , מגּ ע  כּ גוֹ ן ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌

ואהל : אהל  ּפ רוּ ד.בוּ מא, כּ גוֹ ן אכל ַ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌
ׁש כּ ׁש הן וּ ׁש קדים, בּ טנים  אגוֹ זים ׁש ל ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ִצבּ וּ ר
ׁש הוּ א  כּ בּ יצה בּ הם אין מזּ ה זה ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנפרדים

אחרים: לטּמ א אכלים טמאת אינ וֹ ׁש ע וּ ר  ִ◌◌ְ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌

טהרוֹ ת מצטרף. בּ הן ונגע וּ  טמאים  הן ואם ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֳ◌
זה  ם זה מצטרפין אינן צב וּ רין ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְכּ ׁש הן
אחד  בּ כל ׁש אין כּ יון הּט הר וֹ ת, ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְלטּמ א
אכלין: טמאת כּ ׁש ע וּ ר  צמ וֹ  בּ פני ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ַ◌ְ◌◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵמהן

א לּ א אסימ וֹ ן. ה יּ וֹ צא ,  ּהּמ טב כּ מ דּ ת  שׂ וּ י ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
ּפ וֹ דין  ואין צוּ רה. ליו טבע וּ  לא ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶׁש דין

דּ כתיב  ׁש ני, משׂ ר  יד )בּ וֹ  וצר ּת (דּ ברים ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
צוּ רה: ליו ׁש יּ ׁש  דּ בר  , בּ יד ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַהכּ סף

ובתוי"ט ו . מ"א)רע"ב . פ"ב עצמן (טהרות  טומאת  בהם יש  אי  הראשונים  שנחלקו  כתב
מכביצה  בפחות  אף  התורה אימת)מן  תוד"ה  לג: דף  פסחים  שמן (עי' הרע"ב שדעת  וכתב .

שיעור  הוא  שכביצה  כאן שכתב ומה  בכביצה, אלא בהם אין  עצמן  טומאת אף התורה
מכביצה. בפחות  אף  עצמו  טומאת טמא שמדרבנן  משום היינו אחרים , לטמא הטומאה 
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א וֹ מרים, וחכמים ד וֹ סא . ר בּ י דּ ברי
לחּט את , ידים מטבּ ילין  מחלּ לין . אין 
א וֹ מרים, וחכמים ד וֹ סא . ר בּ י דּ ברי

ג וּ פוֹ : נטמא  ידיו, נטמא וּ  אם

ׁש ל ירק וּ קניבת אבּט יח מעי
לזרים, מּת יר דוֹ סא רבּ י ּת רוּ מה,
גּ זוּ זוֹ ת  רחלוֹ ת  חמׁש  א וֹ סרין . וחכמים
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

לחּט את. ידים בּ אכלין מט בּ ילין  ׁש נּ גע  מי  ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌
מ דּ ברים  בּ הן וכ יּ וֹ צא טמאים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַוּ מׁש קין
מטּמ אין  ואין היּ דים את ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ ט ּמ אין
בּ לבד , ידיו מט בּ יל  זה הרי הגּ וּ ף, ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָכּ ל
מאפר  וּ להזּ וֹ ת חּט את בּ מי  ל גּ ע  ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְוכ ׁש ר 

הּט מא: ל נטמא הּפ רה ידיו נטמא וּ  אם ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌

דּ מלה וצריג וּ פוֹ . הגּ וּ ף, לכל טבילה ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
ידיו  נטמאוּ  ׁש אם ח ּט את בּ מי ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָשׂ וּ 
בּ תר וּ מה  כּ ן אין מה גּ וּ פוֹ , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִנטמא

אבּט יח.ג וקד ׁש ים: הזּ רע וֹ נים מ עי  ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
האב ּט יח:  ֹׁש בּ תו ירק.והּמ ׁש קה וּ קניבת ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌

היּ רק: מן ׁש ּמ סירים מ ּפ ׁש ים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌לין

ביד ז. הנצרר  דבר  כל לרבות בידך הכסף  וצרת דריש דוסא ורבי טעמייהו , רע"ב  (ב "מעיין 

בתוי"ט ) הובא מ"ז דבר ח..דף י"ח  יג:)בגזירות דף  שמטמאין (שבת דברים כמה  על גזרו
ידיו  נוטל אם  די  ותרומה , ומעשר  חולין לאכילת לטהרן  והבא  הגוף. כל ולא ידים

סאה במ ' ידיו  להטביל צריך  קדשים לאכול  והבא מ"ה)בכלי , פ "ב דוסא(חגיגה לרבי  .
במי ליגע  בבא ידיו.ה"ה בטבילת די ואפרו  אדומה מהט.פרה הוא  שבמשנה  אבטיח

'מילון ' היום לקרוא ה "ד )שרגילים  פי"א  תרומות ירושלמי וקניבתי..(גרח"ק אבטיח  מעי
תרומה דין  עליהם  אין  ולכן  בהמה  למאכל אלא אדם  למאכל כך כל ראויים אינם  הירק 

אדם לבני במקצת שראויים  כיון עליהם  שמם  עדיין לחכמים אבל דוסא , פנילרבי  (ע "פ

ה "ד ) פי"א תרומות חולין יא..משה מ"א)במסכת  בכת"י .(פי"א  הגירסא  וכן 'גוזזות ' הגירסא 
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המטמאי עדויות כל  ג מג פרק 

הגּ ז, בּ רא ׁש ית  חיּ בוֹ ת  וּ פרס, מנה  מנה
א וֹ מרים, וחכמים ד וֹ סא . ר בּ י דּ ברי

ׁש הן : כּ ל רחלוֹ ת  חמׁש 

דּ ברי מת , טמא  טמא וֹ ת  החוֹ צלוֹ ת  כּ ל
מדרס. א וֹ מרים, וחכמים ד וֹ סא . רבּ י 
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וּ פרס. וּ מנה וחצי.מנה מנה אחת כּ ל ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
ּפ חוּ ת  ׁש זּ וֹ  גּ ז, ח ׁש יב  לא  מהכי ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְוּ בציר

ׁש הן.ׁש בּ גּ זּ וֹ ת: דּ בפחוֹ ת כּ ל  דּ וקא. לאו  ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
בּ ראׁש ית  רבּ נן  מחיּ בי לא סל ים ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִמים
ׁש עוּ רא  יהיב ד וֹ סא דּ רבּ י מוּ ם אלּ א ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַהגּ ז .
כּ ל דרבּ נן זוּ טא ל ׁש עוּ רא ּת נּ א קרי ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַרבּ ה,
וארבּ ה  שׂ רים מׁש קל וֹ  והּס לע ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש הן.

גּ ריני  שׂ רה ׁש ׁש  מה כּ ל  וּ מׁש קל  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָמים,
שׂ וּ יוֹ ת חוֹ צלוֹ ת .ד שׂ ערה: מחצלאוֹ ת ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌

סביב: שׂ פה  להם ויׁש  בּ וֹ , וכ יּ וֹ צא  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִמגּ מי
מת . טמא בּ ית טמאוֹ ת  להן יׁש  ׁש הרי ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌

וּ מוֹ ׁש ב, מ ׁש כּ ב טמאת לא אבל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֹ◌ָ◌ֲ◌ִקבּ וּ ל.
ליׁש יבה: ולא ל ׁש כיבה ראוּ יוֹ ת ׁש אין ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְלפי

מדרס. אוֹ מרים  ל ׁש כיבה:וחכמים נּמ י  דּ חז וּ  ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ופרס יב. מנה ופרס  מנה  הוא  הפירוש  ופרס , מנה מנה  היא שהגירסא  מנה(מלא"ש)אף וכל .
סלעים . וחצי קפ"ז  הכל סך  צריכים דוסא  לרבי ונמצא  סלעים  כ "ה  צריכים יג .הוא לרבנן

רבי  של משיעורו  פחות  הרבה  שהוא  ומחמת  סלעים, ששים  ס "ה רחל, לכל סלעים  י "ב
עיי "ש . ברע"ב, כדאיתא  שהן , כל  אמרו וחצי , קפ "ז שמצריך  כי יד.דוסא  עץ, ככלי ודינם 

והשריגין  העלים  ומן תמרים  ומכפות  הקנים ומן  הערבה ומן  הגומא  מן העשויין הכלים כל
כלי  בכלל הכל והמפצות והמחלצות  והטרסקלין  הכפיפות כגון  החלף ומן אילנות וקליפי

כעץ הארץ  מן גדל שהכל  הי"ג)העץ  פ"א כלים  כדאיתא(רמב "ם  סביב  שפה להם שיש  ואיירי .
ו  מדרבנן,ברע"ב. טומאה  מקבלין דבר  עליהם להניח  העשוים הרחבים  עץ  כלי  דפשוטי אע"ג

לגמרי וטהורים לסיכוך עשויין שפה  להם שאין התם)מחצלאות  תנן תוד"ה כ. לאו טו ..(דף
נעשה ידה שעל  מת טומאת  ונקט מדרס . טומאת  לאפוקי אלא בא  ולא מת, טומאת דוקא 

הטומאה אב  שהיא  מדרס  דטומאת דומיא  הטומא מת)אב טמא מטמאות  ד"ה  רש "י כ. דף  .(סוכה
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א וֹ מרים, וחכמים ד וֹ סא . ר בּ י דּ ברי
לחּט את , ידים מטבּ ילין  מחלּ לין . אין 
א וֹ מרים, וחכמים ד וֹ סא . ר בּ י דּ ברי

ג וּ פוֹ : נטמא  ידיו, נטמא וּ  אם

ׁש ל ירק וּ קניבת אבּט יח מעי
לזרים, מּת יר דוֹ סא רבּ י ּת רוּ מה,
גּ זוּ זוֹ ת  רחלוֹ ת  חמׁש  א וֹ סרין . וחכמים
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י   יא 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

לחּט את. ידים בּ אכלין מט בּ ילין  ׁש נּ גע  מי  ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌
מ דּ ברים  בּ הן וכ יּ וֹ צא טמאים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַוּ מׁש קין
מטּמ אין  ואין היּ דים את ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ ט ּמ אין
בּ לבד , ידיו מט בּ יל  זה הרי הגּ וּ ף, ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָכּ ל
מאפר  וּ להזּ וֹ ת חּט את בּ מי  ל גּ ע  ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְוכ ׁש ר 

הּט מא: ל נטמא הּפ רה ידיו נטמא וּ  אם ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌

דּ מלה וצריג וּ פוֹ . הגּ וּ ף, לכל טבילה ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
ידיו  נטמאוּ  ׁש אם ח ּט את בּ מי ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָשׂ וּ 
בּ תר וּ מה  כּ ן אין מה גּ וּ פוֹ , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִנטמא

אבּט יח.ג וקד ׁש ים: הזּ רע וֹ נים מ עי  ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
האב ּט יח:  ֹׁש בּ תו ירק.והּמ ׁש קה וּ קניבת ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌

היּ רק: מן ׁש ּמ סירים מ ּפ ׁש ים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌לין

ביד ז. הנצרר  דבר  כל לרבות בידך הכסף  וצרת דריש דוסא ורבי טעמייהו , רע"ב  (ב "מעיין 

בתוי"ט ) הובא מ"ז דבר ח..דף י"ח  יג:)בגזירות דף  שמטמאין (שבת דברים כמה  על גזרו
ידיו  נוטל אם  די  ותרומה , ומעשר  חולין לאכילת לטהרן  והבא  הגוף. כל ולא ידים

סאה במ ' ידיו  להטביל צריך  קדשים לאכול  והבא מ"ה)בכלי , פ "ב דוסא(חגיגה לרבי  .
במי ליגע  בבא ידיו.ה"ה בטבילת די ואפרו  אדומה מהט.פרה הוא  שבמשנה  אבטיח

'מילון ' היום לקרוא ה "ד )שרגילים  פי"א  תרומות ירושלמי וקניבתי..(גרח"ק אבטיח  מעי
תרומה דין  עליהם  אין  ולכן  בהמה  למאכל אלא אדם  למאכל כך כל ראויים אינם  הירק 

אדם לבני במקצת שראויים  כיון עליהם  שמם  עדיין לחכמים אבל דוסא , פנילרבי  (ע "פ

ה "ד ) פי"א תרומות חולין יא..משה מ"א)במסכת  בכת"י .(פי"א  הגירסא  וכן 'גוזזות ' הגירסא 

 י י ח ר ו ק מ

המטמאי עדויות כל  ג מג פרק 

הגּ ז, בּ רא ׁש ית  חיּ בוֹ ת  וּ פרס, מנה  מנה
א וֹ מרים, וחכמים ד וֹ סא . ר בּ י דּ ברי

ׁש הן : כּ ל רחלוֹ ת  חמׁש 

דּ ברי מת , טמא  טמא וֹ ת  החוֹ צלוֹ ת  כּ ל
מדרס. א וֹ מרים, וחכמים ד וֹ סא . רבּ י 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וּ פרס. וּ מנה וחצי.מנה מנה אחת כּ ל ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
ּפ חוּ ת  ׁש זּ וֹ  גּ ז, ח ׁש יב  לא  מהכי ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְוּ בציר

ׁש הן.ׁש בּ גּ זּ וֹ ת: דּ בפחוֹ ת כּ ל  דּ וקא. לאו  ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
בּ ראׁש ית  רבּ נן  מחיּ בי לא סל ים ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִמים
ׁש עוּ רא  יהיב ד וֹ סא דּ רבּ י מוּ ם אלּ א ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַהגּ ז .
כּ ל דרבּ נן זוּ טא ל ׁש עוּ רא ּת נּ א קרי ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַרבּ ה,
וארבּ ה  שׂ רים מׁש קל וֹ  והּס לע ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש הן.

גּ ריני  שׂ רה ׁש ׁש  מה כּ ל  וּ מׁש קל  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָמים,
שׂ וּ יוֹ ת חוֹ צלוֹ ת .ד שׂ ערה: מחצלאוֹ ת ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌

סביב: שׂ פה  להם ויׁש  בּ וֹ , וכ יּ וֹ צא  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִמגּ מי
מת . טמא בּ ית טמאוֹ ת  להן יׁש  ׁש הרי ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌

וּ מוֹ ׁש ב, מ ׁש כּ ב טמאת לא אבל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֹ◌ָ◌ֲ◌ִקבּ וּ ל.
ליׁש יבה: ולא ל ׁש כיבה ראוּ יוֹ ת ׁש אין ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְלפי

מדרס. אוֹ מרים  ל ׁש כיבה:וחכמים נּמ י  דּ חז וּ  ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ופרס יב. מנה ופרס  מנה  הוא  הפירוש  ופרס , מנה מנה  היא שהגירסא  מנה(מלא"ש)אף וכל .
סלעים . וחצי קפ"ז  הכל סך  צריכים דוסא  לרבי ונמצא  סלעים  כ "ה  צריכים יג .הוא לרבנן

רבי  של משיעורו  פחות  הרבה  שהוא  ומחמת  סלעים, ששים  ס "ה רחל, לכל סלעים  י "ב
עיי "ש . ברע"ב, כדאיתא  שהן , כל  אמרו וחצי , קפ "ז שמצריך  כי יד.דוסא  עץ, ככלי ודינם 

והשריגין  העלים  ומן תמרים  ומכפות  הקנים ומן  הערבה ומן  הגומא  מן העשויין הכלים כל
כלי  בכלל הכל והמפצות והמחלצות  והטרסקלין  הכפיפות כגון  החלף ומן אילנות וקליפי

כעץ הארץ  מן גדל שהכל  הי"ג)העץ  פ"א כלים  כדאיתא(רמב "ם  סביב  שפה להם שיש  ואיירי .
ו  מדרבנן,ברע"ב. טומאה  מקבלין דבר  עליהם להניח  העשוים הרחבים  עץ  כלי  דפשוטי אע"ג

לגמרי וטהורים לסיכוך עשויין שפה  להם שאין התם)מחצלאות  תנן תוד"ה כ. לאו טו ..(דף
נעשה ידה שעל  מת טומאת  ונקט מדרס . טומאת  לאפוקי אלא בא  ולא מת, טומאת דוקא 

הטומאה אב  שהיא  מדרס  דטומאת דומיא  הטומא מת)אב טמא מטמאות  ד"ה  רש "י כ. דף  .(סוכה
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מה



המטמאי עדויות כל  ג פרק  מד

מּׁשל חוּ ץ טהוֹ רוֹ ת, הקּ ליעוֹ ת כּ ל
וחכמים  ד וֹ סא . ר בּ י דּ ברי גּ לגּ ילוֹ ן ,
מּׁשל חוּ ץ טמאוֹ ת, כּ לּ ם אוֹ מרים,

צּמ רים:

ארוּ ג, ׁש לּ ּה  קבּ וּ ל ׁש בּ ית הקּ לע
בּ ן דוֹ סא רבּ י עוֹ ר, וׁש ל טמאה.
מטּמ אין. וחכמים מטהר הרכּ ינס
טהוֹ רה. ׁש לּ ּה , אצבּ ע בּ ית נפסק
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ב וֹ ת:הּק ליעוֹ ת. מ שׂ ה טהוֹ ר וֹ ת.חוּ טין ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌
בּ גד: זה ואין אריג  חׁש וּ ב וֹ ת חוּ ץ ׁש אינן ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌

גּ לגּ ילוֹ ן. ׁש חוֹ גרים מּׁשל  אבנט ׁש ל ה ּק ליע וֹ ת ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
ח ׁש וּ ב : הוּ א ׁש בּ גד  טמא וֹ ת.בּ וֹ , כּ לּ ם  ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

הּק לי ה  מן ח וּ ץ בּ גד , חׁש וּ בים ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌◌ְדּ כלּ ם
אג דּ וֹ ת  בּ ּה  לקׁש ר  הצּ מר  מוֹ כרי ◌◌ֲ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ע וֹ שׂ ים

צמר : האבנים.קלע.הׁש ל בּ וֹ  ׁש זּ וֹ רקים ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
אמר  דאּת  כ)כּ מה בּ אבן.(ׁש וֹ פטים קל ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

כה ) א  הּק לע :(ׁש מ וּ אל  כּ ף  ֹבּ תו יקלּ נּ ה ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌
ׁש לּ ּה . קבּ וּ ל  בּ וֹ בּ ית ׁש ּמ שׂ ימין הּמ קוֹ ם ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌

: לה ׁש לי ׁש רוֹ צים ׁש לּ ּה .האבן  אצ בּ ע בּ ית  ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
האצבּ ע : בּ וֹ  ׁש ּמ כניסין קטן נקב  ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְכּ מין

אצבעותיז.רמב"ם .טז. שלש בהם  יש אם אלא טמאים  אינם הבגדים  מן שקרעים  אע"פ  כי
אצבעות  שלש  ופשתים)על צמר  טפחים(בבגדי שלשה  על טפחים שלשה  בגדים)או ,(בשאר

טמא  שהוא כל  עצמו  בפני  בגד  ה"א)האורג פכ "ב  כלים .(רמב "ם

 י י ח ר ו ק מ

המטמאי עדויות כל  ג מה פרק 

טמאה: ׁש לּ ּה , הּפ קיע בּ ית 

רבּ י דּ ברי  בּ ּת רוּ מה , א וֹ כלת  הּׁשבוּ יה
ׁש בוּ יה  י ׁש  א וֹ מרים, וחכמים דוֹ סא .
א וֹ כלת . ׁש אינ ּה  ׁש בוּ יה ויׁש  א וֹ כלת 
נׁש בּ יתי ׁש אמרה האּׁשה כּ יצד.
ׁש אסר  ׁש הּפ ה א וֹ כלת , אני, וּ טהוֹ רה
עדים  יׁש  ואם ׁש ה ּת יר. הּפ ה הוּ א 
אני , טה וֹ רה  א וֹ מרת  והיא  ׁש נּ ׁש בּ ית ,

א וֹ כלת : אינ ּה 

מטּמ א , יה וֹ ׁש ע רבּ י  ספקוֹ ת  ארבּ עה
ע וֹ מד  ה ּט מא  כּ יצד . מטהרין . וחכמים

ו
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הּפ קי ע. בּ וֹ בּ ית ׁש אוֹ חז יד  הבּ ית ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
 להפקי ור וֹ צה בּ אויר  הּק לע  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְכּ ׁש ּמ סבּ ב 

האבן:  כּ הן הּׁשבוּ יה.ו וּ להׁש לי אׁש ת ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵֹ◌
בּ ּת רוּ מה.ׁש נּ ׁש בּ ית: חי ׁש ינן א וֹ כלת ולא ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌

זוֹ נה  ושׂ אּה  ליה בּ א הנּ כרי ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶׁש ּמ א

הּת ר וּ מה: מן הוּ א וּ פסל ּה  ׁש אסר  ׁש הּפ ה ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ׁש הּת יר. כּ ׁש אמרה הּפ ה ׁש האמינוּ ה כּ ׁש ם ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌

כּ ׁש אוֹ מרת  להאמינּה  י ׁש   ּכ ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִנׁש בּ יתי,
אני: עוֹ מד.ז וּ טהוֹ רה מצרע הּט מא  ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌

האילן: ּת חת אוֹ  האהל  ּת חת ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵע וֹ מד

מלא"ש .יח.
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המטמאי עדויות כל  ג פרק  מד

מּׁשל חוּ ץ טהוֹ רוֹ ת, הקּ ליעוֹ ת כּ ל
וחכמים  ד וֹ סא . ר בּ י דּ ברי גּ לגּ ילוֹ ן ,
מּׁשל חוּ ץ טמאוֹ ת, כּ לּ ם אוֹ מרים,

צּמ רים:

ארוּ ג, ׁש לּ ּה  קבּ וּ ל ׁש בּ ית הקּ לע
בּ ן דוֹ סא רבּ י עוֹ ר, וׁש ל טמאה.
מטּמ אין. וחכמים מטהר הרכּ ינס
טהוֹ רה. ׁש לּ ּה , אצבּ ע בּ ית נפסק
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ב וֹ ת:הּק ליעוֹ ת. מ שׂ ה טהוֹ ר וֹ ת.חוּ טין ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌
בּ גד: זה ואין אריג  חׁש וּ ב וֹ ת חוּ ץ ׁש אינן ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌

גּ לגּ ילוֹ ן. ׁש חוֹ גרים מּׁשל  אבנט ׁש ל ה ּק ליע וֹ ת ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
ח ׁש וּ ב : הוּ א ׁש בּ גד  טמא וֹ ת.בּ וֹ , כּ לּ ם  ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

הּק לי ה  מן ח וּ ץ בּ גד , חׁש וּ בים ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌◌ְדּ כלּ ם
אג דּ וֹ ת  בּ ּה  לקׁש ר  הצּ מר  מוֹ כרי ◌◌ֲ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ע וֹ שׂ ים

צמר : האבנים.קלע.הׁש ל בּ וֹ  ׁש זּ וֹ רקים ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
אמר  דאּת  כ)כּ מה בּ אבן.(ׁש וֹ פטים קל ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

כה ) א  הּק לע :(ׁש מ וּ אל  כּ ף  ֹבּ תו יקלּ נּ ה ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌
ׁש לּ ּה . קבּ וּ ל  בּ וֹ בּ ית ׁש ּמ שׂ ימין הּמ קוֹ ם ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌

: לה ׁש לי ׁש רוֹ צים ׁש לּ ּה .האבן  אצ בּ ע בּ ית  ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
האצבּ ע : בּ וֹ  ׁש ּמ כניסין קטן נקב  ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְכּ מין

אצבעותיז.רמב"ם .טז. שלש בהם  יש אם אלא טמאים  אינם הבגדים  מן שקרעים  אע"פ  כי
אצבעות  שלש  ופשתים)על צמר  טפחים(בבגדי שלשה  על טפחים שלשה  בגדים)או ,(בשאר

טמא  שהוא כל  עצמו  בפני  בגד  ה"א)האורג פכ "ב  כלים .(רמב "ם

 י י ח ר ו ק מ

המטמאי עדויות כל  ג מה פרק 

טמאה: ׁש לּ ּה , הּפ קיע בּ ית 

רבּ י דּ ברי  בּ ּת רוּ מה , א וֹ כלת  הּׁשבוּ יה
ׁש בוּ יה  י ׁש  א וֹ מרים, וחכמים דוֹ סא .
א וֹ כלת . ׁש אינ ּה  ׁש בוּ יה ויׁש  א וֹ כלת 
נׁש בּ יתי ׁש אמרה האּׁשה כּ יצד.
ׁש אסר  ׁש הּפ ה א וֹ כלת , אני, וּ טהוֹ רה
עדים  יׁש  ואם ׁש ה ּת יר. הּפ ה הוּ א 
אני , טה וֹ רה  א וֹ מרת  והיא  ׁש נּ ׁש בּ ית ,

א וֹ כלת : אינ ּה 

מטּמ א , יה וֹ ׁש ע רבּ י  ספקוֹ ת  ארבּ עה
ע וֹ מד  ה ּט מא  כּ יצד . מטהרין . וחכמים

ו
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הּפ קי ע. בּ וֹ בּ ית ׁש אוֹ חז יד  הבּ ית ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
 להפקי ור וֹ צה בּ אויר  הּק לע  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְכּ ׁש ּמ סבּ ב 

האבן:  כּ הן הּׁשבוּ יה.ו וּ להׁש לי אׁש ת ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵֹ◌
בּ ּת רוּ מה.ׁש נּ ׁש בּ ית: חי ׁש ינן א וֹ כלת ולא ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌

זוֹ נה  ושׂ אּה  ליה בּ א הנּ כרי ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶׁש ּמ א

הּת ר וּ מה: מן הוּ א וּ פסל ּה  ׁש אסר  ׁש הּפ ה ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ׁש הּת יר. כּ ׁש אמרה הּפ ה ׁש האמינוּ ה כּ ׁש ם ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌

כּ ׁש אוֹ מרת  להאמינּה  י ׁש   ּכ ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִנׁש בּ יתי,
אני: עוֹ מד.ז וּ טהוֹ רה מצרע הּט מא  ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌

האילן: ּת חת אוֹ  האהל  ּת חת ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵע וֹ מד

מלא"ש .יח.

 י י ח ר ו ק מ

מז



המטמאי עדויות כל  ג פרק  מו 

ה ּט הוֹ  ע וֹ בר, והּט מאוהּט ה וֹ ר ע וֹ מד  ר 
וטהרה  ה יּ חיד בּ רׁש וּ ת  טמאה ע וֹ בר ,
ה יּ חיד  בּ ר ׁש וּ ת  טהרה  הרבּ ים, בּ ר ׁש וּ ת 
ספק  נגע  ספק הר בּ ים, בּ ר ׁש וּ ת  וטמאה
האהיל, לא  ספק האהיל ספק נגע , לא 
רבּ י הסיט, לא ספק הסיט ספק

מטהרין : וחכמים מטּמ א , יהוֹ ׁש ע
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          כ

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

עוֹ בר. לא וטהוֹ ר  ספק נגע  ספק ׁש ם.  דּ ר ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֹ
ל  והאהל האילן האהיל  ספק אוֹ  ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָנגע ,

ונט  האהיל ׁש ניהם לא ספק הּט הוֹ ר , מא ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ֱ◌ִ◌
ׁש היה  אוֹ  אחד. ספק הרי  נטמא, ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְולא
ספק  זה ע וֹ בר , והמצרע  ע וֹ מד  ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַהּט הוֹ ר 

בּ רׁש וּ ת ׁש ני : וטהרה היּ חיד  בּ ר ׁש וּ ת טמאה ֵ◌ִ◌
לר ׁש וּ ת הר בּ ים. הּפ תוּ חה חנוּ ת כּ ג וֹ ן ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌

נכנס: לא ספק נכנס ספק א וֹ הר בּ ים, ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌
בּ רׁש וּ ת  והּט מאה היּ חיד בּ ר ׁש וּ ת ׁש ּט הרה

אחר וֹ ת:הר בּ ים. ספקוֹ ת ׁש ני  רבּ י הרי ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌
מטּמ א . וּ ר ׁש וּ ת יהוֹ ׁש ע הוֹ איל דּ סבר  ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌

הוי זוֹ , טמאה בּ ספק מׁש ּת פת ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהיּ חיד
טמא: וּ ספקוֹ  היּ חיד  בּ ר ׁש וּ ת טמאה ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ְספק

מטהרין . וּ ספק וחכמים  הוֹ איל דּ סברי ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

טהרות יט. ובמסכת  כאן  הרמב"ם  אבל זו , שבבבא  הספק ביאר לא  מ "ב)הרע "ב שביארנו(פ "ו  כמו  ביארו
הרע"ב)בפנים  דעת  שכן  כתב  שם  על(ובתוי"ט  והוא  בנגעים , במשנה  המבואר מ "ז)פי שכהמצורע(פי"ג

לא עובר , והטמא האילן תחת עומד  כשהטהור  אבל הטהור. נטמא עובר, והטהור האילן  תחת עומד
בפנים. שביארנו  וכמו עמד , לא  או הטמא עמד  אם הוא הספק וכאן הטהור . הרע "בכ.נטמא  ביאר  כן 

 י י ח ר ו ק מ

המטמאי עדויות כל  ג מז פרק 

מטּמ א, צדוֹ ק רבּ י דברים ׁש לׁש ה
הּׁשלחני, מסמר מטהרין. וחכמים
ׁש ל וּ מסמר גּ רוֹ סוֹ ת, ׁש ל וארוֹ ן
מטּמ א צדוֹ ק רבּ י ׁש עוֹ ת, אבן

מטהרין : וחכמים
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          כא 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הוי בּ ּה , מ ׁש ּת פת הר בּ ים בּ ר ׁש וּ ת ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌טמאה
טהוֹ ר . וּ ספקוֹ  הר בּ ים בּ ר ׁש וּ ת טמאה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ְספק

: יהוֹ ׁש כּ ר בּ י  הלכה מסמר חואין ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌◌ַ◌
כּ ף הּׁשלחני . בּ וֹ  ּת וֹ לה ׁש הלחני ֶ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌

קב וּ ה  מסמר  ּפ ר ׁש וּ , ור בּ וֹ תינוּ  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ַהּמ אזנים.
ּת ריסי  בּ וֹ  להמיד  הלחני ׁש לּ פני ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָבּ ּמ וּ ד 
דּ תׁש מיׁש וֹ  מוּ ם ר בּ נן וּ מטהרין  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַהחנוּ ת.

הּק רקע : גּ רוֹ סוֹ ת.ם ׁש ל הע וֹ שׂ ים וארוֹ ן  ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌
להן  יׁש  ׁש לּ הם, בּ רחים ּפ וֹ ל ׁש ל ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְגּ ריסים

ץ : ׁש ל ארוֹ ן הּׁשע וֹ ת .כּ מין ׁש יּ ׁש אבן  אבן ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌
הע וֹ ת  ׁש מוֹ ת ליהם וּ ר ׁש וּ מים קוּ ים ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָבּ ּה 
ה ע וֹ ת. את מכ וּ נים וּ בוֹ  מסמר בּ ּה  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְותחוּ ב 
וּ ב רבי אירליי"ו, בּ ל"ז ל וֹ  ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוקוֹ רין

מטּמ א .אלבלאט "ה: צדוֹ ק אוֹ תוֹ ר בּ י  
ליו: כּ לי  דּ תוֹ רת מטהרין .אר וֹ ן, וחכמים  ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

שׂ וּ י ואינוֹ  הוּ א לנחת השׂ וּ י  ץ ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִדּ כלי 
מת ּק נים  ּפ מים  סבר , צדוֹ ק ור בּ י ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִלּט לטל.
צד וֹ ק: כּ ר בּ י  הלכה ואין לטלטלוֹ . ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְאוֹ תוֹ 

במה וצ "ב  האחרונים, ספיקות בשני רק  שייך זה טעם אמנם מחלוקתן. טעם סתמא 
הרמב"ם הראשונים . בספיקות הי"ב)נחלקו  פ "י הצרעת  האילן (טומאת  תחת עמד ספק  פסק 

והרמב "ם  טהור , נגעים ספק  דקי"ל  משום  הוא טעמו  שאולי  משנה הכסף  וכתב טהור ,
ולפי  היחיד. ברשות ואפילו טהור  ספקם  מצורע ידי  על הבאים  טומאות  כל שגם סובר 

זו. בסברא שנחלקו לומר  יש  השלחניכא.זה  בקרקעמסמר  התחוב  בעמוד  שימושו ,
טומאה מקבל אינו הקרקע עם  שתשמישו דבר  שם)וכל  ורע "ב מ"ב , פי"א  ולכן (כלים 

חנותו  ולסגור  לפתוח  מטלטלו  שלפעמים  משום מטמא צדוק  ורבי  מטהרים, (סדרירבנן

מ"ה) פי"ב  כלים  גרוסות .טהרות של ולכן ארון  לנחת  העשוי עץ  כלי דהוי רע "ב  עיין ,
לתקנו. אותו  מטלטלין פעמים  צדוק ולרבי טומאה , מקבל  השעות אינו אבן  של ,מסמר

חולקים  וחכמים לכלי , נחשב  לצל אלא משמש  המסמר  שאין אע"פ  צדוק  .(ראב "ד )לרבי 

 י י ח ר ו ק מ

מח



המטמאי עדויות כל  ג פרק  מו 

ה ּט הוֹ  ע וֹ בר, והּט מאוהּט ה וֹ ר ע וֹ מד  ר 
וטהרה  ה יּ חיד בּ רׁש וּ ת  טמאה ע וֹ בר ,
ה יּ חיד  בּ ר ׁש וּ ת  טהרה  הרבּ ים, בּ ר ׁש וּ ת 
ספק  נגע  ספק הר בּ ים, בּ ר ׁש וּ ת  וטמאה
האהיל, לא  ספק האהיל ספק נגע , לא 
רבּ י הסיט, לא ספק הסיט ספק

מטהרין : וחכמים מטּמ א , יהוֹ ׁש ע
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          כ

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

עוֹ בר. לא וטהוֹ ר  ספק נגע  ספק ׁש ם.  דּ ר ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֹ
ל  והאהל האילן האהיל  ספק אוֹ  ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָנגע ,

ונט  האהיל ׁש ניהם לא ספק הּט הוֹ ר , מא ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ֱ◌ִ◌
ׁש היה  אוֹ  אחד. ספק הרי  נטמא, ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְולא
ספק  זה ע וֹ בר , והמצרע  ע וֹ מד  ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַהּט הוֹ ר 

בּ רׁש וּ ת ׁש ני : וטהרה היּ חיד  בּ ר ׁש וּ ת טמאה ֵ◌ִ◌
לר ׁש וּ ת הר בּ ים. הּפ תוּ חה חנוּ ת כּ ג וֹ ן ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌

נכנס: לא ספק נכנס ספק א וֹ הר בּ ים, ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌
בּ רׁש וּ ת  והּט מאה היּ חיד בּ ר ׁש וּ ת ׁש ּט הרה

אחר וֹ ת:הר בּ ים. ספקוֹ ת ׁש ני  רבּ י הרי ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌
מטּמ א . וּ ר ׁש וּ ת יהוֹ ׁש ע הוֹ איל דּ סבר  ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌

הוי זוֹ , טמאה בּ ספק מׁש ּת פת ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהיּ חיד
טמא: וּ ספקוֹ  היּ חיד  בּ ר ׁש וּ ת טמאה ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ְספק

מטהרין . וּ ספק וחכמים  הוֹ איל דּ סברי ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

טהרות יט. ובמסכת  כאן  הרמב"ם  אבל זו , שבבבא  הספק ביאר לא  מ "ב)הרע "ב שביארנו(פ "ו  כמו  ביארו
הרע"ב)בפנים  דעת  שכן  כתב  שם  על(ובתוי"ט  והוא  בנגעים , במשנה  המבואר מ "ז)פי שכהמצורע(פי"ג

לא עובר , והטמא האילן תחת עומד  כשהטהור  אבל הטהור. נטמא עובר, והטהור האילן  תחת עומד
בפנים. שביארנו  וכמו עמד , לא  או הטמא עמד  אם הוא הספק וכאן הטהור . הרע "בכ.נטמא  ביאר  כן 
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מטּמ א, צדוֹ ק רבּ י דברים ׁש לׁש ה
הּׁשלחני, מסמר מטהרין. וחכמים
ׁש ל וּ מסמר גּ רוֹ סוֹ ת, ׁש ל וארוֹ ן
מטּמ א צדוֹ ק רבּ י ׁש עוֹ ת, אבן

מטהרין : וחכמים
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הוי בּ ּה , מ ׁש ּת פת הר בּ ים בּ ר ׁש וּ ת ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌טמאה
טהוֹ ר . וּ ספקוֹ  הר בּ ים בּ ר ׁש וּ ת טמאה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ְספק

: יהוֹ ׁש כּ ר בּ י  הלכה מסמר חואין ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌◌ַ◌
כּ ף הּׁשלחני . בּ וֹ  ּת וֹ לה ׁש הלחני ֶ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌

קב וּ ה  מסמר  ּפ ר ׁש וּ , ור בּ וֹ תינוּ  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ַהּמ אזנים.
ּת ריסי  בּ וֹ  להמיד  הלחני ׁש לּ פני ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָבּ ּמ וּ ד 
דּ תׁש מיׁש וֹ  מוּ ם ר בּ נן וּ מטהרין  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַהחנוּ ת.

הּק רקע : גּ רוֹ סוֹ ת.ם ׁש ל הע וֹ שׂ ים וארוֹ ן  ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌
להן  יׁש  ׁש לּ הם, בּ רחים ּפ וֹ ל ׁש ל ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְגּ ריסים

ץ : ׁש ל ארוֹ ן הּׁשע וֹ ת .כּ מין ׁש יּ ׁש אבן  אבן ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌
הע וֹ ת  ׁש מוֹ ת ליהם וּ ר ׁש וּ מים קוּ ים ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָבּ ּה 
ה ע וֹ ת. את מכ וּ נים וּ בוֹ  מסמר בּ ּה  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְותחוּ ב 
וּ ב רבי אירליי"ו, בּ ל"ז ל וֹ  ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוקוֹ רין

מטּמ א .אלבלאט "ה: צדוֹ ק אוֹ תוֹ ר בּ י  
ליו: כּ לי  דּ תוֹ רת מטהרין .אר וֹ ן, וחכמים  ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

שׂ וּ י ואינוֹ  הוּ א לנחת השׂ וּ י  ץ ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִדּ כלי 
מת ּק נים  ּפ מים  סבר , צדוֹ ק ור בּ י ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִלּט לטל.
צד וֹ ק: כּ ר בּ י  הלכה ואין לטלטלוֹ . ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְאוֹ תוֹ 

במה וצ "ב  האחרונים, ספיקות בשני רק  שייך זה טעם אמנם מחלוקתן. טעם סתמא 
הרמב"ם הראשונים . בספיקות הי"ב)נחלקו  פ "י הצרעת  האילן (טומאת  תחת עמד ספק  פסק 

והרמב "ם  טהור , נגעים ספק  דקי"ל  משום  הוא טעמו  שאולי  משנה הכסף  וכתב טהור ,
ולפי  היחיד. ברשות ואפילו טהור  ספקם  מצורע ידי  על הבאים  טומאות  כל שגם סובר 

זו. בסברא שנחלקו לומר  יש  השלחניכא.זה  בקרקעמסמר  התחוב  בעמוד  שימושו ,
טומאה מקבל אינו הקרקע עם  שתשמישו דבר  שם)וכל  ורע "ב מ"ב , פי"א  ולכן (כלים 

חנותו  ולסגור  לפתוח  מטלטלו  שלפעמים  משום מטמא צדוק  ורבי  מטהרים, (סדרירבנן

מ"ה) פי"ב  כלים  גרוסות .טהרות של ולכן ארון  לנחת  העשוי עץ  כלי דהוי רע "ב  עיין ,
לתקנו. אותו  מטלטלין פעמים  צדוק ולרבי טומאה , מקבל  השעות אינו אבן  של ,מסמר

חולקים  וחכמים לכלי , נחשב  לצל אלא משמש  המסמר  שאין אע"פ  צדוק  .(ראב "ד )לרבי 
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מטּמ א , גּ מליאל רבּ ן  דברים ארבּ עה
מּת כ וֹ ת  ׁש ל טני  כּ ּס וּ י מטהרין. וחכמים
וגלמי הּמ גרדוֹ ת, וּ תל וֹ י בּת ים, בּ עלי ׁש ל
לׁש נים. ׁש נּ חלקה וטבלא  מּת כוֹ ת , כלי
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בּ ּת ים טני .ט ׁש בּ לי  מ ּת כת ׁש ל  כּ לי ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
כּ לי וׁש ברי  גּ ר וּ טאוֹ ת בּ וֹ  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְמשׂ ימים
הכּ ּס וּ י, מטּמ א גּ מליאל ור בּ ן ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַמּת כוֹ ת.
מוּ ם  כּ לי, חׁש וּ ב  נּמ י הוּ א ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְדּ סבר 
וחכמים  קבּ וּ ל . בּ ית לוֹ  יׁש  נּמ י ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְדּ כּס וּ י
אלּ א  נשׂ ה דּ לא כּ יון דּ סברי  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְמטהרין,

כּ לי : ח ׁש וּ ב  אינוֹ  הּמ גרד וֹ ת.לכ ּס וֹ ת וּ תל וֹ י  ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌
בּ ב ּת י הּמ גרד וֹ ת בּ הם ׁש ּת וֹ לים ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַמסמרים
אחד  כּ ל  ׁש ם והנּ כנסים ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֶמרחצאוֹ ת,

וג וּ פוֹ : רגליו בּ ּה  וּ מגרד מגרדת ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵל וֹ קח 
מ ּת כוֹ ת. כלי  לגרד וגלמי  לׁש וּ ף ׁש צּ ריכים ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

אוֹ  אגן ׁש ּמ ח ּס ר  אוֹ  בּ קרנס, ◌ֶֹ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ְלהּק י ׁש 
ד  חכמים לדברי  טמאים אינן ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶֹאזן,

מלאכ ּת ן: ל ׁש נים.ׁש ּת גּ מר  ׁש נּ חלקה טבלא  ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
לבזבּ זין, בּ ּה  ׁש יּ ׁש  חרס ׁש ל ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַטבלא
אחת  ׁש אין ׁש ווֹ ת חתיכ וֹ ת ׁש ּת י  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְונשׂ ית
פליגי בּ הא מחבר ּת ּה , גּ דוֹ לה ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵמהן
כּ חכמים: והלכה וחכמים. גּ מליאל  ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַר בּ ן

כלי כב. ושברי גרוטאות  שם  שמניחים משתמשים  בתים בעלי  ושל בטנא. ושמת  מלשון
מ"ג)מתכות  פי"ב  כלים  כלי כג ..(רע"ב  חשיב קיבול בית לו שיש  כיסוי סבר  גמליאל  רבן

רופאים  של  טני כיסוי  אבל  כלי. חשיב  אינו ולחכמים  עצמו, בפני בו משתמשין שאין אע "פ
כלי הוה לחכמים גם  סממנים, בו שמניחים עצמו בפני בו משתמשין  שהרופאים  (רע "בכיון 

מ"ג) פי"ב מקבלכד..כלים  ואינו  הקרקע עם  תשמישו הוי  בכותל שתקוע  כיון לחכמים 
תשמישו  מקרי לא אחר  במקום ותוחבו  אותו מוציאין שלפעמים שכיון  סובר  ור "ג טומאה,

הקרקע מ"ה)עם  שם  כלים  רבן כה..(תפא "י ושמא מלאכתן , שייגמר  עד טמא אינו לחכמים
טמאים  מתכות כלי  דפשוטי היכי  כי לתשמיש, שראוי כיון מטמא כליםגמליאל  (תוי"ט 

מ"ו ) אותהכו ..שם אחת  בחתיכה  רובו כשנשאר  אבל  אותו , ששוברין ידי  על  נטהר  תנור 
תנור  ולכן שוות  חתיכות לשתי  לחלק  לצמצם  אפשר  ואי  גומות  בו יש  תנור  נטהר . לא חתיכה
ובטבלא רוב, בה  יש  כאילו חתיכה כל דדנין  טמאות  שתיהם  לכו"ע  שוות לחתיכות שנחלקה 

לא או לצמצם  אפשר  אם  גמליאל ורבן חכמים מ"ו )נחלקו שם כלים ורע "א  תוי"ט  .(עפ"י
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בּ טבלא גּ מליאל לר בּ ן  חכמים וּ מוֹ דים
ואחד  גּ ד וֹ ל אחד לׁש נים, ׁש נּ חלקה 

טה וֹ ר: והקּ טן  טמא  ה גּ דוֹ ל קטן ,

מחמיר  גּ מליאל רבּ ן  דברים ׁש לׁש ה
את  טוֹ מנין  אין  ׁש ּמ אי. בית  כּ דברי 
את  זוֹ קפין ואין לׁש בּ ת, טוֹ ב מיּ וֹ ם החּמ ין
גּ ריצין  ּפ ּת ין אוֹ פין  ואין טוֹ ב , בּ יוֹ ם הּמ נוֹ רה
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טוֹ ב י מ יּ וֹ ם  החּמ ין  את ט וֹ מנין  אין 
אוֹ פין ל ׁש בּ ת. אין ׁש ּמ אי  בּ ית דּ סברי  ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌

מב לין  ואין בּ פת, רב  כּ ן אם ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א
ואין  בּ תב ׁש יל , רב  כּ ן אם ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א
ח ּמ ין  ל וֹ  הי וּ  כּ ן אם אלּ א ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְט וֹ מנין
הלּ ל  וּ בית ט וֹ ב . י וֹ ם מ רב  ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְטמ וּ נין

ל  וטוֹ מנין וּ מב לין דּ אוֹ פין ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָסברי
בּ לבד: ּת ב ׁש יל  ׁש ל זוֹ קפין .ר וּ ב  אין  ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌

חלי וֹ תיה, ׁש נּ תּפ רקוּ  חלי וֹ ת ׁש ל  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ָ◌ְמנוֹ רה
ויׁש  כּ ב וֹ נה, דּ הוי  אוֹ תן, מחזירין ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵאין

אין בּ ני סברי  הלּ ל וּ בית בּ כלים. ן ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
בּ כלים: ב וֹ ת:גּ ריצין .בּ נין כּ כּ ר וֹ ת ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌

מ"ט )(פבשבת כז. שבת,"א  לפני נכרי  לכובס בגדים  נתינת  בענין גם כב "ש  נוהגין שהיו איתא 
קאמר  טוב  יום בדיני דברים  דג' הר "ן )אלא  בשם  מ "ו  פ "ב  ביצה  שכמוכח..(רע "א  סוברים  הם  כי

מעיו"ט להטמין צריכים  ה"נ לשבת, טוב מיום  הבישול  להתיר  תבשילין עירוב שצריכים 
הטמנה  גם הותר  תבשילין העירוב  דע "י סברי וב "ה  לשבת , הטמנה  להתיר  (כמבוארכדי 

עיי "ש ) בכלים.כט..ברע "ב , בנין אין או בכלים בנין יש  אי  היפךל.נחלקו  עבים  היינו גריצין
שבגמרא אלא  דקים, שהם  כב :)רקיקין דף  אי(ביצה  וב "ה ב "ש  נחלקו שם  ברייתא  מובאת 

באותה הרע "ב  הבנת לפי מרובה . היא הכוונה  שעבה  מבארת  והגמרא  עבה , פת  לאפות  מותר 
ר "ל המשנה של  גריצין הדין הוא  מרובה , היינו  הברייתא  של  שעבה  מפרשת כשהגמרא  סוגיא 

ומהר "ם )מרובה דנפישא , תוד"ה עיי "ש רש"י, לפי  בסוגיא  תוספות כהבנת  שלא  וזה  שם , ביצה  .(תוי "ט 
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נ



המטמאי עדויות כל  ג פרק  מח

מטּמ א , גּ מליאל רבּ ן  דברים ארבּ עה
מּת כ וֹ ת  ׁש ל טני  כּ ּס וּ י מטהרין. וחכמים
וגלמי הּמ גרדוֹ ת, וּ תל וֹ י בּת ים, בּ עלי ׁש ל
לׁש נים. ׁש נּ חלקה וטבלא  מּת כוֹ ת , כלי

ט    
    

     כב
   כג  

    
     

 כד             
כה          כו 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ ּת ים טני .ט ׁש בּ לי  מ ּת כת ׁש ל  כּ לי ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
כּ לי וׁש ברי  גּ ר וּ טאוֹ ת בּ וֹ  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְמשׂ ימים
הכּ ּס וּ י, מטּמ א גּ מליאל ור בּ ן ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַמּת כוֹ ת.
מוּ ם  כּ לי, חׁש וּ ב  נּמ י הוּ א ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְדּ סבר 
וחכמים  קבּ וּ ל . בּ ית לוֹ  יׁש  נּמ י ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְדּ כּס וּ י
אלּ א  נשׂ ה דּ לא כּ יון דּ סברי  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְמטהרין,

כּ לי : ח ׁש וּ ב  אינוֹ  הּמ גרד וֹ ת.לכ ּס וֹ ת וּ תל וֹ י  ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌
בּ ב ּת י הּמ גרד וֹ ת בּ הם ׁש ּת וֹ לים ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַמסמרים
אחד  כּ ל  ׁש ם והנּ כנסים ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֶמרחצאוֹ ת,

וג וּ פוֹ : רגליו בּ ּה  וּ מגרד מגרדת ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵל וֹ קח 
מ ּת כוֹ ת. כלי  לגרד וגלמי  לׁש וּ ף ׁש צּ ריכים ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

אוֹ  אגן ׁש ּמ ח ּס ר  אוֹ  בּ קרנס, ◌ֶֹ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ְלהּק י ׁש 
ד  חכמים לדברי  טמאים אינן ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶֹאזן,

מלאכ ּת ן: ל ׁש נים.ׁש ּת גּ מר  ׁש נּ חלקה טבלא  ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
לבזבּ זין, בּ ּה  ׁש יּ ׁש  חרס ׁש ל ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַטבלא
אחת  ׁש אין ׁש ווֹ ת חתיכ וֹ ת ׁש ּת י  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְונשׂ ית
פליגי בּ הא מחבר ּת ּה , גּ דוֹ לה ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵמהן
כּ חכמים: והלכה וחכמים. גּ מליאל  ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַר בּ ן

כלי כב. ושברי גרוטאות  שם  שמניחים משתמשים  בתים בעלי  ושל בטנא. ושמת  מלשון
מ"ג)מתכות  פי"ב  כלים  כלי כג ..(רע"ב  חשיב קיבול בית לו שיש  כיסוי סבר  גמליאל  רבן

רופאים  של  טני כיסוי  אבל  כלי. חשיב  אינו ולחכמים  עצמו, בפני בו משתמשין שאין אע "פ
כלי הוה לחכמים גם  סממנים, בו שמניחים עצמו בפני בו משתמשין  שהרופאים  (רע "בכיון 

מ"ג) פי"ב מקבלכד..כלים  ואינו  הקרקע עם  תשמישו הוי  בכותל שתקוע  כיון לחכמים 
תשמישו  מקרי לא אחר  במקום ותוחבו  אותו מוציאין שלפעמים שכיון  סובר  ור "ג טומאה,

הקרקע מ"ה)עם  שם  כלים  רבן כה..(תפא "י ושמא מלאכתן , שייגמר  עד טמא אינו לחכמים
טמאים  מתכות כלי  דפשוטי היכי  כי לתשמיש, שראוי כיון מטמא כליםגמליאל  (תוי"ט 

מ"ו ) אותהכו ..שם אחת  בחתיכה  רובו כשנשאר  אבל  אותו , ששוברין ידי  על  נטהר  תנור 
תנור  ולכן שוות  חתיכות לשתי  לחלק  לצמצם  אפשר  ואי  גומות  בו יש  תנור  נטהר . לא חתיכה
ובטבלא רוב, בה  יש  כאילו חתיכה כל דדנין  טמאות  שתיהם  לכו"ע  שוות לחתיכות שנחלקה 

לא או לצמצם  אפשר  אם  גמליאל ורבן חכמים מ"ו )נחלקו שם כלים ורע "א  תוי"ט  .(עפ"י
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המטמאי עדויות כל  ג מט פרק 

בּ טבלא גּ מליאל לר בּ ן  חכמים וּ מוֹ דים
ואחד  גּ ד וֹ ל אחד לׁש נים, ׁש נּ חלקה 

טה וֹ ר: והקּ טן  טמא  ה גּ דוֹ ל קטן ,

מחמיר  גּ מליאל רבּ ן  דברים ׁש לׁש ה
את  טוֹ מנין  אין  ׁש ּמ אי. בית  כּ דברי 
את  זוֹ קפין ואין לׁש בּ ת, טוֹ ב מיּ וֹ ם החּמ ין
גּ ריצין  ּפ ּת ין אוֹ פין  ואין טוֹ ב , בּ יוֹ ם הּמ נוֹ רה
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

טוֹ ב י מ יּ וֹ ם  החּמ ין  את ט וֹ מנין  אין 
אוֹ פין ל ׁש בּ ת. אין ׁש ּמ אי  בּ ית דּ סברי  ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌

מב לין  ואין בּ פת, רב  כּ ן אם ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א
ואין  בּ תב ׁש יל , רב  כּ ן אם ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א
ח ּמ ין  ל וֹ  הי וּ  כּ ן אם אלּ א ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְט וֹ מנין
הלּ ל  וּ בית ט וֹ ב . י וֹ ם מ רב  ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְטמ וּ נין

ל  וטוֹ מנין וּ מב לין דּ אוֹ פין ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָסברי
בּ לבד: ּת ב ׁש יל  ׁש ל זוֹ קפין .ר וּ ב  אין  ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌

חלי וֹ תיה, ׁש נּ תּפ רקוּ  חלי וֹ ת ׁש ל  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ָ◌ְמנוֹ רה
ויׁש  כּ ב וֹ נה, דּ הוי  אוֹ תן, מחזירין ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵאין

אין בּ ני סברי  הלּ ל וּ בית בּ כלים. ן ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
בּ כלים: ב וֹ ת:גּ ריצין .בּ נין כּ כּ ר וֹ ת ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌

מ"ט )(פבשבת כז. שבת,"א  לפני נכרי  לכובס בגדים  נתינת  בענין גם כב "ש  נוהגין שהיו איתא 
קאמר  טוב  יום בדיני דברים  דג' הר "ן )אלא  בשם  מ "ו  פ "ב  ביצה  שכמוכח..(רע "א  סוברים  הם  כי

מעיו"ט להטמין צריכים  ה"נ לשבת, טוב מיום  הבישול  להתיר  תבשילין עירוב שצריכים 
הטמנה  גם הותר  תבשילין העירוב  דע "י סברי וב "ה  לשבת , הטמנה  להתיר  (כמבוארכדי 

עיי "ש ) בכלים.כט..ברע "ב , בנין אין או בכלים בנין יש  אי  היפךל.נחלקו  עבים  היינו גריצין
שבגמרא אלא  דקים, שהם  כב :)רקיקין דף  אי(ביצה  וב "ה ב "ש  נחלקו שם  ברייתא  מובאת 

באותה הרע "ב  הבנת לפי מרובה . היא הכוונה  שעבה  מבארת  והגמרא  עבה , פת  לאפות  מותר 
ר "ל המשנה של  גריצין הדין הוא  מרובה , היינו  הברייתא  של  שעבה  מפרשת כשהגמרא  סוגיא 

ומהר "ם )מרובה דנפישא , תוד"ה עיי "ש רש"י, לפי  בסוגיא  תוספות כהבנת  שלא  וזה  שם , ביצה  .(תוי "ט 
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המטמאי עדויות כל  ג פרק  נ

גּ מליאל,אלּ א רבּ ן אמר רקיקין. 
א וֹ פין הי וּ  לא  א בּ א  בּ ית  ׁש ל מימיהן 
לוֹ , אמרוּ  רקיקין . א לּ א  גּ ריצין  ּפ ּת ין 

אבי לבית  נּ עשׂ ה מחמיריןמה  ׁש היוּ   
להיוֹ ת  ישׂ ראל על וּ מקלּ ין  עצמן  על

וחרי : גּ ריצין  ּפ ּת ין  א וֹ פין 

להקל. דברים ׁש לׁש ה אמר  הוּ א  אף
את וּ מניחין הּמ ּט וֹ ת, בּ ין מכבּ דין
גּ די ועוֹ שׂ ים טוֹ ב, בּ יוֹ ם הּמ גמר
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

רקיקין . בּ ית א לּ א  דּ סברי  דּ ּק וֹ ת. כּ כּ ר וֹ ת ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
טוֹ ב בּ י וֹ ם מר בּ ה ּפ ת אוֹ פין אין ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַׁש ּמ אי
אוֹ פין  אוֹ מרים הלּ ל וּ בית טרחא. ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִמוּ ם
ׁש הּפ ת  ׁש בּ זמן טוֹ ב , בּ י וֹ ם מר בּ ה ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַּפ ת

נאפית: היא יפה ּס ה וחרי .מר בּ ה ְ◌◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
ואין  גּ חלים. גּ בּ י ל הנּ אפית ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְגּ דוֹ לה

ּמ חמיר  מה בּ כל  גּ מליאל כּ ר בּ ן ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲהלכה
ׁש ּמ אי : בּ ית בּ ין יאכּ דברי  מכבּ דין  ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌

להסבהּמ ּט וֹ ת. הי וּ  וּ רגילין ׁש ם. ׁש אוֹ כלין ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ולאכל : מ ּט וֹ ת גּ בּ י  לב וֹ נה מגמר.ל  ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ְֹ◌ָ◌

אבל  בּ ּה . להריח כּ די  גּ חלים גּ בּ י ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַל 
אסוּ ר : הכּ ל דּ ברי  הכּ לים, את ◌ָֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְלגּמ ר 

לפי לא. מחלוקתם ביאור  כן מלא. שהתנור  בזמן יפה  נאפית  שהפת משום מתירין  וב"ה 
רש"י  כשיטת והיא שם)הרע"ב ואולי לב..(ביצה  ביאור . צריך  אביך לבית נעשה מה  הלשון 

בברכות טרפון רבי של מעובדא שרואים כמו נענש , ב "ה  במקום  כב"ש  שהעושה משום 
מ"ג) עוברים (פ"א  שאינם כיון דבר  שום אביך  לבית לעשות לנו שאין לו אמרו ולכן ,

ישראל  לכל  הם מקילים  שהרי לגמרי ב"ה  דברי שם)על  ביצה מלא"ש רע "בלג ..(ע "פ
שם) חורש .לד..(ביצה  משום חייב  ובשדה בונה, משום חייב בבית  בקרקע , גומות  והמשוה
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המטמאי עדויות כל  ג נאפרק 

אוֹ סרים : וחכמים  פסחים. בּ לילי מקלּ ס

עזריה  בּ ן  אלעזר  רבּ י  דברים ׁש לׁש ה
יוֹ צאה  ּפ רת וֹ  א וֹ סרין . וחכמים מּת יר,
את  וּ מקרדין  קרניה , ׁש בּ ין  ברצוּ עה
את וׁש וֹ חקין טוֹ ב, בּ יוֹ ם הבּ המה
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ח וּ צה מק לּ ס . בּ צ דּ וֹ  ּת לוּ יין מ יו וּ בני  כּ ריו ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ל ּפ סח זכר  ע וֹ שׂ ים והי וּ  כּ ׁש צּ וֹ להוּ . ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְל וֹ 

בּ יּה  יב)דּ כתיב ו ל (ׁש מוֹ ת כּ ריו  ל רא ׁש וֹ  ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌
ּמ וֹ . זיניו ׁש כּ לי  זה כּ ג בּ וֹ ר  מקלּ ס, ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ִקר בּ וֹ .

נחׁש ת וכוֹ בע  יז)ּת רגּ וּ ם  א וקוּ לסא (ׁש מ וּ אל , ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌
א וֹ סרים.דנח ׁש א : כּ בּ וּ ד,וחכמים בּ ׁש לׁש ּת ן. ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

דּ לאו  מוּ ם  וּ מגמר , גּמ וֹ ת . א ׁש ו וֹ יי ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִמוּ ם 
למנּ גים  א לּ א ׁש אינוֹ  הוּ א , נפ ׁש  לכל  ֶֹצר◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌
מקלּ ס, גּ די רע . ׁש ריחוֹ  למי אוֹ  ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְבּ יוֹ תר 

והלכה  בּ חוּ ץ. קדׁש ים כּ א וֹ כל ׁש נּ ראה  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִמּפ ני
ׁש בּ ין יבכּ חכמים: בּ רצוּ עה י וֹ צאה ּפ רתוֹ  ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

הוּ א קרניה. מאוֹ י חכמים ואמר וּ  לנוֹ י. ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌
ר בּ י ׁש ל ּפ רתוֹ  ולא ל ּה . ּת כ ׁש יט ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְואינוֹ 
ׁש כנּת וֹ , ׁש ל  אלּ א היתה, זריה בּ ן ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶאל זר 

ל נקראת בּ ּה  מחה ׁש א ׁש מוֹ :ול ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌
טוֹ ב. בּ י וֹ ם  ׁש ל וּ מקרדין  קט נּ ה מגרה כּ מין ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

בּ ּה  וּ מגרדין  וּ מחכּ כין דּ ּק וֹ ת ׁש נּ יה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַבּ רזל
חבּ וּ רה: דּ ביד גּ ב  ל ואף הבּ המה, ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶאת

בתוי"טלה. מ"ז)כתב פ "ב  לאסור(ביצה  החמירו  הכא מותר , מתכוין  שאינו דדבר  כר "ש שקי"ל שאף 
ממש רישיה פסיק שאינו ואף כן  לידי  שיבא ביותר  שקרוב היתהלו ..(תוי"ט )משום שלא  רע"ב עיין

שלו. שבת לז.פרתו נב.)במסכת  כשהרצועה (דף רק הוא  האיסור לחכמים  אי ושמואל רב נחלקו
לנוי  ולשמואל אסור, לנוי בין לשמירה  בין לרב הפרה . לשמירת  ניתנה  אי אף או לנוי שם  ניתנה 

ביצה  ובמסכת  שכאן אע"פ  מותר. לשמירה  מ"ח )אסור  לנוי,(פ "ב ניתנה  שהרצועה הרע "ב  כתב 
מ"ד)בשבת  לנ (פ "ה בין לשמר בין אסור כתב לשמירה  שגם  כרב הלכתא כי שם )וי, ביצה  .(תוי "ט
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המטמאי עדויות כל  ג פרק  נ

גּ מליאל,אלּ א רבּ ן אמר רקיקין. 
א וֹ פין הי וּ  לא  א בּ א  בּ ית  ׁש ל מימיהן 
לוֹ , אמרוּ  רקיקין . א לּ א  גּ ריצין  ּפ ּת ין 

אבי לבית  נּ עשׂ ה מחמיריןמה  ׁש היוּ   
להיוֹ ת  ישׂ ראל על וּ מקלּ ין  עצמן  על

וחרי : גּ ריצין  ּפ ּת ין  א וֹ פין 

להקל. דברים ׁש לׁש ה אמר  הוּ א  אף
את וּ מניחין הּמ ּט וֹ ת, בּ ין מכבּ דין
גּ די ועוֹ שׂ ים טוֹ ב, בּ יוֹ ם הּמ גמר

יא 

      
  לא 

     
    
     

 לב     
    

      
     לג

     
      

     
      

           לד 
             

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

רקיקין . בּ ית א לּ א  דּ סברי  דּ ּק וֹ ת. כּ כּ ר וֹ ת ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
טוֹ ב בּ י וֹ ם מר בּ ה ּפ ת אוֹ פין אין ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַׁש ּמ אי
אוֹ פין  אוֹ מרים הלּ ל וּ בית טרחא. ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִמוּ ם
ׁש הּפ ת  ׁש בּ זמן טוֹ ב , בּ י וֹ ם מר בּ ה ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַּפ ת

נאפית: היא יפה ּס ה וחרי .מר בּ ה ְ◌◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
ואין  גּ חלים. גּ בּ י ל הנּ אפית ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְגּ דוֹ לה

ּמ חמיר  מה בּ כל  גּ מליאל כּ ר בּ ן ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲהלכה
ׁש ּמ אי : בּ ית בּ ין יאכּ דברי  מכבּ דין  ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌

להסבהּמ ּט וֹ ת. הי וּ  וּ רגילין ׁש ם. ׁש אוֹ כלין ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ולאכל : מ ּט וֹ ת גּ בּ י  לב וֹ נה מגמר.ל  ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ְֹ◌ָ◌

אבל  בּ ּה . להריח כּ די  גּ חלים גּ בּ י ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַל 
אסוּ ר : הכּ ל דּ ברי  הכּ לים, את ◌ָֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְלגּמ ר 

לפי לא. מחלוקתם ביאור  כן מלא. שהתנור  בזמן יפה  נאפית  שהפת משום מתירין  וב"ה 
רש"י  כשיטת והיא שם)הרע"ב ואולי לב..(ביצה  ביאור . צריך  אביך לבית נעשה מה  הלשון 

בברכות טרפון רבי של מעובדא שרואים כמו נענש , ב "ה  במקום  כב"ש  שהעושה משום 
מ"ג) עוברים (פ"א  שאינם כיון דבר  שום אביך  לבית לעשות לנו שאין לו אמרו ולכן ,

ישראל  לכל  הם מקילים  שהרי לגמרי ב"ה  דברי שם)על  ביצה מלא"ש רע "בלג ..(ע "פ
שם) חורש .לד..(ביצה  משום חייב  ובשדה בונה, משום חייב בבית  בקרקע , גומות  והמשוה

 י י ח ר ו ק מ

המטמאי עדויות כל  ג נאפרק 

אוֹ סרים : וחכמים  פסחים. בּ לילי מקלּ ס

עזריה  בּ ן  אלעזר  רבּ י  דברים ׁש לׁש ה
יוֹ צאה  ּפ רת וֹ  א וֹ סרין . וחכמים מּת יר,
את  וּ מקרדין  קרניה , ׁש בּ ין  ברצוּ עה
את וׁש וֹ חקין טוֹ ב, בּ יוֹ ם הבּ המה

יב

     
    

            
לה            

  

    
   
    

  לו   
    

   לז 
          

          

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ח וּ צה מק לּ ס . בּ צ דּ וֹ  ּת לוּ יין מ יו וּ בני  כּ ריו ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ל ּפ סח זכר  ע וֹ שׂ ים והי וּ  כּ ׁש צּ וֹ להוּ . ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְל וֹ 

בּ יּה  יב)דּ כתיב ו ל (ׁש מוֹ ת כּ ריו  ל רא ׁש וֹ  ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌
ּמ וֹ . זיניו ׁש כּ לי  זה כּ ג בּ וֹ ר  מקלּ ס, ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ִקר בּ וֹ .

נחׁש ת וכוֹ בע  יז)ּת רגּ וּ ם  א וקוּ לסא (ׁש מ וּ אל , ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌
א וֹ סרים.דנח ׁש א : כּ בּ וּ ד,וחכמים בּ ׁש לׁש ּת ן. ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

דּ לאו  מוּ ם  וּ מגמר , גּמ וֹ ת . א ׁש ו וֹ יי ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִמוּ ם 
למנּ גים  א לּ א ׁש אינוֹ  הוּ א , נפ ׁש  לכל  ֶֹצר◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌
מקלּ ס, גּ די רע . ׁש ריחוֹ  למי אוֹ  ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְבּ יוֹ תר 

והלכה  בּ חוּ ץ. קדׁש ים כּ א וֹ כל ׁש נּ ראה  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִמּפ ני
ׁש בּ ין יבכּ חכמים: בּ רצוּ עה י וֹ צאה ּפ רתוֹ  ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

הוּ א קרניה. מאוֹ י חכמים ואמר וּ  לנוֹ י. ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌
ר בּ י ׁש ל ּפ רתוֹ  ולא ל ּה . ּת כ ׁש יט ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְואינוֹ 
ׁש כנּת וֹ , ׁש ל  אלּ א היתה, זריה בּ ן ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶאל זר 

ל נקראת בּ ּה  מחה ׁש א ׁש מוֹ :ול ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌
טוֹ ב. בּ י וֹ ם  ׁש ל וּ מקרדין  קט נּ ה מגרה כּ מין ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

בּ ּה  וּ מגרדין  וּ מחכּ כין דּ ּק וֹ ת ׁש נּ יה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַבּ רזל
חבּ וּ רה: דּ ביד גּ ב  ל ואף הבּ המה, ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶאת

בתוי"טלה. מ"ז)כתב פ "ב  לאסור(ביצה  החמירו  הכא מותר , מתכוין  שאינו דדבר  כר "ש שקי"ל שאף 
ממש רישיה פסיק שאינו ואף כן  לידי  שיבא ביותר  שקרוב היתהלו ..(תוי"ט )משום שלא  רע"ב עיין

שלו. שבת לז.פרתו נב.)במסכת  כשהרצועה (דף רק הוא  האיסור לחכמים  אי ושמואל רב נחלקו
לנוי  ולשמואל אסור, לנוי בין לשמירה  בין לרב הפרה . לשמירת  ניתנה  אי אף או לנוי שם  ניתנה 

ביצה  ובמסכת  שכאן אע"פ  מותר. לשמירה  מ"ח )אסור  לנוי,(פ "ב ניתנה  שהרצועה הרע "ב  כתב 
מ"ד)בשבת  לנ (פ "ה בין לשמר בין אסור כתב לשמירה  שגם  כרב הלכתא כי שם )וי, ביצה  .(תוי "ט
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המטמאי עדויות כל  ג פרק  נב

יהוּ דה  ר בּ י ׁש לּ הן . בּ רחים הּפ לּפ לין 
בּ י וֹ ם  הבּ המה  את  מקרדין  אין  א וֹ מר,
אבל  חבּ וּ רה , ע וֹ שׂ ה ׁש הוּ א  מּפ ני  טוֹ ב,
אין אוֹ מרים, וחכמים מקרצפין.

מקרצפין : לא  אף מקרדין 

וּ מחמרי ׁש ּמ אי בית  מקּ לּ י  דברים א לּ וּ 
טוֹ ב, בי וֹ ם ׁש נּ וֹ לדה בּ יצה  הלּ ל. בית 

א 

    
   

לח   
    

     
     

    
          

        

 דברי אלו  ד פרק
    

  א   
     ב 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש לּ הן . לכ:בּ רחים השׂ וּ י וֹ ת קטנּ וֹ ת ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌
גּ ּס וֹ ת מקרצפים. ׁש נּ יה ץ ׁש ל בּ מגרה ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

ח בּ וּ רה: ע וֹ שׂ ין מקרצפים.ואין לא  אף ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌
הלכה  ואין קר וּ ד . אּט וּ  קרצוּ ף ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְדּ גזרינן
בּ מקרדים  אלּ א זריה בּ ן אל זר  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְכּ ר בּ י 
לי ּה  קם דּ בהא מ וּ ם בּ לבד, הבּ המה ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶאת

ׁש אין  דּ בר  דּ אמר  ׁש מע וֹ ן דּ ר בּ י  ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְבּ ׁש ּט תיּה 
וחכמים  כּ ותי ּה . לן וקימא מּת ר , ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתכּ וּ ן
דאמר  יהוּ דה כּ ר בּ י  סברי  לי ּה  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִדּ פליגי
הלכה:  ּכ ואין אסוּ ר , מתכּ וּ ן ׁש אין ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָדּ בר 

טוֹ ב.א בי וֹ ם ׁש נּ וֹ לדה ׁש ל בּ יצה טוֹ ב  בּ יוֹ ם ְ◌ֶ◌
הלּ ל  דבית וט מיהוּ  סקינן. ׁש בּ ת ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַאחר 

אם לח. טעמם מפיגין שהם  משום שינוי בלא  אף לב "ה  מותר  שלהם  במדוכה פלפלין דיכת 
מעיו"ט  מ"ז)עושין  פ"א בביצה שהדרך(וכדאיתא  משום טוב  ביום אסור  בריחיים  טחינה  אבל ,

הר "ן  כתב כן מרובים , לימים  צדין)לעשות  אין דחול(ר "פ  לעובדא כיון (רא"ש)ודמי אבל ,
להשתמש אלעזר  רבי מתיר  מרובים, לימים עושים  ואין  הם  קטנים  פלפלים  של  שריחיים 

טוב ביום  מ"ט )בהם פ "א ביצה  תוי"ט  ב"שא..(ע "פ שבש"ס , וב"ה ב"ש  מחלוקות רוב
הם  וב "ה  מקילים  שב"ש מקומות כ "ד התנא קחשיב בפירקין מקילים. וב"ה  מחמירים 
חמישי  בפרק מחלוקתם. היתה  שכך  מודים  התנאים כל מקומות הכ "ד באלו המחמירים.
אם  תנאים פלוגתת יש  עליהם אבל  מחמירים וב "ה מקילים שב"ש מקומות עוד  התנא מביא 

המקילים . הם  ב"ש ואם  אלו , בדברים  נחלקו שהגמרא ב.אכן ואע "ג ב:)רע"ב. דף (ביצה
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דברי עדויות אלו ד נג פרק 

וּ בית ּת אכל. אוֹ מרים, ׁש ּמ אי בּ ית
ׁש ּמ אי בּ ית  תאכל. לא  א וֹ מרים, הלּ ל
בּ ככּ וֹ תבת . וחמץ בּ כזּ ית  שׂ אר  א וֹ מרים,

     
    

     ג 
     

            
   ד            

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ יצה  דּ כל מ וּ ם ּת אכל, לא ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְדּ אמרי
ל ּה , גּ מרה מאתמ וֹ ל  האידנא ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדמתילּ דא
והּת וֹ רה  ט וֹ ב , ליוֹ ם מכינה ׁש בּ ת ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְונמצאת

טז )אמרה הי(ׁש מוֹ ת בּ יּ וֹ ם והיה ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌
מכין  חל הוּ א, חל ׁש י וּ סתם ◌ִ◌ֵֹֹ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְוהכינוּ ,
דּ י וֹ ם  ט וֹ ב , לי וֹ ם מכין וחל ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְל ׁש בּ ת
טוֹ ב יוֹ ם ואין ׁש בּ ת, אקרי נּמ י ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַט וֹ ב 
לי וֹ ם  מכינה ׁש בּ ת ולא לׁש בּ ת ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵמכין
דּ בידי גּ ב  ל אף דביצה והכנה ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַט וֹ ב .

הכנה: מּק ריא היא בּ כזּ ית.ׁש מים שׂ אר ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

פליגיל נין  לא למא כלּ י  אכילה ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌
בּ שׂ אר , הכּ תוּ ב  מ דּ פתח  בּ כ זּ ית, וזה ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְדּ זה

בּ ב ּת יכם י ּמ צא לא יב )שׂ אר  וסיּ ם (ׁש ם , ְ◌ִֹֹ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
 ל ל וֹ מר  מחמצת, אכל כּ ל  כּ י  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְבּ חמץ,
כּ י זה. כּ ן כּ זה חמץ, זהוּ  שׂ אר  ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ֶזהוּ 
סברי ׁש ּמ אי בּ ית בּ ע וּ ר , לנין ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְפליגי 
וחמץ, שׂ אר  לתרויהוּ  רחמנא ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִמדּ כתב 
כּ ׁש ע וּ ר וֹ  לא זה ׁש ל  ׁש ע וּ ר וֹ  מ נּ ּה  ◌ִ◌ְֹ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְׁש מע 
מאכילה. בּ ע וּ ר  ילפינן ולא זה, ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש ל
מאכילה: בּ ע וּ ר  ילפינן סברי  הלּ ל ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵוּ בית

המשנה השבת, שאחר  טוב יום  משום גזירה  אסורה  טובים ימים  בשאר  שגם  מסיקה
הדין בעיקר  מ"א)מוקמינן פ "א ביצה מאתמולג ..(תוי"ט  היום שנולדה ביצה  שכל משום 

ובית טוב. ליום  משבת  להכין  התורה מן ואסור  בשבת היתה הכנתה שגמר  ונמצא נגמרה,
כל  סוברים  אינם שהם  משום מתירים , נגמרה שמאי מאתמול  היום שנולדה (תוספותביצה

אנגליא) כדכתיבד..חכמי כרת חייב בפסח  חמץ  יט )האוכל יב, לא(שמות שׂ אר  ימים ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִׁש בת
בין  נפקותא  אין  שבזה מודים וכו "ע גו'. הנּ פׁש  ונכרתה  מחמצת אכל  כּ ל כּ י בּ ב ּת יכם ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִי ּמ צא 
זהו  ש "מ  מחמצת , אוכל שכל משום טעם  ונותן בשאור  מתחיל הפסוק כי  לחמץ , שאור 
ולאו  חמץ  על נפרד לאו כתיב יראה  בל בענין אבל שוה. דיניהם  כלומר  חמץ, זהו  שאור 

דכתיב  שאור , על ז)נפרד יג, גּ בל ,(שמות  בּ כל שׂ אר  ל יראה ולא  חמץ ל יראה ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ְולא 
בק "ו. ממנו נלמד  קשה שחימוצו ושאור  חמץ, לכתוב היה שמספיק סברי  שמאי ובית 
זה. של  כשיעורו אין  ביעור  לענין  זה של ששיעורו  ללמד אלא שאור  הכתוב  כתב  ולא
בקרא ייתור  וליכא קשה , חימוצו  ושאור  לאכילה , ראוי  חמץ כי צריכי  תרוייהו לב "ה  אבל

דומה שיעורם  ותרוייהו מאכילה  ביעור  ילפינן ביצה)ולכן  ריש מתוי"ט  ביאור בתוספת  .(רע "ב 
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נד



המטמאי עדויות כל  ג פרק  נב

יהוּ דה  ר בּ י ׁש לּ הן . בּ רחים הּפ לּפ לין 
בּ י וֹ ם  הבּ המה  את  מקרדין  אין  א וֹ מר,
אבל  חבּ וּ רה , ע וֹ שׂ ה ׁש הוּ א  מּפ ני  טוֹ ב,
אין אוֹ מרים, וחכמים מקרצפין.

מקרצפין : לא  אף מקרדין 

וּ מחמרי ׁש ּמ אי בית  מקּ לּ י  דברים א לּ וּ 
טוֹ ב, בי וֹ ם ׁש נּ וֹ לדה בּ יצה  הלּ ל. בית 

א 

    
   

לח   
    

     
     

    
          

        

 דברי אלו  ד פרק
    

  א   
     ב 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש לּ הן . לכ:בּ רחים השׂ וּ י וֹ ת קטנּ וֹ ת ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌
גּ ּס וֹ ת מקרצפים. ׁש נּ יה ץ ׁש ל בּ מגרה ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

ח בּ וּ רה: ע וֹ שׂ ין מקרצפים.ואין לא  אף ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌
הלכה  ואין קר וּ ד . אּט וּ  קרצוּ ף ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְדּ גזרינן
בּ מקרדים  אלּ א זריה בּ ן אל זר  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְכּ ר בּ י 
לי ּה  קם דּ בהא מ וּ ם בּ לבד, הבּ המה ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶאת

ׁש אין  דּ בר  דּ אמר  ׁש מע וֹ ן דּ ר בּ י  ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְבּ ׁש ּט תיּה 
וחכמים  כּ ותי ּה . לן וקימא מּת ר , ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתכּ וּ ן
דאמר  יהוּ דה כּ ר בּ י  סברי  לי ּה  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִדּ פליגי
הלכה:  ּכ ואין אסוּ ר , מתכּ וּ ן ׁש אין ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָדּ בר 

טוֹ ב.א בי וֹ ם ׁש נּ וֹ לדה ׁש ל בּ יצה טוֹ ב  בּ יוֹ ם ְ◌ֶ◌
הלּ ל  דבית וט מיהוּ  סקינן. ׁש בּ ת ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַאחר 

אם לח. טעמם מפיגין שהם  משום שינוי בלא  אף לב "ה  מותר  שלהם  במדוכה פלפלין דיכת 
מעיו"ט  מ"ז)עושין  פ"א בביצה שהדרך(וכדאיתא  משום טוב  ביום אסור  בריחיים  טחינה  אבל ,

הר "ן  כתב כן מרובים , לימים  צדין)לעשות  אין דחול(ר "פ  לעובדא כיון (רא"ש)ודמי אבל ,
להשתמש אלעזר  רבי מתיר  מרובים, לימים עושים  ואין  הם  קטנים  פלפלים  של  שריחיים 

טוב ביום  מ"ט )בהם פ "א ביצה  תוי"ט  ב"שא..(ע "פ שבש"ס , וב"ה ב"ש  מחלוקות רוב
הם  וב "ה  מקילים  שב"ש מקומות כ "ד התנא קחשיב בפירקין מקילים. וב"ה  מחמירים 
חמישי  בפרק מחלוקתם. היתה  שכך  מודים  התנאים כל מקומות הכ "ד באלו המחמירים.
אם  תנאים פלוגתת יש  עליהם אבל  מחמירים וב "ה מקילים שב"ש מקומות עוד  התנא מביא 

המקילים . הם  ב"ש ואם  אלו , בדברים  נחלקו שהגמרא ב.אכן ואע "ג ב:)רע"ב. דף (ביצה
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דברי עדויות אלו ד נג פרק 

וּ בית ּת אכל. אוֹ מרים, ׁש ּמ אי בּ ית
ׁש ּמ אי בּ ית  תאכל. לא  א וֹ מרים, הלּ ל
בּ ככּ וֹ תבת . וחמץ בּ כזּ ית  שׂ אר  א וֹ מרים,
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   ד            

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ יצה  דּ כל מ וּ ם ּת אכל, לא ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְדּ אמרי
ל ּה , גּ מרה מאתמ וֹ ל  האידנא ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדמתילּ דא
והּת וֹ רה  ט וֹ ב , ליוֹ ם מכינה ׁש בּ ת ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְונמצאת

טז )אמרה הי(ׁש מוֹ ת בּ יּ וֹ ם והיה ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌
מכין  חל הוּ א, חל ׁש י וּ סתם ◌ִ◌ֵֹֹ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְוהכינוּ ,
דּ י וֹ ם  ט וֹ ב , לי וֹ ם מכין וחל ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְל ׁש בּ ת
טוֹ ב יוֹ ם ואין ׁש בּ ת, אקרי נּמ י ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַט וֹ ב 
לי וֹ ם  מכינה ׁש בּ ת ולא לׁש בּ ת ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵמכין
דּ בידי גּ ב  ל אף דביצה והכנה ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַט וֹ ב .

הכנה: מּק ריא היא בּ כזּ ית.ׁש מים שׂ אר ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

פליגיל נין  לא למא כלּ י  אכילה ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌
בּ שׂ אר , הכּ תוּ ב  מ דּ פתח  בּ כ זּ ית, וזה ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְדּ זה

בּ ב ּת יכם י ּמ צא לא יב )שׂ אר  וסיּ ם (ׁש ם , ְ◌ִֹֹ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
 ל ל וֹ מר  מחמצת, אכל כּ ל  כּ י  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְבּ חמץ,
כּ י זה. כּ ן כּ זה חמץ, זהוּ  שׂ אר  ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ֶזהוּ 
סברי ׁש ּמ אי בּ ית בּ ע וּ ר , לנין ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְפליגי 
וחמץ, שׂ אר  לתרויהוּ  רחמנא ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִמדּ כתב 
כּ ׁש ע וּ ר וֹ  לא זה ׁש ל  ׁש ע וּ ר וֹ  מ נּ ּה  ◌ִ◌ְֹ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְׁש מע 
מאכילה. בּ ע וּ ר  ילפינן ולא זה, ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש ל
מאכילה: בּ ע וּ ר  ילפינן סברי  הלּ ל ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵוּ בית

המשנה השבת, שאחר  טוב יום  משום גזירה  אסורה  טובים ימים  בשאר  שגם  מסיקה
הדין בעיקר  מ"א)מוקמינן פ "א ביצה מאתמולג ..(תוי"ט  היום שנולדה ביצה  שכל משום 

ובית טוב. ליום  משבת  להכין  התורה מן ואסור  בשבת היתה הכנתה שגמר  ונמצא נגמרה,
כל  סוברים  אינם שהם  משום מתירים , נגמרה שמאי מאתמול  היום שנולדה (תוספותביצה

אנגליא) כדכתיבד..חכמי כרת חייב בפסח  חמץ  יט )האוכל יב, לא(שמות שׂ אר  ימים ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִׁש בת
בין  נפקותא  אין  שבזה מודים וכו "ע גו'. הנּ פׁש  ונכרתה  מחמצת אכל  כּ ל כּ י בּ ב ּת יכם ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִי ּמ צא 
זהו  ש "מ  מחמצת , אוכל שכל משום טעם  ונותן בשאור  מתחיל הפסוק כי  לחמץ , שאור 
ולאו  חמץ  על נפרד לאו כתיב יראה  בל בענין אבל שוה. דיניהם  כלומר  חמץ, זהו  שאור 

דכתיב  שאור , על ז)נפרד יג, גּ בל ,(שמות  בּ כל שׂ אר  ל יראה ולא  חמץ ל יראה ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ְולא 
בק "ו. ממנו נלמד  קשה שחימוצו ושאור  חמץ, לכתוב היה שמספיק סברי  שמאי ובית 
זה. של  כשיעורו אין  ביעור  לענין  זה של ששיעורו  ללמד אלא שאור  הכתוב  כתב  ולא
בקרא ייתור  וליכא קשה , חימוצו  ושאור  לאכילה , ראוי  חמץ כי צריכי  תרוייהו לב "ה  אבל

דומה שיעורם  ותרוייהו מאכילה  ביעור  ילפינן ביצה)ולכן  ריש מתוי"ט  ביאור בתוספת  .(רע "ב 
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נה



דברי עדויות אלו ד פרק  נד

בּ כ זּ ית : וזה  זה  א וֹ מרים, ה לּ ל וּ בית 

הכּ ל טוֹ ב, ביוֹ ם ׁש נּ וֹ לדה בּ המה
ׁש יּ צא ואפר וֹ ח מּת רת . ׁש היא  מוֹ דים
ׁש הוּ א מוֹ דים הכּ ל הבּ יצה, מן
בּ יוֹ ם ועוֹ ף חיּ ה הּׁשוֹ חט אסוּ ר.
יחּפ ר אוֹ מרים, ׁש ּמ אי בּ ית טוֹ ב,

ב

      
     

      

    
     

     
 ה  

     
      

 ו    
      ז      

           ח

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מּת רת.ב  ׁש היא מוֹ דים בּ בּ ר ה כּ ל  ׁש יּ וֹ ד וה וּ א  ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌◌ָ◌

חד ׁש יו: ל וֹ  ׁש יּ צא .ׁש כּ ל וּ  מוֹ דים ואפרוֹ ח הכּ ל ֶ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִֹ◌

העוֹ ף: ׁש רץ  מוּ ם  אסוּ ר , חיּ ה ׁש ה וּ א  הּׁשוֹ חט ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
ט וֹ ב ,ועוֹ ף. בּ י וֹ ם וע וֹ ף ח יּ ה ל ׁש חט הבּ א ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌

ישׂ ה: כּ יצד דּ ין בּ בית ׁש ּמ אי ונמל בּ ית ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

לכּת ח לּ ה אוֹ מרים . ׁש יּ ׁש חט  לוֹ  מוֹ רים דּ ין בּ ית ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

יוֹ ם, מ בּ ע וֹ ד  לוֹ  ׁש יּ ׁש  נע וּ ץ בּ דקר  ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ַויּ ח ּפ ר 

וי לה  ניצתוֹ  מּמ קוֹ ם  א וֹ תוֹ  ׁש יּ קר ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר

בּ פר  נע וּ ץ  כּ ׁש הוּ א  וּ מירי בּ וֹ . ויכּס ה  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָפר

כּ תי ׁש ה: מחּס ר  ׁש אינ וֹ  לכּס וֹ ת, הראוּ י ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִּת חוֹ ח

לגדלה. הוכנה שנולדה  שע"י ביצה דדוקא  הלל. לבית בביצה  כמו הכנה  איסור  בה ואין 
הלידה נחשבה התרנגולת , במעי מאשר  הטלתה  אחר  לאכילה  יותר  טובה  וכן אפרוחים 
שחיטה, לאחר  אמו  במעי  בנמצא  גם דבר  לכל וראוי לאכילה טובה בהמה  ולד אבל כהכנה,

שנולד ולד הרא"ש)כמו  בשם דכל .(תוי"ט  משום היינו  אסור, חדשיו  לו  כלו  לא שאם הרע "ב  (ומש"כ

אס  חדשיו  לו  שכלו  נודע  נפל שלא  ספק משום  ללידתו , שמיני ליל עד בחול  גם אסורות ור מאכלות  (רמב"ם 

ה "ד ) יעקבו ..)פ"ד  בן אליעזר  רבי  כשיטת והיינו  בחול גם  אסור  ולפ"ז ו :)רע"ב , דף .(ביצה 
דלא התם רב כדאמר  טעמא אלא  אסור , טוב  ביום שרק  משמע במשנתנו כי  התוי "ט ותמה 

אמו  אגב  מוכנת  שהיא שנולדה  לבהמה  טוב)דמי  ביום  אמו  לשחוט  אינו (שמותר אפרוח אבל  ,
היתה. מוקצה  יצא שממנה שהביצה אמו  אגב שחטז.מוכן  שאם  ומודים סיפא מדקתני 

ששחט מי משמעו אין והשוחט  קאמר , דיעבד לאו דרישא  ש "מ ויכסה , בדקר  שיחפור 
לו אומרים כיצד לימלך, שבא  השוחט  ה "ק  אלא  הלשון , ז:)כפשטות דף אין ח..(ביצה אם 

הוא טוחן תולדת העפר  כתישת  כי אסור , תיחוח  בעפר (רש "י)העפר  נעוץ שהדקר  ומיירי  .

 י י ח ר ו ק מ

דברי עדויות אלו ד נה פרק 

לא א וֹ מרים, הלּ ל וּ בית  ויכ ּס ה. בּ דּ קר
מוּ כן . עפר  לוֹ  היה  כּ ן  אם א לּ א  י ׁש חט
בּ דּ קר  ׁש יּ חּפ ר  ׁש חט, ׁש אם וּ מוֹ דים

הוּ א : מוּ כן  כּ ירה  ׁש אפר  ויכּס ה.
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ויּ דקר דּ קר. לׁש וֹ ן בּ ארץ. ׁש נּ וֹ צין יתד ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֹ
ׁש ניהם כה )את כּ ירה :(בּ מדבּ ר  ׁש אפר  ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

הוּ א . ׁש ּמ אימוּ כן  דּ בית אּמ לּ תיהוּ  לאו ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌
בּ אנּפ י מלּ תא אלּ א קאי , הלּ ל  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵוּ בית
כּ ירה  ואפר  קאמר , והכי היא. ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַנפׁש ּה 
ׁש הּס ק  אלּ א ׁש נוּ  ולא הוּ א, ◌ַ◌◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ָמוּ כן

ט וֹ ב , בּ י וֹ ם הּס ק אבל טוֹ ב , י וֹ ם ◌ְ◌ַ◌◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵמרב 
דּ ּת י ּה  מאתמ וֹ ל  למימר  דּ ליכּ א ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָאסוּ ר ,
בּ יצה, בּ וֹ  לצל וֹ ת ראוּ י  ואם ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲל וֹ י ּה .
לכּס וֹ ת  מּת ר  חם, רמץ הוּ א ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶׁש דין
בּ וֹ  לצלוֹ ת בּ וֹ  להּפ וֹ כי דּ חזי  אידי  ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַבּ וֹ ,
בּ וֹ : וּ מכּס ה נּמ י ליּה  ׁש קיל ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵבּ יצה,

היה בגומא צורך לו היה אם גומא . יישאר  העפר  שכשמוציא קשה, עפר  וסביבו תיחוח
דאורייתא  איסור  כןבזה עושה אם  חורש ואיסור בבית, כן  עושה אם  בונה משום עובר (שהיה 

דאורייתא .בשדה) איסור  בזה אין  לעפרה אלא צריך שאין  כיון אבל מלאכה, דהוה  משום (אי

מקלקל דהוה משום  אי לגופה , צריכה  י .)שאינה  דף בחגיגה  איכא,)(כמבואר  מיהא  דרבנן איסור  ומ "מ
יו  שמחת משום  דרבנן איסור  התירו אי  וב "ה ב "ש  נחלקו  טוב ובזה  פ"אם  ביצה  (תוי"ט 

ח.) דף  שם  ומהר"ם  ח.)הגמרא ט..מ"ב, דף  כלומר (שם  שמיה. דכר  מאן כירה אפר  מקשה
שה "ק  ומתרץ  ביניהם . קשר  אין  והרי דלעיל, דין  על טעם  ליתן  שבא משמע כירה שאפר 
ב "ה ובין  ב"ש ובין דלעיל  ומודים על  קאי אמנם הוא. חדש  דין ואכן  כירה ', 'ואפר 

זה בדין קאמר )מודים הכי תוד"ה מותר י..(שם אינו  היום בו שהסיקו  מעצים  אפר  אבל
אסור  הכי בלאו אבל ברע"ב, כדאיתא  ביצה , בו לצלות ראוי שעדיין זמן כל  אלא  בשימוש 

בנולד אוסר  במוקצה  שמתיר  ר "ש  ואף הוא, נולד  כי  בו  יהודה)להשתמש  רב  אמר תוד"ה  .(שם 
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דברי עדויות אלו ד פרק  נד

בּ כ זּ ית : וזה  זה  א וֹ מרים, ה לּ ל וּ בית 

הכּ ל טוֹ ב, ביוֹ ם ׁש נּ וֹ לדה בּ המה
ׁש יּ צא ואפר וֹ ח מּת רת . ׁש היא  מוֹ דים
ׁש הוּ א מוֹ דים הכּ ל הבּ יצה, מן
בּ יוֹ ם ועוֹ ף חיּ ה הּׁשוֹ חט אסוּ ר.
יחּפ ר אוֹ מרים, ׁש ּמ אי בּ ית טוֹ ב,

ב
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           ח

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מּת רת.ב  ׁש היא מוֹ דים בּ בּ ר ה כּ ל  ׁש יּ וֹ ד וה וּ א  ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌◌ָ◌

חד ׁש יו: ל וֹ  ׁש יּ צא .ׁש כּ ל וּ  מוֹ דים ואפרוֹ ח הכּ ל ֶ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִֹ◌

העוֹ ף: ׁש רץ  מוּ ם  אסוּ ר , חיּ ה ׁש ה וּ א  הּׁשוֹ חט ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
ט וֹ ב ,ועוֹ ף. בּ י וֹ ם וע וֹ ף ח יּ ה ל ׁש חט הבּ א ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌

ישׂ ה: כּ יצד דּ ין בּ בית ׁש ּמ אי ונמל בּ ית ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

לכּת ח לּ ה אוֹ מרים . ׁש יּ ׁש חט  לוֹ  מוֹ רים דּ ין בּ ית ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

יוֹ ם, מ בּ ע וֹ ד  לוֹ  ׁש יּ ׁש  נע וּ ץ בּ דקר  ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ַויּ ח ּפ ר 

וי לה  ניצתוֹ  מּמ קוֹ ם  א וֹ תוֹ  ׁש יּ קר ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר

בּ פר  נע וּ ץ  כּ ׁש הוּ א  וּ מירי בּ וֹ . ויכּס ה  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָפר

כּ תי ׁש ה: מחּס ר  ׁש אינ וֹ  לכּס וֹ ת, הראוּ י ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִּת חוֹ ח

לגדלה. הוכנה שנולדה  שע"י ביצה דדוקא  הלל. לבית בביצה  כמו הכנה  איסור  בה ואין 
הלידה נחשבה התרנגולת , במעי מאשר  הטלתה  אחר  לאכילה  יותר  טובה  וכן אפרוחים 
שחיטה, לאחר  אמו  במעי  בנמצא  גם דבר  לכל וראוי לאכילה טובה בהמה  ולד אבל כהכנה,

שנולד ולד הרא"ש)כמו  בשם דכל .(תוי"ט  משום היינו  אסור, חדשיו  לו  כלו  לא שאם הרע "ב  (ומש"כ

אס  חדשיו  לו  שכלו  נודע  נפל שלא  ספק משום  ללידתו , שמיני ליל עד בחול  גם אסורות ור מאכלות  (רמב"ם 

ה "ד ) יעקבו ..)פ"ד  בן אליעזר  רבי  כשיטת והיינו  בחול גם  אסור  ולפ"ז ו :)רע"ב , דף .(ביצה 
דלא התם רב כדאמר  טעמא אלא  אסור , טוב  ביום שרק  משמע במשנתנו כי  התוי "ט ותמה 

אמו  אגב  מוכנת  שהיא שנולדה  לבהמה  טוב)דמי  ביום  אמו  לשחוט  אינו (שמותר אפרוח אבל  ,
היתה. מוקצה  יצא שממנה שהביצה אמו  אגב שחטז.מוכן  שאם  ומודים סיפא מדקתני 

ששחט מי משמעו אין והשוחט  קאמר , דיעבד לאו דרישא  ש "מ ויכסה , בדקר  שיחפור 
לו אומרים כיצד לימלך, שבא  השוחט  ה "ק  אלא  הלשון , ז:)כפשטות דף אין ח..(ביצה אם 

הוא טוחן תולדת העפר  כתישת  כי אסור , תיחוח  בעפר (רש "י)העפר  נעוץ שהדקר  ומיירי  .
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לא א וֹ מרים, הלּ ל וּ בית  ויכ ּס ה. בּ דּ קר
מוּ כן . עפר  לוֹ  היה  כּ ן  אם א לּ א  י ׁש חט
בּ דּ קר  ׁש יּ חּפ ר  ׁש חט, ׁש אם וּ מוֹ דים

הוּ א : מוּ כן  כּ ירה  ׁש אפר  ויכּס ה.
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ויּ דקר דּ קר. לׁש וֹ ן בּ ארץ. ׁש נּ וֹ צין יתד ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֹ
ׁש ניהם כה )את כּ ירה :(בּ מדבּ ר  ׁש אפר  ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

הוּ א . ׁש ּמ אימוּ כן  דּ בית אּמ לּ תיהוּ  לאו ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌
בּ אנּפ י מלּ תא אלּ א קאי , הלּ ל  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵוּ בית
כּ ירה  ואפר  קאמר , והכי היא. ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַנפׁש ּה 
ׁש הּס ק  אלּ א ׁש נוּ  ולא הוּ א, ◌ַ◌◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ָמוּ כן

ט וֹ ב , בּ י וֹ ם הּס ק אבל טוֹ ב , י וֹ ם ◌ְ◌ַ◌◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵמרב 
דּ ּת י ּה  מאתמ וֹ ל  למימר  דּ ליכּ א ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָאסוּ ר ,
בּ יצה, בּ וֹ  לצל וֹ ת ראוּ י  ואם ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲל וֹ י ּה .
לכּס וֹ ת  מּת ר  חם, רמץ הוּ א ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶׁש דין
בּ וֹ  לצלוֹ ת בּ וֹ  להּפ וֹ כי דּ חזי  אידי  ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַבּ וֹ ,
בּ וֹ : וּ מכּס ה נּמ י ליּה  ׁש קיל ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵבּ יצה,

היה בגומא צורך לו היה אם גומא . יישאר  העפר  שכשמוציא קשה, עפר  וסביבו תיחוח
דאורייתא  איסור  כןבזה עושה אם  חורש ואיסור בבית, כן  עושה אם  בונה משום עובר (שהיה 

דאורייתא .בשדה) איסור  בזה אין  לעפרה אלא צריך שאין  כיון אבל מלאכה, דהוה  משום (אי

מקלקל דהוה משום  אי לגופה , צריכה  י .)שאינה  דף בחגיגה  איכא,)(כמבואר  מיהא  דרבנן איסור  ומ "מ
יו  שמחת משום  דרבנן איסור  התירו אי  וב "ה ב "ש  נחלקו  טוב ובזה  פ"אם  ביצה  (תוי"ט 

ח.) דף  שם  ומהר"ם  ח.)הגמרא ט..מ"ב, דף  כלומר (שם  שמיה. דכר  מאן כירה אפר  מקשה
שה "ק  ומתרץ  ביניהם . קשר  אין  והרי דלעיל, דין  על טעם  ליתן  שבא משמע כירה שאפר 
ב "ה ובין  ב"ש ובין דלעיל  ומודים על  קאי אמנם הוא. חדש  דין ואכן  כירה ', 'ואפר 

זה בדין קאמר )מודים הכי תוד"ה מותר י..(שם אינו  היום בו שהסיקו  מעצים  אפר  אבל
אסור  הכי בלאו אבל ברע"ב, כדאיתא  ביצה , בו לצלות ראוי שעדיין זמן כל  אלא  בשימוש 

בנולד אוסר  במוקצה  שמתיר  ר "ש  ואף הוא, נולד  כי  בו  יהודה)להשתמש  רב  אמר תוד"ה  .(שם 
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דברי עדויות אלו ד פרק  נו 

הבקר . לענ יּ ים, הבקר אוֹ מרים, ׁש ּמ אי בּ ית
עד  הבקר, אינ וֹ  א וֹ מרים, הלּ ל  וּ בית 
עמרי כּ ל  כּ ּׁשמּט ה . ל עׁש ירים אף  ׁש יּ בקר
ארבּ עה  ׁש ל ואחד  קב, קב  ׁש ל הּׂשדה 
אינ וֹ  אוֹ מרים , ׁש ּמ אי בּ ית וּ ׁש כחוֹ , ק בּ ין,
ׁש כחה: א וֹ מרים, הלּ ל וּ בית  ׁש כחה .
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הפקר .ג לעניּ ים  ׁש הפקיר הפקר מי  ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌
יׁש  הפקר דּ ין לׁש ירים, ולא  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָלנ יּ ים
ולא  וּ פאה  ׁש כחה בּ לקט חיּ ב  ואינ וֹ  ֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְלוֹ ,

וּ פאה  בּ לקט דּ כתיב יט )בּ משׂ רוֹ ת, (ויּ קרא  ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

לוֹ מר  ּת למוּ ד מה אוֹ תם, ּת זב ולגּ ר ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶלני 
דּ הינוּ  אחרת , זיבה ל לּמ ד אתם, ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָֹֹ◌ֲ◌ַּת זב
ולא  ל ניּ ים  זּ וֹ  מה כּ ז וֹ , ׁש היא ֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶהפקר 

לנ יּ ים: הפקר אף  ׁש יּ פקירׁש ירים, עד ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌
כּ ּׁשמ ּט ה . לעׁש ירים  כג)דּ כתיב אף (ׁש מוֹ ת ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌

מה  וּ נטׁש ּת ּה , ּת ׁש מטנּ ה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוה בית 

נטיׁש ה  ל לּמ ד וּ נט ׁש ּת ּה , ל וֹ מר ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַּת למוּ ד 
כּ בי ית , ׁש היא  הפקר, דּ הינוּ  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַאחרת,
הפקר  אף  ול ׁש ירים לניּ ים  בי ית  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמה

ולׁש ירים: ׁש ללנ יּ ים  הּׂשדה  עמרי כּ ל ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌
קב . כּ לקב  הדה מרי  כּ ל  היוּ  אם ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

ק בּ ין, אר בּ ת  ׁש ל ואחד קב  מהן ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶאחד
אינוֹ  כּ ן ל  יתר ׁש כחה , זה הרי ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְוּ ׁש כחוֹ ,
ׁש ני המרים כּ ל היוּ  אם וכן ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִׁש כחה.
הרי וּ ׁש כחוֹ , קבּ ין, ממנה ואחד  ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַקבּ ין

אינּה  כּ ן ל יתר  ׁש כחה, ׁש כחה:זה  ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

והרמב "ן יא. ומתחלפים. השפה ממוצא שניהם והפ"א שהבי "ת  הפקר , כמו פירושו הבקר 
בפ "א  החליפו ובש"ס  בבי"ת, במשנה מקום בכל  הלשון  עיקר  קדושים, בפרשת  (תוי"ט כתב

מ"א) פ"ו  עי "ש .יב..פאה  הרע"ב, שפירש כמו הכתובים בדרשות  שיטתיג .ונחלקו  כן
מ "ה  פ"ו  בפאה אינםב"ש ארבעה שכחה שלשה  ולב "ש שכחה , אינם שלשה  שכחה  שנים (לב "ה

הר "ש .יד..שכחה) בשם שם כאןתוי "ט השדה)(הרע"ב עומרי כל השדה(ד"ה עומרי כל היו  שאם  כתב

והוא ב"ה לפי והיינו  שכחה . אינו  כן על יתר שכחה , זה  הרי ושכחו  קבין ארבעה של ואחד קב  מהן אחד כל 
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ולגּ דיׁש  לגּ ּפ ה   ּסמו ׁש ה וּ א  העמר 
ׁש ּמ אי בּ ית  וּ ׁש כחוֹ , ולכּ לים, ולבּ קר 
הלּ ל וּ בית ׁש כחה. אינוֹ  אוֹ מרים,

ׁש כחה: א וֹ מרים,

ל וֹ  אין א וֹ מרים , ׁש ּמ אי  בּ ית רבעי , כּ רם
אוֹ מרים , ה לּ ל וּ בית  בעוּ ר. לוֹ  ואין חמ ׁש 

ד
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בּ לא לגּ ּפ ה.ד  ז וֹ  ל  ז וֹ  סדוּ רוֹ ת  אבנים  גּ דר ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֹ
הּמ חר ׁש ה:ולכּ לים.טיט: ׁש ּמ אי כּ לי  בּ ית ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌

ׁש כחה . אינ וֹ  ׁש ּמ אי א וֹ מרים דבית  ּפ לוּ ג ּת יהוּ  ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌
להוֹ ליכוֹ  בּ וֹ  ׁש החזיק בּ עמר  הלּ ל ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵוּ בית

בּ צד  וּ נתנוֹ  הגּ דיׁש ל יר  בּ צד  אוֹ  הגּ ּפ ה ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌
אינוֹ  אוֹ מרים ׁש ּמ אי ׁש בּ ית ׁש ם, ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוּ ׁש כחוֹ 
אוֹ מרים  הלּ ל וּ בית  בּ וֹ , זכה  ׁש הרי ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִׁש כחה,
אוֹ מרים  ׁש ּמ אי בּ ית אחר , ּפ ר וּ ׁש  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִׁש כחה.
החזיק  ׁש א בּ עמר  אפלּ וּ  ׁש כחה, ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵאינוֹ 
והנּ יח וֹ  דּ הוֹ איל ׁש כחה, הוי לא כּ לל ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָֹ◌ָ◌ְבּ וֹ 
הלּ ל  וּ בית לזכר וֹ . תיד  המסיּ ם דּ בר  ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵאצל 

בּ וֹ . החזיק ׁש א זמן כּ ל  ׁש כחה, ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְאוֹ מרים
 ּכ ואחר בּ וֹ  החזיק  ׁש אם  ה לּ ל בּ ית  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִוּ מוֹ דים 

ׁש כחה: ׁש אינוֹ  רבעי.ה ׁש כחוֹ  ׁש ה וּ א כּ רם  ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
לירוּ ׁש לים. חוּ ץ לאכל וֹ  בּ א  אם ּפ דיוֹ ן ָצרי◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌

מאכל: ץ לכל  הדּ ין חמ ׁש .והוּ א לוֹ  אין  ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
מ וֹ סיפין  ׁש הבּ לים בּ וֹ  ּת וֹ רה כּ תבה ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְדּ לא
ׁש ני: בּ מ שׂ ר  ׁש כּ תבה  כּ דּ ר החמׁש  ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֶאת

בעוּ ר. לוֹ  מן ואין  לב ר וֹ  ח יּ ב  אינוֹ  ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
וׁש ל  רבי ית ׁש ל ּפ סח  בּ רב  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהבּ ית
כּ דכתיב הּמ שׂ ר וֹ ת כּ ׁש ּמ ב ר  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְׁש בי ית

כו) הבּ ית:(דּ ברים  מן הּק דׁש  בּ ר ּת י ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌

בהלכותיו  הרמב"ם  הי "ז)מדברי פ"ה להו (מתנ"ע דלית  משום הוא ב "ה  של טעמו  אם  כי צ"ב , דבריו  אמנם .

שכחה יהא שלא  קבין מארבעה  יותר בו  יש שאם  מנין קטנים, לעומרים  מחולק  העומר כאלו  (משנהשרואים

שם ) לדעתטו ..)למלך המשנה . בביאור  אליעזר  ורבי  יהושע  רבי מחלוקת  מובאת בירושלמי 
עתיד כי שכחה הוי  לא לב"ש שכחו, כך  ואחר  מסוים דבר  בצד  כשהניחם  נחלקו  יהושע  רבי
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דברי עדויות אלו ד פרק  נו 

הבקר . לענ יּ ים, הבקר אוֹ מרים, ׁש ּמ אי בּ ית
עד  הבקר, אינ וֹ  א וֹ מרים, הלּ ל  וּ בית 
עמרי כּ ל  כּ ּׁשמּט ה . ל עׁש ירים אף  ׁש יּ בקר
ארבּ עה  ׁש ל ואחד  קב, קב  ׁש ל הּׂשדה 
אינ וֹ  אוֹ מרים , ׁש ּמ אי בּ ית וּ ׁש כחוֹ , ק בּ ין,
ׁש כחה: א וֹ מרים, הלּ ל וּ בית  ׁש כחה .

ג    יא 
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הפקר .ג לעניּ ים  ׁש הפקיר הפקר מי  ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌
יׁש  הפקר דּ ין לׁש ירים, ולא  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָלנ יּ ים
ולא  וּ פאה  ׁש כחה בּ לקט חיּ ב  ואינ וֹ  ֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְלוֹ ,

וּ פאה  בּ לקט דּ כתיב יט )בּ משׂ רוֹ ת, (ויּ קרא  ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

לוֹ מר  ּת למוּ ד מה אוֹ תם, ּת זב ולגּ ר ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶלני 
דּ הינוּ  אחרת , זיבה ל לּמ ד אתם, ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָֹֹ◌ֲ◌ַּת זב
ולא  ל ניּ ים  זּ וֹ  מה כּ ז וֹ , ׁש היא ֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶהפקר 

לנ יּ ים: הפקר אף  ׁש יּ פקירׁש ירים, עד ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌
כּ ּׁשמ ּט ה . לעׁש ירים  כג)דּ כתיב אף (ׁש מוֹ ת ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌

מה  וּ נטׁש ּת ּה , ּת ׁש מטנּ ה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוה בית 

נטיׁש ה  ל לּמ ד וּ נט ׁש ּת ּה , ל וֹ מר ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַּת למוּ ד 
כּ בי ית , ׁש היא  הפקר, דּ הינוּ  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַאחרת,
הפקר  אף  ול ׁש ירים לניּ ים  בי ית  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמה

ולׁש ירים: ׁש ללנ יּ ים  הּׂשדה  עמרי כּ ל ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌
קב . כּ לקב  הדה מרי  כּ ל  היוּ  אם ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

ק בּ ין, אר בּ ת  ׁש ל ואחד קב  מהן ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶאחד
אינוֹ  כּ ן ל  יתר ׁש כחה , זה הרי ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְוּ ׁש כחוֹ ,
ׁש ני המרים כּ ל היוּ  אם וכן ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִׁש כחה.
הרי וּ ׁש כחוֹ , קבּ ין, ממנה ואחד  ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַקבּ ין

אינּה  כּ ן ל יתר  ׁש כחה, ׁש כחה:זה  ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

והרמב "ן יא. ומתחלפים. השפה ממוצא שניהם והפ"א שהבי "ת  הפקר , כמו פירושו הבקר 
בפ "א  החליפו ובש"ס  בבי"ת, במשנה מקום בכל  הלשון  עיקר  קדושים, בפרשת  (תוי"ט כתב

מ"א) פ"ו  עי "ש .יב..פאה  הרע"ב, שפירש כמו הכתובים בדרשות  שיטתיג .ונחלקו  כן
מ "ה  פ"ו  בפאה אינםב"ש ארבעה שכחה שלשה  ולב "ש שכחה , אינם שלשה  שכחה  שנים (לב "ה

הר "ש .יד..שכחה) בשם שם כאןתוי "ט השדה)(הרע"ב עומרי כל השדה(ד"ה עומרי כל היו  שאם  כתב

והוא ב"ה לפי והיינו  שכחה . אינו  כן על יתר שכחה , זה  הרי ושכחו  קבין ארבעה של ואחד קב  מהן אחד כל 
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דברי עדויות אלו ד נז פרק 

ולגּ דיׁש  לגּ ּפ ה   ּסמו ׁש ה וּ א  העמר 
ׁש ּמ אי בּ ית  וּ ׁש כחוֹ , ולכּ לים, ולבּ קר 
הלּ ל וּ בית ׁש כחה. אינוֹ  אוֹ מרים,

ׁש כחה: א וֹ מרים,

ל וֹ  אין א וֹ מרים , ׁש ּמ אי  בּ ית רבעי , כּ רם
אוֹ מרים , ה לּ ל וּ בית  בעוּ ר. לוֹ  ואין חמ ׁש 

ד
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בּ לא לגּ ּפ ה.ד  ז וֹ  ל  ז וֹ  סדוּ רוֹ ת  אבנים  גּ דר ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֹ
הּמ חר ׁש ה:ולכּ לים.טיט: ׁש ּמ אי כּ לי  בּ ית ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌

ׁש כחה . אינ וֹ  ׁש ּמ אי א וֹ מרים דבית  ּפ לוּ ג ּת יהוּ  ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌
להוֹ ליכוֹ  בּ וֹ  ׁש החזיק בּ עמר  הלּ ל ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵוּ בית

בּ צד  וּ נתנוֹ  הגּ דיׁש ל יר  בּ צד  אוֹ  הגּ ּפ ה ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌
אינוֹ  אוֹ מרים ׁש ּמ אי ׁש בּ ית ׁש ם, ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוּ ׁש כחוֹ 
אוֹ מרים  הלּ ל וּ בית  בּ וֹ , זכה  ׁש הרי ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִׁש כחה,
אוֹ מרים  ׁש ּמ אי בּ ית אחר , ּפ ר וּ ׁש  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִׁש כחה.
החזיק  ׁש א בּ עמר  אפלּ וּ  ׁש כחה, ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵאינוֹ 
והנּ יח וֹ  דּ הוֹ איל ׁש כחה, הוי לא כּ לל ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָֹ◌ָ◌ְבּ וֹ 
הלּ ל  וּ בית לזכר וֹ . תיד  המסיּ ם דּ בר  ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵאצל 

בּ וֹ . החזיק ׁש א זמן כּ ל  ׁש כחה, ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְאוֹ מרים
 ּכ ואחר בּ וֹ  החזיק  ׁש אם  ה לּ ל בּ ית  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִוּ מוֹ דים 

ׁש כחה: ׁש אינוֹ  רבעי.ה ׁש כחוֹ  ׁש ה וּ א כּ רם  ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
לירוּ ׁש לים. חוּ ץ לאכל וֹ  בּ א  אם ּפ דיוֹ ן ָצרי◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌

מאכל: ץ לכל  הדּ ין חמ ׁש .והוּ א לוֹ  אין  ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
מ וֹ סיפין  ׁש הבּ לים בּ וֹ  ּת וֹ רה כּ תבה ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְדּ לא
ׁש ני: בּ מ שׂ ר  ׁש כּ תבה  כּ דּ ר החמׁש  ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֶאת

בעוּ ר. לוֹ  מן ואין  לב ר וֹ  ח יּ ב  אינוֹ  ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
וׁש ל  רבי ית ׁש ל ּפ סח  בּ רב  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהבּ ית
כּ דכתיב הּמ שׂ ר וֹ ת כּ ׁש ּמ ב ר  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְׁש בי ית

כו) הבּ ית:(דּ ברים  מן הּק דׁש  בּ ר ּת י ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌

בהלכותיו  הרמב"ם  הי "ז)מדברי פ"ה להו (מתנ"ע דלית  משום הוא ב "ה  של טעמו  אם  כי צ"ב , דבריו  אמנם .

שכחה יהא שלא  קבין מארבעה  יותר בו  יש שאם  מנין קטנים, לעומרים  מחולק  העומר כאלו  (משנהשרואים

שם ) לדעתטו ..)למלך המשנה . בביאור  אליעזר  ורבי  יהושע  רבי מחלוקת  מובאת בירושלמי 
עתיד כי שכחה הוי  לא לב"ש שכחו, כך  ואחר  מסוים דבר  בצד  כשהניחם  נחלקו  יהושע  רבי
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ׁש ּמ אי בּ ית  בע וּ ר. לוֹ  וי ׁש  חמׁש  לוֹ  י ׁש 
ע וֹ ללוֹ ת , לוֹ  וי ׁש  פרט לוֹ  י ׁש  א וֹ מרים,
הלּ ל  וּ בית  לעצמן . ּפ וֹ דים והענ יּ ים

לגּ ת : כּ לּ וֹ  א וֹ מרים,

      
     

    
      

      
   

             
            

                
           טז

ו משנה
משבעה אחד  ידי על  שיוכשר עד טומאה  מקבל אוכל  אי

."ד שח"ט י "ד שסימנ  משקי(מי ,ד טל, חלב , ,שמ דבש, ,יי).
, אות  כשכובשי  מזיתי שיוצא  הציר והוא  הזיתי מוחל

שמ כמו מ"ה)מכשיר פ"ו לקבל (מכשירי מכשיר המשקה  אי .
ההוא . במשקה  ליה ניחא כ א אלא טומאה 
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בעוּ ר. ל וֹ  וי ׁש  חמ ׁש  ל וֹ  הלּ ל י ׁש  בּ ית ֵ◌ִ◌ֵ◌
ּמ שׂ ר ילפי  מה מ ּמ שׂ ר , קדׁש  קדׁש  ָ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

כּ רם  אף בּ ע וּ ר , לוֹ  וי ׁש  חמׁש  ל וֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ֵיׁש 
וּ בית  בּ ע וּ ר . ל וֹ  וי ׁש  חמ ׁש  ל וֹ  י ׁש  ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְרב י
מּמ שׂ ר : קדׁש  קד ׁש  ילפי לא ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ַׁש ּמ אי

עוֹ לל וֹ ת. לוֹ  וי ׁש  פרט ל וֹ  דּ כח לּ ין י ׁש  ִ◌ְ◌◌ִ◌
ליּה : לעצמן .ח ׁש בי  ּפ וֹ דין  והעניּ ים  ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌

אוֹ תן  ואוֹ כלין ׁש לּ קט וּ , והע וֹ ללוֹ ת ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַהּפ רט 
ליר וּ ׁש לים: הדּ מים וּ מלין ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִבּ מקוֹ מן,

ל גּ ת. כּ לּ וֹ  א וֹ מרים הלּ ל  מוּ ם וּ בית ִ◌
ׁש ני משׂ ר  להוּ  וּ סבירא מּמ שׂ ר , ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְדּ ילפי 
לניּ ים  אין  ּהל כ הוּ א, גּ ב וֹ ּה  ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָממ וֹ ן
ׁש אר  ם הע וֹ לל וֹ ת ודוֹ רכים בּ וֹ , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵחלק
ליר וּ ׁש לים: הכּ ל מ לין והבּ לים ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהיּ ין,

כבר  לעיר , להוליכו בו החזיק אם  אבל  סברא. הך  להו דלית  שכחה הוי  ולב"ה  לזכרו
ביארנו  וכן השני, בפירושו הרע"ב פירש וכן  לב "ה. אף  שכחה בהו לית  ושוב בו  זכה
בו  החזיק לא שאם סובר  אליעזר  רבי  אבל כפשוטה . מתפרשת  המשנה לפיה כי בפנים 
בו  בהחזיק וב "ה ב"ש  ונחלקו שכחה , הוי  לכו "ע מסוים  דבר  בצד  הניחו ורק  לעיר , להוליכו

מסוים . דבר  אצל הניחו ואח "כ לעיר  הבית ',טז.להוליכו  לבעל  'הכל סתמא אמרו  שלא ומה 
לבעה"ב שייכים  העניים מתנות שאר  שגם  ללמד שרצו  מ"ו )לפי פ"ז פאה לדוד  .(שושנים
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ׁש ּמ אי בּ ית מגלגּ לים, זיתים ׁש ל חבית
צרי אינוֹ  הלּ לא וֹ מרים , וּ בית לנקּ ב.  

צרי ׁש אםא וֹ מרים , וּ מוֹ דים , לנקּ ב.  
טהוֹ רה. ׁש היא  ׁש מרים , וּ סתמוּ ה נקּ בּה 
וטבל , ירד ונטמא , טהוֹ ר בּ ׁש מן  הּס

א וֹ מרים , ׁש ּמ אי  ׁש הוּ אבּ ית ּפ י על אף  
הלּ ל וּ בית טהוֹ ר. אוֹ מרים,מנּט ף, 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

למּת קן:מגל גּ לים.ו  כּ די בּ מלח כּ ב וּ ׁש ים ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
צרי  לנּק ב.אינ וֹ   ל ואף החבית, ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌

גּ בּ ן, ל  צף מהן היּ וֹ צא ׁש הּמ הל  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ִּפ י
ניחא  דּ לא טמאה, לקבּ ל מכ ׁש ירן ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵאינוֹ 
בּ ינן  ואנן היּ וֹ צא, מהל בּ אוֹ תוֹ  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ֵלי ּה 

דּ כתיב  לי ּה , דניחא יא )מ ׁש קה (ויּ קרא ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

יּת ן, כּ תיב  זרע , ל מים יּת ן ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌◌ִ◌ְוכי 
אף  ליּה  דּ ניחא יּ ּת ן מה י ּת ן, ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌◌ַ◌ִ◌ָ◌ְוקרינן

ליּה : דּ ניחא לנּק ב.צרי י ּת ן  שׂ וֹ ת ל ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌

לי ּה  ניחא דּ לא דּ ּת יּה  לגלּ וֹ ת ◌ֵ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַמשׂ ה
גּ בּ י ל  צף ׁש יּ היה מהל  ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ְבּ אוֹ תוֹ 
נקב  דּ ר ׁש יּ צא הוּ א ור וֹ צה ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַהזּ יתים

בּ חבית: ׁש היא ׁש ע וֹ שׂ ה ׁש מרים  וּ סתמוּ ה ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
דּ לא טהוֹ רה. ד ּת י ּה  גּ לי  ׁש נּ ּק ב ּה , ׁש כּ יון ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֹ

הּמ הל  אוֹ תוֹ  אין וׁש וּ ב  ליּה , ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִניחא
טמאה: לקבּ ל  ּפ י מכׁש ירן על אף ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌◌ְ◌ָ◌

טהוֹ ר. מנ ּט ף ׁש המן ׁש הוּ א  ּפ י  ל  אף ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
טהוֹ ר : ׁש ּט בל , לאחר  מ בּ שׂ ר וֹ  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵנוֹ טף

מוכשר יז. שאינו דבר  על 'טהרה ' שם  אומרים לכאורה.(רמב"ם)לפעמים טהורה שהיא (הלשון

שבחבית) הזיתים  ור"ל נקיבה , לשון נקט  ולכן החבית  על מועיליח..קאי טבילה  שאין  פי על שאף
עיי"ש)לשמן ברע "ב , גופו(כדאיתא  גבי על בטל .(תוי"ט )כאן

 י י ח ר ו ק מ
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דברי עדויות אלו ד פרק  נח

ׁש ּמ אי בּ ית  בע וּ ר. לוֹ  וי ׁש  חמׁש  לוֹ  י ׁש 
ע וֹ ללוֹ ת , לוֹ  וי ׁש  פרט לוֹ  י ׁש  א וֹ מרים,
הלּ ל  וּ בית  לעצמן . ּפ וֹ דים והענ יּ ים

לגּ ת : כּ לּ וֹ  א וֹ מרים,

      
     

    
      

      
   

             
            

                
           טז

ו משנה
משבעה אחד  ידי על  שיוכשר עד טומאה  מקבל אוכל  אי

."ד שח"ט י "ד שסימנ  משקי(מי ,ד טל, חלב , ,שמ דבש, ,יי).
, אות  כשכובשי  מזיתי שיוצא  הציר והוא  הזיתי מוחל

שמ כמו מ"ה)מכשיר פ"ו לקבל (מכשירי מכשיר המשקה  אי .
ההוא . במשקה  ליה ניחא כ א אלא טומאה 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בעוּ ר. ל וֹ  וי ׁש  חמ ׁש  ל וֹ  הלּ ל י ׁש  בּ ית ֵ◌ִ◌ֵ◌
ּמ שׂ ר ילפי  מה מ ּמ שׂ ר , קדׁש  קדׁש  ָ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

כּ רם  אף בּ ע וּ ר , לוֹ  וי ׁש  חמׁש  ל וֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ֵיׁש 
וּ בית  בּ ע וּ ר . ל וֹ  וי ׁש  חמ ׁש  ל וֹ  י ׁש  ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְרב י
מּמ שׂ ר : קדׁש  קד ׁש  ילפי לא ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ַׁש ּמ אי

עוֹ לל וֹ ת. לוֹ  וי ׁש  פרט ל וֹ  דּ כח לּ ין י ׁש  ִ◌ְ◌◌ִ◌
ליּה : לעצמן .ח ׁש בי  ּפ וֹ דין  והעניּ ים  ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌

אוֹ תן  ואוֹ כלין ׁש לּ קט וּ , והע וֹ ללוֹ ת ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַהּפ רט 
ליר וּ ׁש לים: הדּ מים וּ מלין ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִבּ מקוֹ מן,

ל גּ ת. כּ לּ וֹ  א וֹ מרים הלּ ל  מוּ ם וּ בית ִ◌
ׁש ני משׂ ר  להוּ  וּ סבירא מּמ שׂ ר , ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְדּ ילפי 
לניּ ים  אין  ּהל כ הוּ א, גּ ב וֹ ּה  ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָממ וֹ ן
ׁש אר  ם הע וֹ לל וֹ ת ודוֹ רכים בּ וֹ , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵחלק
ליר וּ ׁש לים: הכּ ל מ לין והבּ לים ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהיּ ין,

כבר  לעיר , להוליכו בו החזיק אם  אבל  סברא. הך  להו דלית  שכחה הוי  ולב"ה  לזכרו
ביארנו  וכן השני, בפירושו הרע"ב פירש וכן  לב "ה. אף  שכחה בהו לית  ושוב בו  זכה
בו  החזיק לא שאם סובר  אליעזר  רבי  אבל כפשוטה . מתפרשת  המשנה לפיה כי בפנים 
בו  בהחזיק וב "ה ב"ש  ונחלקו שכחה , הוי  לכו "ע מסוים  דבר  בצד  הניחו ורק  לעיר , להוליכו

מסוים . דבר  אצל הניחו ואח "כ לעיר  הבית ',טז.להוליכו  לבעל  'הכל סתמא אמרו  שלא ומה 
לבעה"ב שייכים  העניים מתנות שאר  שגם  ללמד שרצו  מ"ו )לפי פ"ז פאה לדוד  .(שושנים

 י י ח ר ו ק מ

דברי עדויות אלו ד נט פרק 

ׁש ּמ אי בּ ית מגלגּ לים, זיתים ׁש ל חבית
צרי אינוֹ  הלּ לא וֹ מרים , וּ בית לנקּ ב.  

צרי ׁש אםא וֹ מרים , וּ מוֹ דים , לנקּ ב.  
טהוֹ רה. ׁש היא  ׁש מרים , וּ סתמוּ ה נקּ בּה 
וטבל , ירד ונטמא , טהוֹ ר בּ ׁש מן  הּס

א וֹ מרים , ׁש ּמ אי  ׁש הוּ אבּ ית ּפ י על אף  
הלּ ל וּ בית טהוֹ ר. אוֹ מרים,מנּט ף, 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

למּת קן:מגל גּ לים.ו  כּ די בּ מלח כּ ב וּ ׁש ים ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
צרי  לנּק ב.אינ וֹ   ל ואף החבית, ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌

גּ בּ ן, ל  צף מהן היּ וֹ צא ׁש הּמ הל  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ִּפ י
ניחא  דּ לא טמאה, לקבּ ל מכ ׁש ירן ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵאינוֹ 
בּ ינן  ואנן היּ וֹ צא, מהל בּ אוֹ תוֹ  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ֵלי ּה 

דּ כתיב  לי ּה , דניחא יא )מ ׁש קה (ויּ קרא ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

יּת ן, כּ תיב  זרע , ל מים יּת ן ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌◌ִ◌ְוכי 
אף  ליּה  דּ ניחא יּ ּת ן מה י ּת ן, ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌◌ַ◌ִ◌ָ◌ְוקרינן

ליּה : דּ ניחא לנּק ב.צרי י ּת ן  שׂ וֹ ת ל ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌

לי ּה  ניחא דּ לא דּ ּת יּה  לגלּ וֹ ת ◌ֵ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַמשׂ ה
גּ בּ י ל  צף ׁש יּ היה מהל  ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ְבּ אוֹ תוֹ 
נקב  דּ ר ׁש יּ צא הוּ א ור וֹ צה ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַהזּ יתים

בּ חבית: ׁש היא ׁש ע וֹ שׂ ה ׁש מרים  וּ סתמוּ ה ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
דּ לא טהוֹ רה. ד ּת י ּה  גּ לי  ׁש נּ ּק ב ּה , ׁש כּ יון ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֹ

הּמ הל  אוֹ תוֹ  אין וׁש וּ ב  ליּה , ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִניחא
טמאה: לקבּ ל  ּפ י מכׁש ירן על אף ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌◌ְ◌ָ◌

טהוֹ ר. מנ ּט ף ׁש המן ׁש הוּ א  ּפ י  ל  אף ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
טהוֹ ר : ׁש ּט בל , לאחר  מ בּ שׂ ר וֹ  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵנוֹ טף

מוכשר יז. שאינו דבר  על 'טהרה ' שם  אומרים לכאורה.(רמב"ם)לפעמים טהורה שהיא (הלשון

שבחבית) הזיתים  ור"ל נקיבה , לשון נקט  ולכן החבית  על מועיליח..קאי טבילה  שאין  פי על שאף
עיי"ש)לשמן ברע "ב , גופו(כדאיתא  גבי על בטל .(תוי"ט )כאן

 י י ח ר ו ק מ
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דברי עדויות אלו ד פרק  ס

ׁש מן  היה ואם קטן. אבר  סיכת כּ די
אוֹ מרים, ׁש ּמ אי  בּ ית  מ ּת חלּ תוֹ , טמא
הלּ ל וּ בית קטן. אבר סיכת כּ די
יהוּ דה  רבּ י טוֹ פח. מׁש קה  אוֹ מרים,
וּ מטּפ יח: טוֹ פח הלּ ל, בּ ית  מּׁשוּ ם אוֹ מר

דינר, וּ בׁש וה בּ דינר  מתקדּ ׁש ת  הא ּׁשה ז
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

קטן . אבר  סיכת מן כּ די  נׁש אר  לא אם ִ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌
אבר  סיכת כּ די אלּ א בּ שׂ ר וֹ  ל  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַהמן
טמא, זה, מ ע וּ ר  וי וֹ תר  טהוֹ ר . ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָקטן,
ונׁש אר  בּ הּט מאוֹ  ׁש נּ טמא המן ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש ביל 
בּ שׂ ר וֹ  ׁש ל  והמן וט ּמ אהוּ . בּ שׂ ר וֹ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַל 
מקבּ ל  מׁש קה ל ׁש אין בּ ּמ קוה, טהר  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָֹלא
ל  בּ לבד  הּמ ים אלּ א בּ ּמ קוה ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֳ◌ָטהרה

הקה: כּ די ידי  א וֹ מרים ׁש ּמ אי  בּ ית ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
טהוֹ ר. קטן  אבר טמא:סיכת מהכי , טפי ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

וּ מטּפ יח. ט וֹ פח לחלוּ חית מׁש קה ׁש יּ ׁש  ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌
בּ ּה  ידבּ ק אחרת בּ כף ׁש כּ ׁש יּ גּ ע  ד ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַבּ כּ ף
כּ ר בּ י הלכה ואין היא. גּ ם ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַלחל וּ חית

דינר.זיהוּ דה: וּ בׁש וה וּ מ ׁש קל בּ דינר ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
כּ סף: שׂ ער וֹ ת וׁש ׁש  ּת ׁש ים ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַהדּ ינר 

היד.יט. שבאצבעות  הקטנה אצבע  שהיינו הרמב "ם שבשבתוכתב קטן אבר  סיכת כדי כמו  (ולא 

מ"א) שברגל(פ"ח קטנה אצבע שהיינו  בגמרא איתא  עליו .)(תוי "ט)דשם  נשאר שאם  הרע"ב (מש"כ

ידים, לטומאת  רק שכוונתם לומר צריך ברמב "ם , הוא וכן השמן, מחמת נטמא גופו  גם  זה כשיעור

הטומאה  מאב  אלא נטמא אינו  האדם  גוף  כי נטמאו . בשמן הידים נגעו  שאם טעם כ..)(תוי "ט)כלומר
מחשיבו שטומאתו  מפני  מתחלתו, לטהור  מתחלתו טמא  בין  שאנץ)החילוק ותוספות  ,(ראב "ד

במקוה טהרה  לו עולה  טמא  שמן ראינו יאמרו  שמא  גזירה  רמב"ם .כא..(ראב "ד )א"נ
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דברי עדויות אלו ד סאפרק 

א וֹ מרים, הלּ ל וּ בית  ׁש ּמ אי . בית  כּ דברי 
וכּמ ה פרוּ טה. וּ בׁש וה בּ פרוּ טה
באּס ר מּׁשמנה אחד פרוּ טה, היא
ּפ וֹ טר  א וֹ מרים, ׁש ּמ אי בּ ית  האיטלקי .
הלּ ל  וּ בית  י ׁש ן , בגט א ׁש ּת וֹ  את  הוּ א 
ׁש נּ תיחד  כּ ל י ׁש ן . גט איזה וּ  א וֹ סרין .
המגרׁש  לּה . ׁש כּ תבוֹ  אחר עּמ ּה 
בּ ית  בפנ דּ קי, עּמ וֹ  ולנה א ׁש ּת וֹ  את 
מּמ נּ וּ  צריכה  אינ ּה  א וֹ מרים, ׁש ּמ אי
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כּ סף:ּפ רוּ טה. שׂ ערה מ ׁש קלוֹ א ּס ר.חצי ֲ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
איטלקי, ונקרא שׂ ערה. גּ ר יני ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאר בּ ה
בּ איטאליה: היּ וֹ צא  ּמט ב ׁש היה ׁש ם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַל 

י ׁש ן . לגר ׁש בּ גט ׁש כּ תב  ואזיל, כּ דמפר ׁש  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
נתיחד  הגּ ט  ׁש נּ כ ּת ב  ואחר  אׁש ּת וֹ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶאת
אמרינן  לא סברי, ׁש ּמ אי בּ ית ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִּמ ּה .
לבנּה , קוֹ דם גּ ּט ּה  יאמר וּ  ׁש ּמ א ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְגּ זרה
ׁש נתים  אוֹ  ׁש נה הגּ ט את יׁש הה ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִאם
בּ נים  לּה  ויהי וּ  לנתינה כּ תיבה ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵבּ ין
יגר ׁש נּ ה   ּכ ואחר  זה זמן  ֹבּ תו ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ 
ללידת  קוֹ דם הגּ ט  זמן וּ כׁש יּ ראוּ  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְבּ וֹ ,
מת  ל ּה  ׁש נּ תן סב וּ רים יהיוּ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַהבּ ן

הּפ נוּ יה  מן ׁש יּ אמר וּ  ּפ גם, והוי  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְכּ תיבה
אדם  יגר ׁש  לא ההלכה, וּ פסק ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַנוֹ לד.
הבּ ל   והל גּ ר ׁש  ואם י ׁש ן. בּ גט  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִאׁש ּת וֹ 
לכ ּת ח לּ ה: בּ וֹ  ּת נּ שׂ א אחרת, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִלמדינה

בפנ דּ קי . עּמ וֹ  יח וּ ד ,ולנה די  ׁש ם ויׁש  ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌
סברי, הלּ ל בּ ית בּ יאה. די  ׁש ם ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְואין
בּ יאה, די הן הן יח וּ ד  די הן ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵהן
זנוּ ת  בּ ילת בּ ילתוֹ  ע וֹ שׂ ה אדם ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְואין
ל ׁש ם  ׁש א לבעל  בּ ידוֹ  יכלת ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְכּ ׁש יּ ׁש 
ׁש ּמ אי וּ בית בּ ביאה. קדּ ׁש ּה  והרי  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְזנוּ ת,
יחוּ ד  די  הן הן אמרינן לא ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ְ◌ָסברי,
ׁש נּ ב לה: ׁש יּ ראוּ  ד בּ יאה די  הן ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵהן

מחלוקתן.כב. טעם  עיי "ש קידושין, מסכת  בריש  שנויה זו  דמילתאכג .מחלוקת  אורחא
אחד. לפונדק  יחד  נזדמנו אלא  בעיר , יחד לגור  דרכם  אין שנתגרשו שכיון נקט,
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סי



דברי עדויות אלו ד פרק  ס

ׁש מן  היה ואם קטן. אבר  סיכת כּ די
אוֹ מרים, ׁש ּמ אי  בּ ית  מ ּת חלּ תוֹ , טמא
הלּ ל וּ בית קטן. אבר סיכת כּ די
יהוּ דה  רבּ י טוֹ פח. מׁש קה  אוֹ מרים,
וּ מטּפ יח: טוֹ פח הלּ ל, בּ ית  מּׁשוּ ם אוֹ מר

דינר, וּ בׁש וה בּ דינר  מתקדּ ׁש ת  הא ּׁשה ז
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קטן . אבר  סיכת מן כּ די  נׁש אר  לא אם ִ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌
אבר  סיכת כּ די אלּ א בּ שׂ ר וֹ  ל  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַהמן
טמא, זה, מ ע וּ ר  וי וֹ תר  טהוֹ ר . ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָקטן,
ונׁש אר  בּ הּט מאוֹ  ׁש נּ טמא המן ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש ביל 
בּ שׂ ר וֹ  ׁש ל  והמן וט ּמ אהוּ . בּ שׂ ר וֹ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַל 
מקבּ ל  מׁש קה ל ׁש אין בּ ּמ קוה, טהר  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָֹלא
ל  בּ לבד  הּמ ים אלּ א בּ ּמ קוה ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֳ◌ָטהרה

הקה: כּ די ידי  א וֹ מרים ׁש ּמ אי  בּ ית ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
טהוֹ ר. קטן  אבר טמא:סיכת מהכי , טפי ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

וּ מטּפ יח. ט וֹ פח לחלוּ חית מׁש קה ׁש יּ ׁש  ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌
בּ ּה  ידבּ ק אחרת בּ כף ׁש כּ ׁש יּ גּ ע  ד ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַבּ כּ ף
כּ ר בּ י הלכה ואין היא. גּ ם ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַלחל וּ חית

דינר.זיהוּ דה: וּ בׁש וה וּ מ ׁש קל בּ דינר ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
כּ סף: שׂ ער וֹ ת וׁש ׁש  ּת ׁש ים ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַהדּ ינר 

היד.יט. שבאצבעות  הקטנה אצבע  שהיינו הרמב "ם שבשבתוכתב קטן אבר  סיכת כדי כמו  (ולא 

מ"א) שברגל(פ"ח קטנה אצבע שהיינו  בגמרא איתא  עליו .)(תוי "ט)דשם  נשאר שאם  הרע"ב (מש"כ

ידים, לטומאת  רק שכוונתם לומר צריך ברמב "ם , הוא וכן השמן, מחמת נטמא גופו  גם  זה כשיעור

הטומאה  מאב  אלא נטמא אינו  האדם  גוף  כי נטמאו . בשמן הידים נגעו  שאם טעם כ..)(תוי "ט)כלומר
מחשיבו שטומאתו  מפני  מתחלתו, לטהור  מתחלתו טמא  בין  שאנץ)החילוק ותוספות  ,(ראב "ד

במקוה טהרה  לו עולה  טמא  שמן ראינו יאמרו  שמא  גזירה  רמב"ם .כא..(ראב "ד )א"נ
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דברי עדויות אלו ד סאפרק 

א וֹ מרים, הלּ ל וּ בית  ׁש ּמ אי . בית  כּ דברי 
וכּמ ה פרוּ טה. וּ בׁש וה בּ פרוּ טה
באּס ר מּׁשמנה אחד פרוּ טה, היא
ּפ וֹ טר  א וֹ מרים, ׁש ּמ אי בּ ית  האיטלקי .
הלּ ל  וּ בית  י ׁש ן , בגט א ׁש ּת וֹ  את  הוּ א 
ׁש נּ תיחד  כּ ל י ׁש ן . גט איזה וּ  א וֹ סרין .
המגרׁש  לּה . ׁש כּ תבוֹ  אחר עּמ ּה 
בּ ית  בפנ דּ קי, עּמ וֹ  ולנה א ׁש ּת וֹ  את 
מּמ נּ וּ  צריכה  אינ ּה  א וֹ מרים, ׁש ּמ אי
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כּ סף:ּפ רוּ טה. שׂ ערה מ ׁש קלוֹ א ּס ר.חצי ֲ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
איטלקי, ונקרא שׂ ערה. גּ ר יני ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאר בּ ה
בּ איטאליה: היּ וֹ צא  ּמט ב ׁש היה ׁש ם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַל 

י ׁש ן . לגר ׁש בּ גט ׁש כּ תב  ואזיל, כּ דמפר ׁש  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
נתיחד  הגּ ט  ׁש נּ כ ּת ב  ואחר  אׁש ּת וֹ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶאת
אמרינן  לא סברי, ׁש ּמ אי בּ ית ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִּמ ּה .
לבנּה , קוֹ דם גּ ּט ּה  יאמר וּ  ׁש ּמ א ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְגּ זרה
ׁש נתים  אוֹ  ׁש נה הגּ ט את יׁש הה ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִאם
בּ נים  לּה  ויהי וּ  לנתינה כּ תיבה ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵבּ ין
יגר ׁש נּ ה   ּכ ואחר  זה זמן  ֹבּ תו ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ 
ללידת  קוֹ דם הגּ ט  זמן וּ כׁש יּ ראוּ  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְבּ וֹ ,
מת  ל ּה  ׁש נּ תן סב וּ רים יהיוּ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַהבּ ן

הּפ נוּ יה  מן ׁש יּ אמר וּ  ּפ גם, והוי  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְכּ תיבה
אדם  יגר ׁש  לא ההלכה, וּ פסק ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַנוֹ לד.
הבּ ל   והל גּ ר ׁש  ואם י ׁש ן. בּ גט  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִאׁש ּת וֹ 
לכ ּת ח לּ ה: בּ וֹ  ּת נּ שׂ א אחרת, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִלמדינה

בפנ דּ קי . עּמ וֹ  יח וּ ד ,ולנה די  ׁש ם ויׁש  ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌
סברי, הלּ ל בּ ית בּ יאה. די  ׁש ם ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְואין
בּ יאה, די הן הן יח וּ ד  די הן ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵהן
זנוּ ת  בּ ילת בּ ילתוֹ  ע וֹ שׂ ה אדם ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְואין
ל ׁש ם  ׁש א לבעל  בּ ידוֹ  יכלת ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְכּ ׁש יּ ׁש 
ׁש ּמ אי וּ בית בּ ביאה. קדּ ׁש ּה  והרי  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְזנוּ ת,
יחוּ ד  די  הן הן אמרינן לא ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ְ◌ָסברי,
ׁש נּ ב לה: ׁש יּ ראוּ  ד בּ יאה די  הן ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵהן

מחלוקתן.כב. טעם  עיי "ש קידושין, מסכת  בריש  שנויה זו  דמילתאכג .מחלוקת  אורחא
אחד. לפונדק  יחד  נזדמנו אלא  בעיר , יחד לגור  דרכם  אין שנתגרשו שכיון נקט,

 י י ח ר ו ק מ

סג



דברי עדויות אלו ד פרק  סב

צריכה  א וֹ מרים, הלּ ל וּ בית  ׁש ני. גט
ׁש נּ ת גּ רׁש ה  בּ זמן  אימתי , ׁש ני . גט מּמ נּ וּ 
מן נת גּ רׁש ה אם אבל הנּ ּׂשוּ אין . מן 
ׁש ני , גט מּמ נּ וּ  צריכה אינ ּה  האר וּ סין ,

בּ ּה : גס לבּ וֹ  ׁש אין  מּפ ני

לאחים, הצּ ר וֹ ת  את מּת ירין  ׁש ּמ אי בּ ית
ּפ וֹ סלין  ׁש ּמ אי בּ ית חלצ וּ , אוֹ סרין. הלּ ל  וּ בית

ח 

       כד 
    

       
    

  כה 
    
    

                 
     כו

ח משנה 
וצרות  צרותיה פוטרות  נשי עשר חמשה יבמות, בריש שנינו

וכו'. בתו ובת  בתו  ,ה ואלו החליצה, ומ היבו מ צרותיה

    
     

     
            

כז  כח       

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

לאחין .ח הצּ ר וֹ ת את רוה מּת ירין  צרת ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
להוּ  דּ לית לאחיו. להתי בּ ם אוֹ תּה  ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַמּת ירין

דא לצרר דּ ר ׁש א תּק ח לא אחתּה  אל ה ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָֹ◌ִֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֹ

ולא  היא לא תּק ח לא מ נּ יּה  ֹ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ִֹ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְדּ מ ׁש מע 
צרתּה : צרת ולא הצּ ר וֹ ת חלצוּ .צרתּה  ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌

האחין: ּפ וֹ סלין .מן ׁש ּמ אי  הצּ ר וֹ ת:בּ ית ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌

ביאהכד. עדי  הן הן יחוד  עדי הן  הן אמרינן לא  איןשלדידהו קידושין לשם  עליה  בא  אם  (ואף

עדים ) בלי חלים  בפניהם כה ..הקידושין יתיחד אלא  עדים  בפני לבעול צריך אין בביאה  המקדש  וכל
הי"א )ויבעול  פ "י גיטין הלכות  עדים.כו ..(רמב"ם  ליכא הרי  קידושין, לשם  בעלה אם ראובןכז .ואף 

ליבם  שמעון  חייב שמעון, אח  ולו  ראובן מת  לזו. זו צרות  שתיהן ורבקה , שרה  נשים , שתי לו  שיש 
בתו  היתה שרה אם  נשיו . משתי  לאחת לחלוץ העריות )או ט "ו  משאר  אחת אסור (או  שמעון , של

פי  על שאף וסוברים  זו משנה  על חולקין שמאי ובית  צרתה . את  ליבם  אסור וכן ליבמה  לשמעון 
לצרתה . לחלוץ  או  לישא חייב בתו , לישא לו  דורשיםכח.שאסור הלל שבית  יבמות . דריש כתנא 

איסור  יש יבום  מצות דליכא היכא  וכל צרתה, פוטרת  שערוה אחיו.מקרא  אשת  לישא כרת

 י י ח ר ו ק מ

דברי עדויות אלו ד סג פרק 

מכׁש ירין. הלּ ל וּ בית הכּ הנּ ה, מן
וּ בית  מכ ׁש ירין , ׁש ּמ אי בּ ית  נתיבּ מוּ ,
פ וֹ סלין ׁש א לּ וּ  ּפ י  על ואף ּפ וֹ סלין . הלּ ל
ׁש ּמ אי בית  נמנע וּ  לא  מכׁש ירין , וא לּ וּ 
בית  ולא  הלּ ל, מבּ ית  נ ׁש ים מלּ ּׂשא 
וכל  ׁש ּמ אי . מבּ ית  נ ׁש ים מלּ ּׂשא  הלּ ל
מטהרין  א לּ וּ  ׁש היוּ  והּט מא וֹ ת הּט הרוֹ ת
להיוֹ ת נמנעוּ  לא מטּמ אין, ואלּ וּ 

א לּ וּ : גּ ב על א לּ וּ  טהר וֹ ת  ע וֹ שׂ ים

      
    

    
       

    
  

    
     

    
     
     

    
             

            
             

              
          

              
              

        כט

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הכּ הנּ ה. חליצה :מן הלּ לׁש חליצתן  וּ בית  ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌
היתה,מכׁש ירין. לצר ׁש א ׁש חליצתן ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌

הנּ כרי: מן כּ חוֹ לצת  היא נתי בּ מוּ .והרי ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌
מכׁש ירין.לאחין : ׁש ּמ אי  אוֹ תם בּ ית  ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌

מיבמיהן: נתאלמנוּ  אם הלּ ללכּ הנים וּ בית  ַ◌ֲֹ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
והנּ בלת ּפ וֹ סלים. להן, לאסוּ ר ׁש נּ בל וּ  ֶ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

אסוּ רה  וזוֹ נה  זוֹ נה , שׂ אּה  ל ּה  ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְלאסוּ ר
נמנע וּ .לכהן : ה צּ רוֹ ת לא ׁש בּ ני  ּפ י ל ואף ְ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

הם  ממזרים ׁש ּמ אי בּ ית כּ דברי ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ תיבּ מוּ 
אׁש ת  בּ אּס וּ ר ׁש הרי הלּ ל , בּ ית ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְלדברי
וּ בני  בּ כרת אח ואׁש ת ליהם, הם ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָאח
כן ּפ י ל  אף הם, ממזרים כּ רתוֹ ת  ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַחיּ בי
מבּ ית  נׁש ים מלּ א  ה לּ ל בּ ית נמנע וּ  ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִֹלא
אוֹ תם  להם מ וֹ דיים ׁש היוּ  לפי  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַׁש ּמ אי,

מהם: וּ פוֹ רׁש ים ה צּ רוֹ ת  מן אלּ וּ הבּ אוֹ ת ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌
אלּ וּ . גּ ב  כּ ליהםעל  לאלּ וּ :מׁש אילים אלּ וּ  ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌

אהבוכט. והשלום  האמת  שנאמר מה  לקיים  בזה  זה  נוהגין וריעות  שאהבה  טו :)ללמדך דף .(יבמות 
 י י ח ר ו ק מ

סד



דברי עדויות אלו ד פרק  סב

צריכה  א וֹ מרים, הלּ ל וּ בית  ׁש ני. גט
ׁש נּ ת גּ רׁש ה  בּ זמן  אימתי , ׁש ני . גט מּמ נּ וּ 
מן נת גּ רׁש ה אם אבל הנּ ּׂשוּ אין . מן 
ׁש ני , גט מּמ נּ וּ  צריכה אינ ּה  האר וּ סין ,

בּ ּה : גס לבּ וֹ  ׁש אין  מּפ ני

לאחים, הצּ ר וֹ ת  את מּת ירין  ׁש ּמ אי בּ ית
ּפ וֹ סלין  ׁש ּמ אי בּ ית חלצ וּ , אוֹ סרין. הלּ ל  וּ בית

ח 

       כד 
    

       
    

  כה 
    
    

                 
     כו

ח משנה 
וצרות  צרותיה פוטרות  נשי עשר חמשה יבמות, בריש שנינו

וכו'. בתו ובת  בתו  ,ה ואלו החליצה, ומ היבו מ צרותיה

    
     

     
            

כז  כח       

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

לאחין .ח הצּ ר וֹ ת את רוה מּת ירין  צרת ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
להוּ  דּ לית לאחיו. להתי בּ ם אוֹ תּה  ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַמּת ירין

דא לצרר דּ ר ׁש א תּק ח לא אחתּה  אל ה ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָֹ◌ִֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֹ

ולא  היא לא תּק ח לא מ נּ יּה  ֹ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ִֹ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְדּ מ ׁש מע 
צרתּה : צרת ולא הצּ ר וֹ ת חלצוּ .צרתּה  ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌

האחין: ּפ וֹ סלין .מן ׁש ּמ אי  הצּ ר וֹ ת:בּ ית ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌

ביאהכד. עדי  הן הן יחוד  עדי הן  הן אמרינן לא  איןשלדידהו קידושין לשם  עליה  בא  אם  (ואף

עדים ) בלי חלים  בפניהם כה ..הקידושין יתיחד אלא  עדים  בפני לבעול צריך אין בביאה  המקדש  וכל
הי"א )ויבעול  פ "י גיטין הלכות  עדים.כו ..(רמב"ם  ליכא הרי  קידושין, לשם  בעלה אם ראובןכז .ואף 

ליבם  שמעון  חייב שמעון, אח  ולו  ראובן מת  לזו. זו צרות  שתיהן ורבקה , שרה  נשים , שתי לו  שיש 
בתו  היתה שרה אם  נשיו . משתי  לאחת לחלוץ העריות )או ט "ו  משאר  אחת אסור (או  שמעון , של

פי  על שאף וסוברים  זו משנה  על חולקין שמאי ובית  צרתה . את  ליבם  אסור וכן ליבמה  לשמעון 
לצרתה . לחלוץ  או  לישא חייב בתו , לישא לו  דורשיםכח.שאסור הלל שבית  יבמות . דריש כתנא 

איסור  יש יבום  מצות דליכא היכא  וכל צרתה, פוטרת  שערוה אחיו.מקרא  אשת  לישא כרת

 י י ח ר ו ק מ

דברי עדויות אלו ד סג פרק 

מכׁש ירין. הלּ ל וּ בית הכּ הנּ ה, מן
וּ בית  מכ ׁש ירין , ׁש ּמ אי בּ ית  נתיבּ מוּ ,
פ וֹ סלין ׁש א לּ וּ  ּפ י  על ואף ּפ וֹ סלין . הלּ ל
ׁש ּמ אי בית  נמנע וּ  לא  מכׁש ירין , וא לּ וּ 
בית  ולא  הלּ ל, מבּ ית  נ ׁש ים מלּ ּׂשא 
וכל  ׁש ּמ אי . מבּ ית  נ ׁש ים מלּ ּׂשא  הלּ ל
מטהרין  א לּ וּ  ׁש היוּ  והּט מא וֹ ת הּט הרוֹ ת
להיוֹ ת נמנעוּ  לא מטּמ אין, ואלּ וּ 

א לּ וּ : גּ ב על א לּ וּ  טהר וֹ ת  ע וֹ שׂ ים

      
    

    
       

    
  

    
     

    
     
     

    
             

            
             

              
          

              
              

        כט

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הכּ הנּ ה. חליצה :מן הלּ לׁש חליצתן  וּ בית  ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌
היתה,מכׁש ירין. לצר ׁש א ׁש חליצתן ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌

הנּ כרי: מן כּ חוֹ לצת  היא נתי בּ מוּ .והרי ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌
מכׁש ירין.לאחין : ׁש ּמ אי  אוֹ תם בּ ית  ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌

מיבמיהן: נתאלמנוּ  אם הלּ ללכּ הנים וּ בית  ַ◌ֲֹ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
והנּ בלת ּפ וֹ סלים. להן, לאסוּ ר ׁש נּ בל וּ  ֶ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

אסוּ רה  וזוֹ נה  זוֹ נה , שׂ אּה  ל ּה  ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְלאסוּ ר
נמנע וּ .לכהן : ה צּ רוֹ ת לא ׁש בּ ני  ּפ י ל ואף ְ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

הם  ממזרים ׁש ּמ אי בּ ית כּ דברי ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ תיבּ מוּ 
אׁש ת  בּ אּס וּ ר ׁש הרי הלּ ל , בּ ית ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְלדברי
וּ בני  בּ כרת אח ואׁש ת ליהם, הם ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָאח
כן ּפ י ל  אף הם, ממזרים כּ רתוֹ ת  ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַחיּ בי
מבּ ית  נׁש ים מלּ א  ה לּ ל בּ ית נמנע וּ  ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִֹלא
אוֹ תם  להם מ וֹ דיים ׁש היוּ  לפי  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַׁש ּמ אי,

מהם: וּ פוֹ רׁש ים ה צּ רוֹ ת  מן אלּ וּ הבּ אוֹ ת ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌
אלּ וּ . גּ ב  כּ ליהםעל  לאלּ וּ :מׁש אילים אלּ וּ  ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌

אהבוכט. והשלום  האמת  שנאמר מה  לקיים  בזה  זה  נוהגין וריעות  שאהבה  טו :)ללמדך דף .(יבמות 
 י י ח ר ו ק מ

סה



דברי עדויות אלו ד פרק  סד

נ שׂ וּ אים  מהם ׁש נים אחים, ׁש לׁש ה
אחד  מת  מפנה , ואחד אחי וֹ ת  לׁש ּת י 
מפנה בּה  ועשׂ ה אחיוֹ ת מבּ עלי
הּׁשני , אחיו מת   ּכ ואחר מאמר,
עּמ וֹ , אׁש ּת וֹ  אוֹ מרים, ׁש ּמ אי בּ ית
וּ בית  א ּׁשה. אחוֹ ת  מּׁשוּ ם ּת צא  והלּ ה 
בּ גט  א ׁש ּת וֹ  את  מוֹ ציא  א וֹ מרים, הלּ ל

ט 

ט משנה 
שג תיקנו רבנ אבל בביאה , אלא  נקנית יבמה  אי התורה מ
ב"ש לפי 'מאמר''. הנקרא והוא  , קני קצת יעשה כס קידושי

התורה  מ קונה .למאמר

במשנה: ראוב שמות  אשת רחל , אחי ולוי   שמעו  ראוב
אשה . בלא פנוי לוי  ,ה אחיות  שמעו אשת  ולאה

    
     

  לא    
      

     
       

      
      

     
      

             
               

           

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

א ה :מפנה .ט  בּ לא  ק דּ וּ ׁש ין.מאמר.ׁש ר וּ י ָ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌
סוֹ פרים : מדּ ברי  אלּ א  ּת וֹ פסים אין ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִוּ ביבמה

עּמ וֹ .א  בּ לת ׁש ּת וֹ  ׁש ּמ אי  בּ ית דּ סברי  ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌
וּ כׁש נּ פלה  כּ כנוּ סה, חׁש וּ בה היא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַמאמר 
אחוֹ ת  מוּ ם  מּת ּס רה לא כּ ן לאחר ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲאחוֹ תּה 

החליצה,והלּ ה.זקוּ קה: מן אף ּת צא זוֹ  ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌
אה: אחוֹ ת א מ וּ ם בּ גט .מוֹ ציא  ׁש ּת וֹ  ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌

וזוֹ  כּ כנוּ סה, ל ׁש וּ יּה  מאמר  אלּ ים ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ְדּ לא
גּ ט וּ צריכה  זק וּ קה . אח וֹ ת מוּ ם ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַא וֹ סרּת ּה 
ולא  בּ מקצת קדּ וּ ׁש ין דּ הוי  הּמ אמר  ֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִמּפ ני 
חליצה, וּ צריכה גּ ט. בּ לא קדּ וּ ׁש ין ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָּפ קי
גּ מוּ רין  קדּ וּ ׁש ין מאמר  הוי  ולא ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְדּ הוֹ איל 
לזּק תּה . חליצה וּ צריכה היא זקוּ קה ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲדין
ל ּה : חליץ והדר  גּ ּט ּה  ל ּה  יהיב  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ריׁש א

ב "ש )תוספותל . ד "ה  כט. דף  דבריו.(יבמות בביאור  הראשונים  ונחלקו  כן, משמע  לא ומרש "י הואלא .,
נכרית  נשוי  אם  האחרות )הדין של  קרובה  שאינה  זרה  אשה  להיות (כלומר  צריך שאין  לאשמעינן אלא  ,

נכרית  נשוי השלישי כשהאח דוקא איירי שם  הבאה  שבמשנה מהאוקימתא  ולאפוקי  .(תוי"ט)נשוי ,
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דברי עדויות אלו ד סה פרק 

זוֹ  בּ חליצה . אחיו א ׁש ת  ואת  וחליצה ,
לוֹ  ואי א ׁש ּת וֹ  על לוֹ  אי ׁש אמרוּ , היא 

אחיו: א ׁש ת  על

ה ּמ ּט ה, מּת ׁש מיׁש  א ׁש ּת וֹ  את  הּמ דּ יר 
ׁש בּ ת וֹ ת . ׁש ּת י א וֹ מרים, ׁש ּמ אי  בּ ית 
אחת. ׁש בּ ת אוֹ מרים, הלּ ל וּ בית

י

     
   

      
    

               
                

    
     לב

    
     

         
           לג 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ל וֹ . אׁש ּת וֹ אי  ל ל וֹ  להוֹ ציאּה אוֹ י   ׁש צּ רי ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
א בּ גט: על  ל וֹ  אחיו.ואי  ׁש הוּ א ׁש ת ְ◌ֵ◌ֶ◌

ל ּה : לחלץ  א י צרי את ׁש ּת וֹ הּמ דּ יר ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌
הּמ ּט ה. הנאת מ ּת ׁש מי ׁש  יאסר  ׁש אמר  כּ גוֹ ן ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌

ּת ׁש מי ׁש י הנאת אבל  לי.  ַּת ׁש מיׁש◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
מ ׁש בּ ד  דּ הא מ ּת סרא, לא ,לי ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָאסוּ ר 

דּ כתיב  כא )לּה , יגרע :(ׁש מוֹ ת לא וענתּה  ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌
ׁש בּ תוֹ ת. ׁש ּת י  א וֹ מרים ׁש ּמ אי  אם בּ ית ִ◌

מצינוּ  ׁש כּ ן ּת מּת ין, ׁש בּ תוֹ ת, ׁש ּת י  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִהדּ יר ּה 
ׁש ב וּ ים: ׁש ּט מאה נקבה וּ בית בּ י וֹ לדת ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌

אחת. ׁש בּ ת א וֹ מרים מצינוּ הלּ ל ׁש כּ ן ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
וגמרינן  ׁש ב ה, טמאה ׁש היא ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְבּ נדּ ה

אדם  ׁש כּ וֹ ס הכּ ס דּ הינוּ  ד ׁש כיח ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִמידי 
ד ׁש כיח, מידי דּ הוּ א וּ מדּ יר ּה , אׁש ּת וֹ  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַל 
לאפוֹ קי ד ׁש כיח, מידי ׁש הוּ א ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִמנּ דּ ה

כּ לּ  ׁש כיח  דלא נקבה וּ בית יוֹ לדת האי . י ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌◌ֵ◌ַ◌ֵ◌
גּ רם  דהוּ א מידי גמרינן סברי ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַׁש ּמ אי
לּה  גּ וֹ רם ׁש הוּ א האיׁש  נדר  דּ הינוּ  ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַל ּה ,
ל ּה , בּ אה יד וֹ  ׁש ל מלּ ידה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִל ׁש הוֹ ת,
וי וֹ תר  ל ּה . קאתי דּ מּמ ילא נדּ ה ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַלאפוֹ קי 
ׁש ּת י אוֹ  הלּ ל  לבית אחת ׁש בּ ת ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַל 
כּ תבּ ה, ויּת ן י וֹ ציא ׁש ּמ אי , לבית ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַׁש בּ תוֹ ת
לׁש לׁש ים  ׁש ע וֹ נתוֹ  גּ ּמ ל  היה ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַואפלּ וּ 
חד ׁש ים: לׁש ה ׁש ע וֹ נתוֹ  סּפ ן אוֹ  ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַיוֹ ם,

לה.לב. הוא משועבד שהרי ברע "ב, כמבואר  להדירה , יכול אין  אחר  מבואר לג .באופן
סא:)בגמרא דף הוא(כתובות זמן כמה על  פירש  אם דוקא  היא  וב "ה ב"ש פלוגתת  רב  שלפי 

כי  נחלקו, סתם הדירה אם גם  לשמואל  אבל מיד, יוציא לכו"ע  סתם  אסרה אם  אבל מדירה ,
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סו



דברי עדויות אלו ד פרק  סד

נ שׂ וּ אים  מהם ׁש נים אחים, ׁש לׁש ה
אחד  מת  מפנה , ואחד אחי וֹ ת  לׁש ּת י 
מפנה בּה  ועשׂ ה אחיוֹ ת מבּ עלי
הּׁשני , אחיו מת   ּכ ואחר מאמר,
עּמ וֹ , אׁש ּת וֹ  אוֹ מרים, ׁש ּמ אי בּ ית
וּ בית  א ּׁשה. אחוֹ ת  מּׁשוּ ם ּת צא  והלּ ה 
בּ גט  א ׁש ּת וֹ  את  מוֹ ציא  א וֹ מרים, הלּ ל

ט 

ט משנה 
שג תיקנו רבנ אבל בביאה , אלא  נקנית יבמה  אי התורה מ
ב"ש לפי 'מאמר''. הנקרא והוא  , קני קצת יעשה כס קידושי

התורה  מ קונה .למאמר

במשנה: ראוב שמות  אשת רחל , אחי ולוי   שמעו  ראוב
אשה . בלא פנוי לוי  ,ה אחיות  שמעו אשת  ולאה

    
     

  לא    
      

     
       

      
      

     
      

             
               

           

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

א ה :מפנה .ט  בּ לא  ק דּ וּ ׁש ין.מאמר.ׁש ר וּ י ָ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌
סוֹ פרים : מדּ ברי  אלּ א  ּת וֹ פסים אין ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִוּ ביבמה

עּמ וֹ .א  בּ לת ׁש ּת וֹ  ׁש ּמ אי  בּ ית דּ סברי  ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌
וּ כׁש נּ פלה  כּ כנוּ סה, חׁש וּ בה היא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַמאמר 
אחוֹ ת  מוּ ם  מּת ּס רה לא כּ ן לאחר ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲאחוֹ תּה 

החליצה,והלּ ה.זקוּ קה: מן אף ּת צא זוֹ  ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌
אה: אחוֹ ת א מ וּ ם בּ גט .מוֹ ציא  ׁש ּת וֹ  ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌

וזוֹ  כּ כנוּ סה, ל ׁש וּ יּה  מאמר  אלּ ים ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ְדּ לא
גּ ט וּ צריכה  זק וּ קה . אח וֹ ת מוּ ם ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַא וֹ סרּת ּה 
ולא  בּ מקצת קדּ וּ ׁש ין דּ הוי  הּמ אמר  ֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִמּפ ני 
חליצה, וּ צריכה גּ ט. בּ לא קדּ וּ ׁש ין ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָּפ קי
גּ מוּ רין  קדּ וּ ׁש ין מאמר  הוי  ולא ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְדּ הוֹ איל 
לזּק תּה . חליצה וּ צריכה היא זקוּ קה ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲדין
ל ּה : חליץ והדר  גּ ּט ּה  ל ּה  יהיב  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ריׁש א

ב "ש )תוספותל . ד "ה  כט. דף  דבריו.(יבמות בביאור  הראשונים  ונחלקו  כן, משמע  לא ומרש "י הואלא .,
נכרית  נשוי  אם  האחרות )הדין של  קרובה  שאינה  זרה  אשה  להיות (כלומר  צריך שאין  לאשמעינן אלא  ,

נכרית  נשוי השלישי כשהאח דוקא איירי שם  הבאה  שבמשנה מהאוקימתא  ולאפוקי  .(תוי"ט)נשוי ,
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דברי עדויות אלו ד סה פרק 

זוֹ  בּ חליצה . אחיו א ׁש ת  ואת  וחליצה ,
לוֹ  ואי א ׁש ּת וֹ  על לוֹ  אי ׁש אמרוּ , היא 

אחיו: א ׁש ת  על

ה ּמ ּט ה, מּת ׁש מיׁש  א ׁש ּת וֹ  את  הּמ דּ יר 
ׁש בּ ת וֹ ת . ׁש ּת י א וֹ מרים, ׁש ּמ אי  בּ ית 
אחת. ׁש בּ ת אוֹ מרים, הלּ ל וּ בית

י

     
   

      
    

               
                

    
     לב

    
     

         
           לג 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ל וֹ . אׁש ּת וֹ אי  ל ל וֹ  להוֹ ציאּה אוֹ י   ׁש צּ רי ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
א בּ גט: על  ל וֹ  אחיו.ואי  ׁש הוּ א ׁש ת ְ◌ֵ◌ֶ◌

ל ּה : לחלץ  א י צרי את ׁש ּת וֹ הּמ דּ יר ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌
הּמ ּט ה. הנאת מ ּת ׁש מי ׁש  יאסר  ׁש אמר  כּ גוֹ ן ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌

ּת ׁש מי ׁש י הנאת אבל  לי.  ַּת ׁש מיׁש◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
מ ׁש בּ ד  דּ הא מ ּת סרא, לא ,לי ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָאסוּ ר 

דּ כתיב  כא )לּה , יגרע :(ׁש מוֹ ת לא וענתּה  ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌
ׁש בּ תוֹ ת. ׁש ּת י  א וֹ מרים ׁש ּמ אי  אם בּ ית ִ◌

מצינוּ  ׁש כּ ן ּת מּת ין, ׁש בּ תוֹ ת, ׁש ּת י  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִהדּ יר ּה 
ׁש ב וּ ים: ׁש ּט מאה נקבה וּ בית בּ י וֹ לדת ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌

אחת. ׁש בּ ת א וֹ מרים מצינוּ הלּ ל ׁש כּ ן ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
וגמרינן  ׁש ב ה, טמאה ׁש היא ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְבּ נדּ ה

אדם  ׁש כּ וֹ ס הכּ ס דּ הינוּ  ד ׁש כיח ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִמידי 
ד ׁש כיח, מידי דּ הוּ א וּ מדּ יר ּה , אׁש ּת וֹ  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַל 
לאפוֹ קי ד ׁש כיח, מידי ׁש הוּ א ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִמנּ דּ ה

כּ לּ  ׁש כיח  דלא נקבה וּ בית יוֹ לדת האי . י ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌◌ֵ◌ַ◌ֵ◌
גּ רם  דהוּ א מידי גמרינן סברי ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַׁש ּמ אי
לּה  גּ וֹ רם ׁש הוּ א האיׁש  נדר  דּ הינוּ  ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַל ּה ,
ל ּה , בּ אה יד וֹ  ׁש ל מלּ ידה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִל ׁש הוֹ ת,
וי וֹ תר  ל ּה . קאתי דּ מּמ ילא נדּ ה ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַלאפוֹ קי 
ׁש ּת י אוֹ  הלּ ל  לבית אחת ׁש בּ ת ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַל 
כּ תבּ ה, ויּת ן י וֹ ציא ׁש ּמ אי , לבית ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַׁש בּ תוֹ ת
לׁש לׁש ים  ׁש ע וֹ נתוֹ  גּ ּמ ל  היה ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַואפלּ וּ 
חד ׁש ים: לׁש ה ׁש ע וֹ נתוֹ  סּפ ן אוֹ  ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַיוֹ ם,

לה.לב. הוא משועבד שהרי ברע "ב, כמבואר  להדירה , יכול אין  אחר  מבואר לג .באופן
סא:)בגמרא דף הוא(כתובות זמן כמה על  פירש  אם דוקא  היא  וב "ה ב"ש פלוגתת  רב  שלפי 

כי  נחלקו, סתם הדירה אם גם  לשמואל  אבל מיד, יוציא לכו"ע  סתם  אסרה אם  אבל מדירה ,
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סז



דברי עדויות אלו ד פרק  סו 

בּ ית  ואחד , ׁש מנים לאוֹ ר ׁש ּמ איהּמ ּפ לת 
מחיּ בין . ה לּ ל וּ בית  ה קּ רבּ ן , מן  ּפ וֹ טרין 
ּפ וֹ טרין, ׁש ּמ אי בּ ית בּ ציצית, סדין

    
    

   
     

             
 לד  לה        

            לו 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ואחד. ׁש מנים  לא וֹ ר ׁש יּ לדה הּמ ּפ לת ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ׁש היתה  ואחד, ׁש מנים וליל  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְנקבה,
הּפ ילה: כּ ּפ רתּה , להביא למחר  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְראוּ יה

הּק רבּ ן . מן  ּפ וֹ טרים ׁש ּמ אי  מלּ ידה בּ ית ִ◌ֵ◌ָ◌
הוּ א, מלאת דּ לאחר  גּ ב  ל  אף ֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְׁש ניּ ה,
ל ׁש ה  יצאה ולא היא ולילה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהוֹ איל
קר בּ ן  זמן מח ּס ר  דּ לילה לקר בּ ן, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְראוּ יה

דּ כתיב  ז )הוּ א הלכּ (ויּ קרא  צוּ תוֹ , בּ יוֹ ם ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌
דּ מי : מלאת כּ יוֹ ם קר בּ ן וּ בית לנין ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌

מחיּ בין . הוּ א הלּ ל מלאת וּ לאחר  הוֹ איל  ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֹ
ּפ ׁש ּת ים:סדין .דּ הּפ ילה: ׁש ּמ אי ׁש ל בּ ית ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌

אוֹ תוֹ ּפ וֹ טרין . ׁש לּ וֹ ב ׁש ין סדין  ׁש דּ ר לפי ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

ּת כלת  ּפ תיל בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  וציצית ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַבּ לּ ילה,
כּ לאים  הוי  חלּ זוֹ ן בּ דם  ּצב ו צמר  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש הוּ א
מצותוֹ , ׁש הוּ א וּ ב יּ וֹ ם, ּפ ׁש ּת ים. ׁש ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְבּ סדין
תשׂ ה  לא ודחי דציצית שׂ ה ◌ֶ◌ֲ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָאתי
ׁש אין  בּ לּ ילה, אבל ׁש טנז, תלבּ ׁש  ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְדּ לא
דּ כתיב בּ לּ ילה, נוֹ הגת ציצית ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִמצות
אי לילה, לכסוּ ת ּפ רט אתוֹ , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ֶ◌ִ◌ְוּ ראיתם
לא  מ וּ ם מח יּ ב  בּ ּס דין, ציצית ֹ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָלבי ׁש 

בּ  וסברי ׁש טנז. גּ זרינן תלבּ ׁש  ׁש ּמ אי ית ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌
מח יּ ב , דּ לא בּ יּ וֹ ם אפלּ וּ  בּ ציצית ◌ַ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָסדין
מוּ ם  דּ מחיּ ב  לילה כּ סוּ ת מוּ ם ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְגּ זרה
גּ זרינן: לא סברי הלּ ל וּ בית ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִכּ לאים.

לשון  פשטות  תמתין. אחד שבוע  רק  ולב "ה  לנדרו פתח  ימצא  שמא שבועיים תמתין לב "ש
התוי"ט אמנם בפנים , כן ביארנו ולכן רב , וכשיטת שנדר, הזמן שפירש שמפרש  משמע הרע"ב 

כתובות מ"א )במסכת כוותיה .(פ "ז הלכתא כי כשמואל, הרע"ב מפרש  ששם  היולדתלד .כתב
בימים שתראה ודמים  טהרה, ימי הם שאחריהם ימים וששת וששים  ימים, י"ד טמאה נקבה
טהרה ימי 'מלאת' עד למקדש וליכנס קודש  לאכול ליטהר  יכולה  אינה ומ "מ  הם, טהורים  אלו
תוך המפלת  ומקדש . בקדש  ומותרת קרבנותיה מביאה אז מהלידה יום שמנים  אחר  דהיינו אלו
אם אבל הלידה . על  שמביאה  הקרבן עם נפטרת אלא נוסף  קרבן להביא צריכה אינה 'מלאת'
ואחד לשמנים  אור המפלת  לב"ש  זו. לידה  על  נפרד קרבן להביא חייבת  'מלאת ' אחר הפילה

נוסף . קרבן חייבת  ואינה  מלאת תוך כמפילה  מלאת ,לה .דינה  אחר כמפלת  דינה  הלל לבית  כי
בכריתות מבואר  ויותר  מחלוקתן, טעם רע "ב מ"ו )עיין ומן לו..(פ "א בציצית , חייב  יום  כסות 
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דברי עדויות אלו ד סז פרק 

ה ּׁשבּ ת , כּ לכּ לת  מחיּ בים. ה לּ ל וּ בית 
מחיּ בין : הלּ ל וּ בית  ּפ וֹ טרין , ׁש ּמ אי בּ ית 

      
     

   
          

           
  

יא  משנה
לאר בחו נזירות

לאר בחו ג נוהגת נזירות  התורה עליולזמ והמקבל .
נזירות. דיני בכל מיד חייב לאר בחו שהוא א נזיר להיות

העמי אר על  טומאה גזרו  שחז"ל   כיו קנסוהולחאבל  לכ ,
במשנתנו בטהרה. נזירות  ש ולנהוג ישראל לאר לעלות
יו משלשי ליותר נזירות עליו קיבל  א וב "ה ב"ש נחלקו
דטהרה נזירות לנהוג קנסוהו  זמ כמה בחו"ל נזירותו  והשלי

ישראל. באר

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הּׁשבּ ת. ּפ ר וֹ ת כּ ל כּ לת מלאה כּ ל כּ לה ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌
לׁש בּ ת: מחיּ בין .ׁש יּ חדּה  הלּ ל  בּ ית ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌

דּ כיון  הבּ ת, קדם אפלּ וּ  מ יּ ד, ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְבּ משׂ ר 

ׁש ּמ אי וּ בית מיּ ד . הקבּ ה ל ׁש בּ ת ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶׁש יּ חדּה 
אלּ א  קוֹ ב ת הבּ ת דּ אין ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָסברי

ׁש ּת כּ נס: ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְלאחר 

לא דוחה עשה כי  צמר , שהוא תכלת לתוכו  ולהטיל פשתן  של יום  כסות לעשות מותר  התורה
הציצית מן פטור  לילה וכסות תכלת, עם  לילה כסות ילבש  שמא גזרו  שמאי  בית אבל  תעשה.

כלאים . איסור  על תוספות ויעבור  סדין)(וכתבו  ד"ה מ. דף מן (מנחות  לגמרי פטור  פשתן בגד  שלב"ש

פוטרין  תנא ולכן לילה, כסות  אטו וגזירה צמר של  יעשה שמא גזירה פשתן, של מציצית אפילו  הציצית

בתוי"ט ) הובא אוסרין, בהלכותיו לז ..ולא הרמב"ם  כתב ה"כ)כן הרע"ב(פ"ב כוונת וכן  (תוי"ט .

מ"ו ) פ"ג בפירושונזירות  הרמב"ם  שמלשון ואף אלא(שם ). נזירות עליו חלה לא שכלל משמע
בו  חזר  שבהלכותיו  וכתב בזה עליו הקשה  משנה הכסף קנס , בפירושומחמת שגם  אומרים (ויש

בדבריו ) נפלה וט "ס  כן לומר כוונתו  בעפר ,לח ..אין המת עצמות ואבדו קבר  בה שנחרש שדה
כשעורה, עצם  בה יש שמא ובמשא במגע  מטמא הפרס  בית עפר  הפרס . בית הנקראת היא
שאינן  העצמות, מפני ובמשא במגע מטמא עפרן  העכו "ם  ארצות כל וכן  באהל, מטמא ואינו 

מדרבנן  הן  העכו"ם  וארץ הפרס  בית טומאת בהן. הט "ז)נזהרין  פ"ב המת טומאת  הלכות .(רמב"ם
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דברי עדויות אלו ד פרק  סו 

בּ ית  ואחד , ׁש מנים לאוֹ ר ׁש ּמ איהּמ ּפ לת 
מחיּ בין . ה לּ ל וּ בית  ה קּ רבּ ן , מן  ּפ וֹ טרין 
ּפ וֹ טרין, ׁש ּמ אי בּ ית בּ ציצית, סדין

    
    

   
     

             
 לד  לה        

            לו 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ואחד. ׁש מנים  לא וֹ ר ׁש יּ לדה הּמ ּפ לת ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ׁש היתה  ואחד, ׁש מנים וליל  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְנקבה,
הּפ ילה: כּ ּפ רתּה , להביא למחר  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְראוּ יה

הּק רבּ ן . מן  ּפ וֹ טרים ׁש ּמ אי  מלּ ידה בּ ית ִ◌ֵ◌ָ◌
הוּ א, מלאת דּ לאחר  גּ ב  ל  אף ֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְׁש ניּ ה,
ל ׁש ה  יצאה ולא היא ולילה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהוֹ איל
קר בּ ן  זמן מח ּס ר  דּ לילה לקר בּ ן, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְראוּ יה

דּ כתיב  ז )הוּ א הלכּ (ויּ קרא  צוּ תוֹ , בּ יוֹ ם ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌
דּ מי : מלאת כּ יוֹ ם קר בּ ן וּ בית לנין ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌

מחיּ בין . הוּ א הלּ ל מלאת וּ לאחר  הוֹ איל  ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֹ
ּפ ׁש ּת ים:סדין .דּ הּפ ילה: ׁש ּמ אי ׁש ל בּ ית ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌

אוֹ תוֹ ּפ וֹ טרין . ׁש לּ וֹ ב ׁש ין סדין  ׁש דּ ר לפי ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

ּת כלת  ּפ תיל בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  וציצית ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַבּ לּ ילה,
כּ לאים  הוי  חלּ זוֹ ן בּ דם  ּצב ו צמר  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש הוּ א
מצותוֹ , ׁש הוּ א וּ ב יּ וֹ ם, ּפ ׁש ּת ים. ׁש ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְבּ סדין
תשׂ ה  לא ודחי דציצית שׂ ה ◌ֶ◌ֲ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָאתי
ׁש אין  בּ לּ ילה, אבל ׁש טנז, תלבּ ׁש  ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְדּ לא
דּ כתיב בּ לּ ילה, נוֹ הגת ציצית ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִמצות
אי לילה, לכסוּ ת ּפ רט אתוֹ , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ֶ◌ִ◌ְוּ ראיתם
לא  מ וּ ם מח יּ ב  בּ ּס דין, ציצית ֹ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָלבי ׁש 

בּ  וסברי ׁש טנז. גּ זרינן תלבּ ׁש  ׁש ּמ אי ית ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌
מח יּ ב , דּ לא בּ יּ וֹ ם אפלּ וּ  בּ ציצית ◌ַ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָסדין
מוּ ם  דּ מחיּ ב  לילה כּ סוּ ת מוּ ם ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְגּ זרה
גּ זרינן: לא סברי הלּ ל וּ בית ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִכּ לאים.

לשון  פשטות  תמתין. אחד שבוע  רק  ולב "ה  לנדרו פתח  ימצא  שמא שבועיים תמתין לב "ש
התוי"ט אמנם בפנים , כן ביארנו ולכן רב , וכשיטת שנדר, הזמן שפירש שמפרש  משמע הרע"ב 

כתובות מ"א )במסכת כוותיה .(פ "ז הלכתא כי כשמואל, הרע"ב מפרש  ששם  היולדתלד .כתב
בימים שתראה ודמים  טהרה, ימי הם שאחריהם ימים וששת וששים  ימים, י"ד טמאה נקבה
טהרה ימי 'מלאת' עד למקדש וליכנס קודש  לאכול ליטהר  יכולה  אינה ומ "מ  הם, טהורים  אלו
תוך המפלת  ומקדש . בקדש  ומותרת קרבנותיה מביאה אז מהלידה יום שמנים  אחר  דהיינו אלו
אם אבל הלידה . על  שמביאה  הקרבן עם נפטרת אלא נוסף  קרבן להביא צריכה אינה 'מלאת'
ואחד לשמנים  אור המפלת  לב"ש  זו. לידה  על  נפרד קרבן להביא חייבת  'מלאת ' אחר הפילה

נוסף . קרבן חייבת  ואינה  מלאת תוך כמפילה  מלאת ,לה .דינה  אחר כמפלת  דינה  הלל לבית  כי
בכריתות מבואר  ויותר  מחלוקתן, טעם רע "ב מ"ו )עיין ומן לו..(פ "א בציצית , חייב  יום  כסות 
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דברי עדויות אלו ד סז פרק 

ה ּׁשבּ ת , כּ לכּ לת  מחיּ בים. ה לּ ל וּ בית 
מחיּ בין : הלּ ל וּ בית  ּפ וֹ טרין , ׁש ּמ אי בּ ית 

      
     

   
          

           
  

יא  משנה
לאר בחו נזירות

לאר בחו ג נוהגת נזירות  התורה עליולזמ והמקבל .
נזירות. דיני בכל מיד חייב לאר בחו שהוא א נזיר להיות

העמי אר על  טומאה גזרו  שחז"ל   כיו קנסוהולחאבל  לכ ,
במשנתנו בטהרה. נזירות  ש ולנהוג ישראל לאר לעלות
יו משלשי ליותר נזירות עליו קיבל  א וב "ה ב"ש נחלקו
דטהרה נזירות לנהוג קנסוהו  זמ כמה בחו"ל נזירותו  והשלי

ישראל. באר

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הּׁשבּ ת. ּפ ר וֹ ת כּ ל כּ לת מלאה כּ ל כּ לה ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌
לׁש בּ ת: מחיּ בין .ׁש יּ חדּה  הלּ ל  בּ ית ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌

דּ כיון  הבּ ת, קדם אפלּ וּ  מ יּ ד, ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְבּ משׂ ר 

ׁש ּמ אי וּ בית מיּ ד . הקבּ ה ל ׁש בּ ת ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶׁש יּ חדּה 
אלּ א  קוֹ ב ת הבּ ת דּ אין ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָסברי

ׁש ּת כּ נס: ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְלאחר 

לא דוחה עשה כי  צמר , שהוא תכלת לתוכו  ולהטיל פשתן  של יום  כסות לעשות מותר  התורה
הציצית מן פטור  לילה וכסות תכלת, עם  לילה כסות ילבש  שמא גזרו  שמאי  בית אבל  תעשה.

כלאים . איסור  על תוספות ויעבור  סדין)(וכתבו  ד"ה מ. דף מן (מנחות  לגמרי פטור  פשתן בגד  שלב"ש

פוטרין  תנא ולכן לילה, כסות  אטו וגזירה צמר של  יעשה שמא גזירה פשתן, של מציצית אפילו  הציצית

בתוי"ט ) הובא אוסרין, בהלכותיו לז ..ולא הרמב"ם  כתב ה"כ)כן הרע"ב(פ"ב כוונת וכן  (תוי"ט .

מ"ו ) פ"ג בפירושונזירות  הרמב"ם  שמלשון ואף אלא(שם ). נזירות עליו חלה לא שכלל משמע
בו  חזר  שבהלכותיו  וכתב בזה עליו הקשה  משנה הכסף קנס , בפירושומחמת שגם  אומרים (ויש

בדבריו ) נפלה וט "ס  כן לומר כוונתו  בעפר ,לח ..אין המת עצמות ואבדו קבר  בה שנחרש שדה
כשעורה, עצם  בה יש שמא ובמשא במגע  מטמא הפרס  בית עפר  הפרס . בית הנקראת היא
שאינן  העצמות, מפני ובמשא במגע מטמא עפרן  העכו "ם  ארצות כל וכן  באהל, מטמא ואינו 

מדרבנן  הן  העכו"ם  וארץ הפרס  בית טומאת בהן. הט "ז)נזהרין  פ"ב המת טומאת  הלכות .(רמב"ם
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סט



דברי עדויות אלו ד פרק  סח

והׁש לים מרבּ ה נזירוּ ת ׁש נּ דר מי
בּ ית  לארץ, בּ א   ּכ ואחר  נזיר וּ ת וֹ 
וּ בית  יוֹ ם. ׁש לׁש ים נזיר א וֹ מרים, ׁש ּמ אי
ׁש הי וּ  מי בּ ּת חלּ ה. נזיר א וֹ מרים, הלּ ל
א לּ וּ  א וֹ ת וֹ , מעיד וֹ ת  עדים כ ּת י ׁש ּת י 
מעידים  וא לּ וּ  ׁש ּת ים ׁש נּ דר  מעידים
אוֹ מרים, ׁש ּמ אי בּ ית חמׁש , ׁש נּ דר
וּ בית  נזיר וּ ת . כּ אן  ואין  ה עדוּ ת  נחלקה
ׁש ּת ים, חמׁש  בּ כלל יׁש  א וֹ מרים, הלּ ל

ׁש ּת ים: נזיר  ׁש יּ היה 

יא       
     
    

   
      

    
    

     
     

     
     

    
     

    
            

            
           

             
            

           

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

לארץ.יא בּ א   ּכ נזיר וּ ת ואחר  ׁש אין ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
טמאת  מוּ ם בּ ארץ, אלּ א ◌ַ◌ְ◌◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶנוֹ הגת
בּ ח וּ ץ  נזיר וּ ת ׁש נּ דר  וּ מי הּמ ים. ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶארץ
לארץ  לל וֹ ת אוֹ תוֹ  מחיּ בין ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָלארץ
נזיר וּ תוֹ : ׁש ם נוֹ הג  ולהיוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל 

י וֹ ם. ׁש לׁש ים ׁש יּ קיּ ם נזיר  ליּה  קנסינן ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
ׁש הוּ א  ישׂ ראל , בּ ארץ נזיר וּ ת ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְסתם

י וֹ ם: בּ ּת חלּ ה.ׁש לׁש ים לנהג נזיר  צרי ְ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֹ
ׁש נּ דר  היּ מים כּ מנין ישׂ ראל  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ ארץ
בּ ח וּ ץ  נזיר וּ ת ׁש נּ הג והיּ מים ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַבּ נּ זיר וּ ת.

נזיר וּ ת  בּ הם נהג לא כּ אלּ וּ  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָלארץ
ׁש ּת ים.כּ לל : ׁש נּ דר מעידין  ׁש ּת יא לּ וּ  ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

חמ ׁש .נזיר וּ ת: ׁש נּ דר מעידין  וא לּ וּ  ְ◌ִ◌
ׁש נּ דר  אוֹ מרים ׁש אּת ם ׁש ה ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְבּ אוֹ תּה 
חמׁש  ׁש נּ דר  מ ידים אנוּ  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְׁש ּת ים
כּ לל : נדר  ׁש א אוֹ מר  והוּ א ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌◌ִ◌ְנזיר יּ וֹ ת.

העד וּ ת. זוֹ נחלקה וּ מכחי ׁש וֹ ת הוֹ איל  ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌
כּ אן  ואין דּ בריהם נתבּ ּט לוּ  זוֹ  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶאת

כּ לל: י ׁש ד וּ ת א וֹ מרים הלּ ל וּ בית ֵ◌ְ◌ָ◌
ׁש ּת ים. חמ ׁש  ׁש ּת ים:בּ כלל  נזיר  ויהיה ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌

דברי עדויות אלו ד סט פרק 

בּ ית  ה ּס דק, ּת חת  נת וּ ן  ׁש ה וּ א  אדם
את מביא אינוֹ  אוֹ מרים, ׁש ּמ אי
אדם  א וֹ מרים, ה לּ ל וּ בית  הּט מאה .
מביא העליוֹ ן והצּ ד הוּ א, חלוּ ל

ה ּט מאה: את 

יב

יב משנה 

שנסדקה  תקרה שתחת מת 
היתה התקרה. שתחת  כל נטמא עליו, מאהיל  שתקרה מת 
לא אחד, צד תחת  מונח והמת  אורכה , לכל  סדוקה התקרה
 שאי וגור מפסיק הסדק שאויר האחר, שבצד  הכלי נטמאו 

השני. לצד עוברת הטומאה 

הסדק  תחת  אהל
מעל  טפח גבוה שהוא ע של  ד  כגו הסדק , תחת אהל יש א
וסות עולה הד כאילו רואי הסדק , אור כל תחת  מונח האר
וב "ה ב"ש נחלקו במשנתנו השני. לצד עוברת  והטומאה הסדק 
שעולה כאהל נחשב  הא הסדק תחת  שמונח חי אד בדי

הסדק .  וסות
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הּס דק.יב ּת חת נתוּ ן  ׁש הוּ א  אכסדרה אדם ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
וכלים  ל ׁש נים, ונחלקה ּת קרתּה  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ סדּ קה
הכּ לים  זה, מ צּ ד  וטמאה זה ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִמצּ ד
וגוֹ רם  מפסיק הּס דק ׁש אויר  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְטהוֹ רים,
ואם  הני . ל צּ ד ע וֹ ברת הּט מאה ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֵ◌ֶׁש אין
האכסדרה  בּ רצּפ ת בּ ארץ ׁש ם נתוּ ן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָאדם

אינוֹ  אוֹ מרים ׁש ּמ אי  בּ ית הּס דק, ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נגד 
את  מביא ׁש אין הּט מאה. את ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵמביא
טפח: חלל בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  דּ בר  אלּ א ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ַהּט מאה

הוּ א . חל וּ ל  אדם א וֹ מרים הלּ ל  ואף וּ בית ְ◌ַ◌
 ֹׁש בּ תו חלל  בּ תוֹ כ וֹ , מיו ׁש בּ ני  ּפ י  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַל 

טפח: חלל  ח ׁש יב  ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַהגּ וּ ף

כדאיתאלט. טפח, חלל  חשיב הגוף שבתוך החלל בתוכו מעיו  שבני  פי על אף
עיי "ש . ברע "ב,
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ע



דברי עדויות אלו ד פרק  סח

והׁש לים מרבּ ה נזירוּ ת ׁש נּ דר מי
בּ ית  לארץ, בּ א   ּכ ואחר  נזיר וּ ת וֹ 
וּ בית  יוֹ ם. ׁש לׁש ים נזיר א וֹ מרים, ׁש ּמ אי
ׁש הי וּ  מי בּ ּת חלּ ה. נזיר א וֹ מרים, הלּ ל
א לּ וּ  א וֹ ת וֹ , מעיד וֹ ת  עדים כ ּת י ׁש ּת י 
מעידים  וא לּ וּ  ׁש ּת ים ׁש נּ דר  מעידים
אוֹ מרים, ׁש ּמ אי בּ ית חמׁש , ׁש נּ דר
וּ בית  נזיר וּ ת . כּ אן  ואין  ה עדוּ ת  נחלקה
ׁש ּת ים, חמׁש  בּ כלל יׁש  א וֹ מרים, הלּ ל

ׁש ּת ים: נזיר  ׁש יּ היה 
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לארץ.יא בּ א   ּכ נזיר וּ ת ואחר  ׁש אין ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
טמאת  מוּ ם בּ ארץ, אלּ א ◌ַ◌ְ◌◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶנוֹ הגת
בּ ח וּ ץ  נזיר וּ ת ׁש נּ דר  וּ מי הּמ ים. ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶארץ
לארץ  לל וֹ ת אוֹ תוֹ  מחיּ בין ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָלארץ
נזיר וּ תוֹ : ׁש ם נוֹ הג  ולהיוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל 

י וֹ ם. ׁש לׁש ים ׁש יּ קיּ ם נזיר  ליּה  קנסינן ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
ׁש הוּ א  ישׂ ראל , בּ ארץ נזיר וּ ת ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְסתם

י וֹ ם: בּ ּת חלּ ה.ׁש לׁש ים לנהג נזיר  צרי ְ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֹ
ׁש נּ דר  היּ מים כּ מנין ישׂ ראל  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ ארץ
בּ ח וּ ץ  נזיר וּ ת ׁש נּ הג והיּ מים ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַבּ נּ זיר וּ ת.

נזיר וּ ת  בּ הם נהג לא כּ אלּ וּ  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָלארץ
ׁש ּת ים.כּ לל : ׁש נּ דר מעידין  ׁש ּת יא לּ וּ  ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

חמ ׁש .נזיר וּ ת: ׁש נּ דר מעידין  וא לּ וּ  ְ◌ִ◌
ׁש נּ דר  אוֹ מרים ׁש אּת ם ׁש ה ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְבּ אוֹ תּה 
חמׁש  ׁש נּ דר  מ ידים אנוּ  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְׁש ּת ים
כּ לל : נדר  ׁש א אוֹ מר  והוּ א ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌◌ִ◌ְנזיר יּ וֹ ת.

העד וּ ת. זוֹ נחלקה וּ מכחי ׁש וֹ ת הוֹ איל  ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌
כּ אן  ואין דּ בריהם נתבּ ּט לוּ  זוֹ  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶאת

כּ לל: י ׁש ד וּ ת א וֹ מרים הלּ ל וּ בית ֵ◌ְ◌ָ◌
ׁש ּת ים. חמ ׁש  ׁש ּת ים:בּ כלל  נזיר  ויהיה ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌

דברי עדויות אלו ד סט פרק 

בּ ית  ה ּס דק, ּת חת  נת וּ ן  ׁש ה וּ א  אדם
את מביא אינוֹ  אוֹ מרים, ׁש ּמ אי
אדם  א וֹ מרים, ה לּ ל וּ בית  הּט מאה .
מביא העליוֹ ן והצּ ד הוּ א, חלוּ ל

ה ּט מאה: את 

יב

יב משנה 

שנסדקה  תקרה שתחת מת 
היתה התקרה. שתחת  כל נטמא עליו, מאהיל  שתקרה מת 
לא אחד, צד תחת  מונח והמת  אורכה , לכל  סדוקה התקרה
 שאי וגור מפסיק הסדק שאויר האחר, שבצד  הכלי נטמאו 

השני. לצד עוברת הטומאה 

הסדק  תחת  אהל
מעל  טפח גבוה שהוא ע של  ד  כגו הסדק , תחת אהל יש א
וסות עולה הד כאילו רואי הסדק , אור כל תחת  מונח האר
וב "ה ב"ש נחלקו במשנתנו השני. לצד עוברת  והטומאה הסדק 
שעולה כאהל נחשב  הא הסדק תחת  שמונח חי אד בדי

הסדק .  וסות
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הּס דק.יב ּת חת נתוּ ן  ׁש הוּ א  אכסדרה אדם ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
וכלים  ל ׁש נים, ונחלקה ּת קרתּה  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ סדּ קה
הכּ לים  זה, מ צּ ד  וטמאה זה ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִמצּ ד
וגוֹ רם  מפסיק הּס דק ׁש אויר  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְטהוֹ רים,
ואם  הני . ל צּ ד ע וֹ ברת הּט מאה ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֵ◌ֶׁש אין
האכסדרה  בּ רצּפ ת בּ ארץ ׁש ם נתוּ ן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָאדם

אינוֹ  אוֹ מרים ׁש ּמ אי  בּ ית הּס דק, ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נגד 
את  מביא ׁש אין הּט מאה. את ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵמביא
טפח: חלל בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  דּ בר  אלּ א ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ַהּט מאה

הוּ א . חל וּ ל  אדם א וֹ מרים הלּ ל  ואף וּ בית ְ◌ַ◌
 ֹׁש בּ תו חלל  בּ תוֹ כ וֹ , מיו ׁש בּ ני  ּפ י  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַל 

טפח: חלל  ח ׁש יב  ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַהגּ וּ ף

כדאיתאלט. טפח, חלל  חשיב הגוף שבתוך החלל בתוכו מעיו  שבני  פי על אף
עיי "ש . ברע "ב,
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יהודה  עדויות רבי  ה פרק ע

מקּ לּ י דברים ׁש ּׁשה א וֹ מר , יהוּ דה רבּ י 
דּ ם  ה לּ ל. בית  וּ מחמרי ׁש ּמ אי בית 
וּ בית מטהרין, ׁש ּמ אי בּ ית נבלוֹ ת,
יׁש  אם הנּ בלה, בּ יצת  מטּמ אין . הלּ ל
ואם  מּת רת . בּ ּׁשוּ ק, נמכּ רת  ב ּה  כּ יּ וֹ צא 
וּ בית  ׁש ּמ אי. בית  כּ דברי אסוּ רה , לאו,
טרפה  בּ ביצת  וּ מוֹ דים א וֹ סרין . הלּ ל
בא ּס וּ ר. ׁש גּ דלה מּפ ני אסוּ רה, ׁש היא 

א 

יהודה  רבי  ה פרק
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

א וֹ מר.א יהוּ דה ׁש ּמ איר בּ י  בּ ית נבלוֹ ת דּ ם ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌
כּ נבלה: חׁש יב  דּ לא לגמרי, ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְמטהרין.

נבלה. בּ חיטה.בּ יצת ׁש נּ תנבּ לה כּ ג וֹ ן ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ׁש חיטה: לאחר  בּ יצים בּ ּה  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְונמצאוּ 

בּ ּׁשוּ ק. נמ כּ רת בּה  כּ יּ וֹ צא  ׁש ּק לּפ תּה אם  ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
הנּ מכּ ר וֹ ת  בּ יצים כּ ׁש אר  ונגמרת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָקׁש ה

לאו.בּ וּ ק: נגמרת:ואם  ׁש אינּה  ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
ח ׁש וּ בה:אסוּ רה. היא מיה דּ כבני ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌

שבידו,א. אותו על  אחד כל והעיד ביבנה לכרם  כשנכנסו אלא אלו, רק שיש  שסובר  לא
אלו על יהודה  רבי עז)העיד  דף  שבת  הפרק (רש "י בזה שנזכרו התנאים שכל כתב  והראב"ד  .

דבהנך ס "ל  ההוא  פרק  ששנה והתנא  דלעיל, בפרק  שנשנו  פלוגתות הכ"ד על  מוסיפים 
שנחלקו המקומות ברוב  כמו  לקולא וב "ה  לחומרא ב "ש  פירקין הך כן ב..(תוי"ט )של 

בכזית. לטמאות ממש  כנבילה  דינו אין הלל  לבית שגם  בתרא  פרק בריש הרע"ב פירש 
נמצאג .ועיי "ש . שהרי  באיסור , נגמרה  לא ע"כ נבילה  אבלביצת שנתנבלה , אחר  מיד ת 

ונגמרו  ליגדל  הביצים שהתחילו  אחר  שנטרפה יש  יולדת , אינה  שטריפה אע "פ  בטריפה
ביצת אף ולכן  באיסור , שנגמרו כיון  מדינא  אסורות אלו  ביצים  שנטרפה. אחר  הביצים

באיסור  שגדלה  טריפה  ביצת אטו  אסורה  לשחיטה , סמוך  שנטרפה שידוע .(רש"ש)טריפה 

 י י ח ר ו ק מ

יהודה  עדויות רבי  ה עאפרק

מצר עת , ׁש ל טהרה ודם נכרית  דּ ם
הלּ ל וּ בית מטהרין. ׁש ּמ אי בּ ית
א וֹ כלין רגליה. וּ כמימי כּ רקּ ּה  א וֹ מרים,
בטוֹ בה, וׁש א  בּ טוֹ בה ׁש בי עית  ּפ ר וֹ ת 

    ד  
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מטהרים. ׁש ּמ אי  בּ ית נכרית דּ כתיבדּ ם  ִ◌ְ◌ִ◌
זב  טו)בּ פרׁש ת ישׂ ראל,(ויּ קרא בּ ני  אל דּ בּ ר וּ  ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

הנּ כרים  ואין בּ זּ יבה מטּמ אים י שׂ ראל ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְבּ ני
ׁש יּ היוּ  ליה וּ  גּ זּ וּ ר  ור בּ נן בּ זּ יבה , ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמט ּמ אים 
סברי, ׁש ּמ אי  בּ ית דּ בריהן. לכל ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְכּ זבים

גּ זּ וּ ר  ׁש הן כּ י  רגליה וּ מימי  בּ ר ּק ּה  ר בּ נן ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
מצוּ י ׁש אין הזּ יבה דּ ם אבל  ּת דיר , ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְמצוּ יין
ר בּ נן  בדוּ  ר בּ נן, בּ ּה  גּ זר וּ  לא  ּכ ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ָכּ ל
נכרית  ׁש ל זיבה דּ ם ט ּמ אוּ  ולא ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶהיכּ רא
כּ י היא, דּ רבּ נן ה נּ כרי דּ טמאת  ׁש יּ דעוּ  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְכּ די
וקד ׁש ים: ּת ר וּ מה ל ּה  נשׂ רפוּ  דלא ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵהיכי

מצרעת. ׁש ל טהרה ׁש ראתה ודם טהר  דּ ם ַ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌
לזכר  ׁש ב ה לאחר  ׁש יּ לדה, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ַהמצר ת

לנקבה: רגליה.וּ ׁש ב וּ ים וּ כמימי  כּ רּק ּה  ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
רגליה, וּ כמימי  כּ ר ּק ּה  מט ּמ א הנּ כרית ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַדּ ם
בּ לבד  ההי כּ רא וזוֹ  יב ׁש . ולא לח  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְדּ הינוּ 
דּ אוֹ ריתא  טמאה היתה ׁש אם ל ּה , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌שׂ וּ 
כׁש יו  ויב ׁש , לח  מטּמ א הדּ ם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָהיה
דּ טמאה  מ כּ ירים לח אלּ א מטּמ א ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש אין

היא: מחזיק בּ טוֹ בה.דּ ר בּ נן ׁש האוֹ כל  ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
מ ּפ ר וֹ תיו: ׁש האכילהוּ  הּפ רוֹ ת לבל ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָטוֹ בה

בטוֹ בה. ט וֹ בה:ו ׁש א  ל וֹ  מחזיק ׁש אינוֹ  ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌

שבאד. דם כל וכוונתו  נדה, דם לאפוקי בזה שרצה  נראה  לא  זיבה , דם כתב  שהרע "ב אע"פ 
זו,ה.ממקור . ראייה ידי על  נטמאה  לא לנקבה י"ד ואחר  לזכר  ז' אחר  דם שראתה  יולדת 

טמאים  רגליה ומימי  רוקה  כגון מצורעת מעיינות אמנם  נדה. דם  שאר  כמו טמא הדם  אין ולכן
שאעפ "כ מקרא דרשי  וב"ה  ויוצא, מתעגל שאינו  כיון מעיינות דין  זה דם על  אין  לב"ש הם.

מצורע מעיינות כשאר  טמא זה מ"ג)דם  פ"ד  נדה זיבהו ..(רע "ב  טומאת  לנכרים אין התורה מן
שלא כדי  אמנם דבריהם , לכל כזבים יהיו הנכרים שכל גזרו חז"ל  אבל ברע"ב, כדאיתא
ולא טמא, אינו שדמם  ואמרו היכר  עשאו  טומאתם בשביל וקדשים  תרומה  לשרוף  יבאו

הטומאה. אב טומאת טמא שדמה  כשהם ז.כישראלית  רק  מטמאין נדה של רגלים ומי רוק
יבש . יטמא שלא  נכרית  בדם עשו  זה היכר  לב "ה  יבש . כשהוא אף מטמא  נדה דם  לחין,

 י י ח ר ו ק מ

עי



יהודה  עדויות רבי  ה פרק ע

מקּ לּ י דברים ׁש ּׁשה א וֹ מר , יהוּ דה רבּ י 
דּ ם  ה לּ ל. בית  וּ מחמרי ׁש ּמ אי בית 
וּ בית מטהרין, ׁש ּמ אי בּ ית נבלוֹ ת,
יׁש  אם הנּ בלה, בּ יצת  מטּמ אין . הלּ ל
ואם  מּת רת . בּ ּׁשוּ ק, נמכּ רת  ב ּה  כּ יּ וֹ צא 
וּ בית  ׁש ּמ אי. בית  כּ דברי אסוּ רה , לאו,
טרפה  בּ ביצת  וּ מוֹ דים א וֹ סרין . הלּ ל
בא ּס וּ ר. ׁש גּ דלה מּפ ני אסוּ רה, ׁש היא 

א 

יהודה  רבי  ה פרק
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          ג 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

א וֹ מר.א יהוּ דה ׁש ּמ איר בּ י  בּ ית נבלוֹ ת דּ ם ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌
כּ נבלה: חׁש יב  דּ לא לגמרי, ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְמטהרין.

נבלה. בּ חיטה.בּ יצת ׁש נּ תנבּ לה כּ ג וֹ ן ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ׁש חיטה: לאחר  בּ יצים בּ ּה  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְונמצאוּ 

בּ ּׁשוּ ק. נמ כּ רת בּה  כּ יּ וֹ צא  ׁש ּק לּפ תּה אם  ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
הנּ מכּ ר וֹ ת  בּ יצים כּ ׁש אר  ונגמרת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָקׁש ה

לאו.בּ וּ ק: נגמרת:ואם  ׁש אינּה  ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
ח ׁש וּ בה:אסוּ רה. היא מיה דּ כבני ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌

שבידו,א. אותו על  אחד כל והעיד ביבנה לכרם  כשנכנסו אלא אלו, רק שיש  שסובר  לא
אלו על יהודה  רבי עז)העיד  דף  שבת  הפרק (רש "י בזה שנזכרו התנאים שכל כתב  והראב"ד  .

דבהנך ס "ל  ההוא  פרק  ששנה והתנא  דלעיל, בפרק  שנשנו  פלוגתות הכ"ד על  מוסיפים 
שנחלקו המקומות ברוב  כמו  לקולא וב "ה  לחומרא ב "ש  פירקין הך כן ב..(תוי"ט )של 

בכזית. לטמאות ממש  כנבילה  דינו אין הלל  לבית שגם  בתרא  פרק בריש הרע"ב פירש 
נמצאג .ועיי "ש . שהרי  באיסור , נגמרה  לא ע"כ נבילה  אבלביצת שנתנבלה , אחר  מיד ת 

ונגמרו  ליגדל  הביצים שהתחילו  אחר  שנטרפה יש  יולדת , אינה  שטריפה אע "פ  בטריפה
ביצת אף ולכן  באיסור , שנגמרו כיון  מדינא  אסורות אלו  ביצים  שנטרפה. אחר  הביצים

באיסור  שגדלה  טריפה  ביצת אטו  אסורה  לשחיטה , סמוך  שנטרפה שידוע .(רש"ש)טריפה 
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יהודה  עדויות רבי  ה עאפרק

מצר עת , ׁש ל טהרה ודם נכרית  דּ ם
הלּ ל וּ בית מטהרין. ׁש ּמ אי בּ ית
א וֹ כלין רגליה. וּ כמימי כּ רקּ ּה  א וֹ מרים,
בטוֹ בה, וׁש א  בּ טוֹ בה ׁש בי עית  ּפ ר וֹ ת 

    ד  
      

  ה 
     

   ו   
     

    ז      
              

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מטהרים. ׁש ּמ אי  בּ ית נכרית דּ כתיבדּ ם  ִ◌ְ◌ִ◌
זב  טו)בּ פרׁש ת ישׂ ראל,(ויּ קרא בּ ני  אל דּ בּ ר וּ  ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

הנּ כרים  ואין בּ זּ יבה מטּמ אים י שׂ ראל ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְבּ ני
ׁש יּ היוּ  ליה וּ  גּ זּ וּ ר  ור בּ נן בּ זּ יבה , ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמט ּמ אים 
סברי, ׁש ּמ אי  בּ ית דּ בריהן. לכל ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְכּ זבים

גּ זּ וּ ר  ׁש הן כּ י  רגליה וּ מימי  בּ ר ּק ּה  ר בּ נן ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
מצוּ י ׁש אין הזּ יבה דּ ם אבל  ּת דיר , ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְמצוּ יין
ר בּ נן  בדוּ  ר בּ נן, בּ ּה  גּ זר וּ  לא  ּכ ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ָכּ ל
נכרית  ׁש ל זיבה דּ ם ט ּמ אוּ  ולא ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶהיכּ רא
כּ י היא, דּ רבּ נן ה נּ כרי דּ טמאת  ׁש יּ דעוּ  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְכּ די
וקד ׁש ים: ּת ר וּ מה ל ּה  נשׂ רפוּ  דלא ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵהיכי

מצרעת. ׁש ל טהרה ׁש ראתה ודם טהר  דּ ם ַ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌
לזכר  ׁש ב ה לאחר  ׁש יּ לדה, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ַהמצר ת

לנקבה: רגליה.וּ ׁש ב וּ ים וּ כמימי  כּ רּק ּה  ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
רגליה, וּ כמימי  כּ ר ּק ּה  מט ּמ א הנּ כרית ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַדּ ם
בּ לבד  ההי כּ רא וזוֹ  יב ׁש . ולא לח  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְדּ הינוּ 
דּ אוֹ ריתא  טמאה היתה ׁש אם ל ּה , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌שׂ וּ 
כׁש יו  ויב ׁש , לח  מטּמ א הדּ ם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָהיה
דּ טמאה  מ כּ ירים לח אלּ א מטּמ א ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש אין

היא: מחזיק בּ טוֹ בה.דּ ר בּ נן ׁש האוֹ כל  ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
מ ּפ ר וֹ תיו: ׁש האכילהוּ  הּפ רוֹ ת לבל ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָטוֹ בה

בטוֹ בה. ט וֹ בה:ו ׁש א  ל וֹ  מחזיק ׁש אינוֹ  ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌

שבאד. דם כל וכוונתו  נדה, דם לאפוקי בזה שרצה  נראה  לא  זיבה , דם כתב  שהרע "ב אע"פ 
זו,ה.ממקור . ראייה ידי על  נטמאה  לא לנקבה י"ד ואחר  לזכר  ז' אחר  דם שראתה  יולדת 

טמאים  רגליה ומימי  רוקה  כגון מצורעת מעיינות אמנם  נדה. דם  שאר  כמו טמא הדם  אין ולכן
שאעפ "כ מקרא דרשי  וב"ה  ויוצא, מתעגל שאינו  כיון מעיינות דין  זה דם על  אין  לב"ש הם.

מצורע מעיינות כשאר  טמא זה מ"ג)דם  פ"ד  נדה זיבהו ..(רע "ב  טומאת  לנכרים אין התורה מן
שלא כדי  אמנם דבריהם , לכל כזבים יהיו הנכרים שכל גזרו חז"ל  אבל ברע"ב, כדאיתא
ולא טמא, אינו שדמם  ואמרו היכר  עשאו  טומאתם בשביל וקדשים  תרומה  לשרוף  יבאו

הטומאה. אב טומאת טמא שדמה  כשהם ז.כישראלית  רק  מטמאין נדה של רגלים ומי רוק
יבש . יטמא שלא  נכרית  בדם עשו  זה היכר  לב "ה  יבש . כשהוא אף מטמא  נדה דם  לחין,
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יהודה  עדויות רבי  ה פרק עב

א וֹ מרים, הלּ ל וּ בית  ׁש ּמ אי . בית  כּ דברי 
החמת , בטוֹ בה. א לּ א  א וֹ כלים אין 
ע וֹ מדת . צר וּ רה  א וֹ מרים, ׁש ּמ אי  בּ ית 
ּפ י על אף אוֹ מרים, הלּ ל וּ בית

צרוּ רה: ׁש אינ ּה 

דב  ׁש ּׁשה  א וֹ מר , י וֹ סי מקּ לירבּ י  רים 
הלּ ל. בית וּ מחמרי ׁש ּמ אי בית

ב
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ טוֹ בה. א וֹ כלים להחזיק אין  ׁש אסוּ ר  ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
אפקרינהוּ : דּ רחמנא לבּ לים, ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָט וֹ בה

ׁש נּ ּק בהחמת. ע וֹ ר  ׁש ל  נאד  כּ מין ְ◌ִ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ָ◌
עוֹ מדת.וּ צרר וֹ : מקבּ לת צרוּ רה אינּה  ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

צר וּ רה, היא כּ ן אם אלּ א ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌טמאה
הע וֹ ר  ונקמט קׁש וּ רה ׁש היתה ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר 

ׁש הוּ א  ד הצּ ר וּ ר  הּמ קוֹ ם ל  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְונתקה
ּמ שׂ ימין  מה וּ מחזיק מאליו ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵע וֹ מד

צרוּ רה.בּ תוֹ כוֹ : ׁש אינ ּה  ּפ י  על  אף ְ◌
נתקה  ולא מאליו הע וֹ ר  נקמט  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש א
וּ קׁש ר וֹ  הוֹ איל הּק ׁש ר , מקוֹ ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַל 
טמאה: מקבּ ל  זה הרי ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַוּ מחזיק,

בספרי ח . אמנם  בפנים. שהעתקנו  וכמו  בטובה , אוכלים אין  שגורס  גירסתו  לפי והיא רע"ב.
דגזרו  משום  דב"ה טעמייהו זו ולגירסא בטובה, 'אלא' אוכלים  אין היא הגירסא שלנו משניות

מדעתו  שלא חבירו  בשדה ליכנס  רגיל אדם  יהא שלא השנים  שאר  הראב"ד .אטו  בשם  (תוי"ט 

שב מפרש שהוא פירושו  עם יפה ועולה שאנץ, בתוספות הוא בטובהוכן ושלא רשות בבקשת  ר"ל טובה

כגירסתו ) לגרוס  צריכים טובה, החזקת ר"ל שבטובה שמפרש לרע "ב אבל רשות. בקשת רבי ט ..בלא
דמשנה יהודה רבי  של הששה ס "ל לא הוא אבל ד', שבפרק הכ"ד על אלו ששה מוסיף יוסי 

ד' שבפרק  אלו על רק מוסיף אחד כל דלהלן, אליעזר  ורבי  ישמעאל רבי  וכן  .(מלא"ש)א'.

 י י ח ר ו ק מ

יהודה  עדויות רבי  ה עג פרק

ואינוֹ  ה ּׁשלחן על הגּ בינה  עם ע וֹ לה  העוֹ ף
הלּ ל  וּ בית  ׁש ּמ אי. בית  כּ דברי נאכל,
ּת וֹ רמין נאכל . ואינוֹ  עוֹ לה אינוֹ  אוֹ מרים,
כּ דברי יין , על וענבים ׁש מן , על זיתים
אין א וֹ מרים, ה לּ ל וּ בית  ׁש ּמ אי. בית 
ׁש בּ כּ רם, א ּמ וֹ ת  ארבּ ע  הזּ וֹ רע ּת וֹ רמין .

     
     

      
  י  

      
     

     
      

         יא   
             

              
           

              
 יב           

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ה גּ בינה .ב  עם  ע וֹ לה  אּס וּ רוֹ הע וֹ ף  ׁש אין ֶ◌ֵ◌ִ◌
ס וֹ פרים: מ דּ ברי ע וֹ לה .אלּ א  גּ זרה לא  ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

בּ המה  בּ שׂ ר  ם גּ בינה  ילה  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶׁש ּמ א
הּת וֹ רה , מן אס וּ ר  דּ ה וּ א רוֹ תח, ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ אלּפ ס 

מב ל: אין דּ הינוּ  א וֹ מרים  ה לּ ל וּ בית  ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
להפריׁש ּת וֹ רמין. ׁש חיּ ב  ׁש מן לוֹ  ׁש יּ ׁש  מי ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

מהן  להפריׁש  ׁש חיּ ב  וזיתים  ּת רוּ מה ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ 
כּ פי הזּ יתים מן לתרם  יכוֹ ל אינוֹ  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְּת רוּ מה,
וּ מן  ה זּ יתים  מן לתרם לוֹ  ׁש יּ ׁש  ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַה ע וּ ר
ה זּ יתים , בּ תר וּ מת המן ולפטר  ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַה מן 

יח)דּ כתיב  מן (בּ מד בּ ר  הגּ רן , מן כּ דּ גן  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌

גּ מוּ ר  אינוֹ  מּמ ה ולא  ה גּ מוּ ר ל ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַה גּ מוּ ר 
הגּ מוּ ר: בּ כּ רם .ל א ּמ וֹ ת  ארבּ ע ה זּ וֹ רע ַ◌ַ◌ָ◌

להרחיק אדם ׁש צּ רי העוּ ר ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶׁש ה וּ א
ׁש ע וּ ר   ֹבּ תו וה זּ וֹ ר ה כּ רם, מן ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַה זּ רע 
כּ דכתיב כּ רם , ׁש ל אחת ׁש וּ רה ק דּ ׁש  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶזה 

כב ) וּ תב וּ את (דּ ברים וגוֹ ' המלאה  ּת ק דּ ׁש  ּפ ן ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌
דּ ׁש וּ רה  ׁש ּמ אי לבית לה וּ  וּ סבירא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַה כּ רם.
סברי ה לּ ל וּ בית כּ רם . קר וּ יה ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַאחת 
ׁש וּ רוֹ ת , מּת י ּפ חוֹ ת כּ רם  נקרא ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְדּ אין
הכּ רם  דּ תב וּ את רחמנא קאמר ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְוכי

כּ רם  ׁש ל ׁש וּ רוֹ ת ׁש ּת י  קאמר :קדּ ׁש ה , ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌

שלחן י. על להעלותם אסרו  לא  התורה, מן אסור  בחלב  עוף  בשר  אכילת איסור  שאין כיון
ברע"ב. כדאיתא  ויאכליא.אחד , בהמה  בשר  יעלה שמא הגזירה אין אבל עיי "ש . רע"ב,

לגזירה גזירה  גזרינן ולא דרבנן , איסור  אלא  זה אין כי גבינה, קד:)עם  דף מלשון יב..(חולין
לעשות לכתחלה  שאסור  אלא  אמרו  לא ב"ש וגם לכתחלה , מותר  אי  שנחלקו משמע  המשנה

 י י ח ר ו ק מ

עד



יהודה  עדויות רבי  ה פרק עב

א וֹ מרים, הלּ ל וּ בית  ׁש ּמ אי . בית  כּ דברי 
החמת , בטוֹ בה. א לּ א  א וֹ כלים אין 
ע וֹ מדת . צר וּ רה  א וֹ מרים, ׁש ּמ אי  בּ ית 
ּפ י על אף אוֹ מרים, הלּ ל וּ בית

צרוּ רה: ׁש אינ ּה 

דב  ׁש ּׁשה  א וֹ מר , י וֹ סי מקּ לירבּ י  רים 
הלּ ל. בית וּ מחמרי ׁש ּמ אי בית

ב
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ טוֹ בה. א וֹ כלים להחזיק אין  ׁש אסוּ ר  ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
אפקרינהוּ : דּ רחמנא לבּ לים, ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָט וֹ בה

ׁש נּ ּק בהחמת. ע וֹ ר  ׁש ל  נאד  כּ מין ְ◌ִ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ָ◌
עוֹ מדת.וּ צרר וֹ : מקבּ לת צרוּ רה אינּה  ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

צר וּ רה, היא כּ ן אם אלּ א ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌טמאה
הע וֹ ר  ונקמט קׁש וּ רה ׁש היתה ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר 

ׁש הוּ א  ד הצּ ר וּ ר  הּמ קוֹ ם ל  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְונתקה
ּמ שׂ ימין  מה וּ מחזיק מאליו ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵע וֹ מד

צרוּ רה.בּ תוֹ כוֹ : ׁש אינ ּה  ּפ י  על  אף ְ◌
נתקה  ולא מאליו הע וֹ ר  נקמט  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש א
וּ קׁש ר וֹ  הוֹ איל הּק ׁש ר , מקוֹ ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַל 
טמאה: מקבּ ל  זה הרי ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַוּ מחזיק,

בספרי ח . אמנם  בפנים. שהעתקנו  וכמו  בטובה , אוכלים אין  שגורס  גירסתו  לפי והיא רע"ב.
דגזרו  משום  דב"ה טעמייהו זו ולגירסא בטובה, 'אלא' אוכלים  אין היא הגירסא שלנו משניות

מדעתו  שלא חבירו  בשדה ליכנס  רגיל אדם  יהא שלא השנים  שאר  הראב"ד .אטו  בשם  (תוי"ט 

שב מפרש שהוא פירושו  עם יפה ועולה שאנץ, בתוספות הוא בטובהוכן ושלא רשות בבקשת  ר"ל טובה

כגירסתו ) לגרוס  צריכים טובה, החזקת ר"ל שבטובה שמפרש לרע "ב אבל רשות. בקשת רבי ט ..בלא
דמשנה יהודה רבי  של הששה ס "ל לא הוא אבל ד', שבפרק הכ"ד על אלו ששה מוסיף יוסי 

ד' שבפרק  אלו על רק מוסיף אחד כל דלהלן, אליעזר  ורבי  ישמעאל רבי  וכן  .(מלא"ש)א'.

 י י ח ר ו ק מ

יהודה  עדויות רבי  ה עג פרק

ואינוֹ  ה ּׁשלחן על הגּ בינה  עם ע וֹ לה  העוֹ ף
הלּ ל  וּ בית  ׁש ּמ אי. בית  כּ דברי נאכל,
ּת וֹ רמין נאכל . ואינוֹ  עוֹ לה אינוֹ  אוֹ מרים,
כּ דברי יין , על וענבים ׁש מן , על זיתים
אין א וֹ מרים, ה לּ ל וּ בית  ׁש ּמ אי. בית 
ׁש בּ כּ רם, א ּמ וֹ ת  ארבּ ע  הזּ וֹ רע ּת וֹ רמין .
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 יב           

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ה גּ בינה .ב  עם  ע וֹ לה  אּס וּ רוֹ הע וֹ ף  ׁש אין ֶ◌ֵ◌ִ◌
ס וֹ פרים: מ דּ ברי ע וֹ לה .אלּ א  גּ זרה לא  ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

בּ המה  בּ שׂ ר  ם גּ בינה  ילה  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶׁש ּמ א
הּת וֹ רה , מן אס וּ ר  דּ ה וּ א רוֹ תח, ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ אלּפ ס 

מב ל: אין דּ הינוּ  א וֹ מרים  ה לּ ל וּ בית  ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
להפריׁש ּת וֹ רמין. ׁש חיּ ב  ׁש מן לוֹ  ׁש יּ ׁש  מי ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

מהן  להפריׁש  ׁש חיּ ב  וזיתים  ּת רוּ מה ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ 
כּ פי הזּ יתים מן לתרם  יכוֹ ל אינוֹ  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְּת רוּ מה,
וּ מן  ה זּ יתים  מן לתרם לוֹ  ׁש יּ ׁש  ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַה ע וּ ר
ה זּ יתים , בּ תר וּ מת המן ולפטר  ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַה מן 

יח)דּ כתיב  מן (בּ מד בּ ר  הגּ רן , מן כּ דּ גן  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌

גּ מוּ ר  אינוֹ  מּמ ה ולא  ה גּ מוּ ר ל ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַה גּ מוּ ר 
הגּ מוּ ר: בּ כּ רם .ל א ּמ וֹ ת  ארבּ ע ה זּ וֹ רע ַ◌ַ◌ָ◌

להרחיק אדם ׁש צּ רי העוּ ר ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶׁש ה וּ א
ׁש ע וּ ר   ֹבּ תו וה זּ וֹ ר ה כּ רם, מן ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַה זּ רע 
כּ דכתיב כּ רם , ׁש ל אחת ׁש וּ רה ק דּ ׁש  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶזה 

כב ) וּ תב וּ את (דּ ברים וגוֹ ' המלאה  ּת ק דּ ׁש  ּפ ן ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌
דּ ׁש וּ רה  ׁש ּמ אי לבית לה וּ  וּ סבירא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַה כּ רם.
סברי ה לּ ל וּ בית כּ רם . קר וּ יה ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַאחת 
ׁש וּ רוֹ ת , מּת י ּפ חוֹ ת כּ רם  נקרא ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְדּ אין
הכּ רם  דּ תב וּ את רחמנא קאמר ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְוכי

כּ רם  ׁש ל ׁש וּ רוֹ ת ׁש ּת י  קאמר :קדּ ׁש ה , ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌

שלחן י. על להעלותם אסרו  לא  התורה, מן אסור  בחלב  עוף  בשר  אכילת איסור  שאין כיון
ברע"ב. כדאיתא  ויאכליא.אחד , בהמה  בשר  יעלה שמא הגזירה אין אבל עיי "ש . רע"ב,

לגזירה גזירה  גזרינן ולא דרבנן , איסור  אלא  זה אין כי גבינה, קד:)עם  דף מלשון יב..(חולין
לעשות לכתחלה  שאסור  אלא  אמרו  לא ב"ש וגם לכתחלה , מותר  אי  שנחלקו משמע  המשנה

 י י ח ר ו ק מ
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יהודה  עדויות רבי  ה פרק עד

ׁש וּ רה קדּ ׁש  אוֹ מרים, ׁש ּמ אי בּ ית
קדּ ׁש  אוֹ מרים, הלּ ל וּ בית אחת,
ׁש ּמ אי בּ ית  הּמ עיסה, ׁש וּ רוֹ ת . ׁש ּת י 
מטבּ ילין מחיּ בין . הלּ ל וּ בית  ּפ וֹ טרין ,
ׁש ּמ אי. בית כּ דברי בּ חרדּ לית,
מטבּ ילין. אין אוֹ מרים, הלּ ל וּ בית
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גּ בּ יהּמ עיסה. ל ׁש נּ תנוּ הוּ  קמח  ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌
ׁש ם. וּ מתבּ ה וּ מתבּ ל  ר וֹ תחים ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַמים
וּ בית  מחלּ ה. ּפ וֹ טרים ׁש ּמ אי ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵבּ ית
בּ זה  הלכה וּ פסק מחיּ בים. ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִהלּ ל

ח לּ ה: בּ ריׁש  הר חרדּ לית.כּ תבנוּ  כּ מ וֹ  ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌
ׁש ל  מ דּ ליוֹ  הבּ א מים זרם ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָדּ לית.

אין  ואפלּ וּ  ההר . מ גּ ב ּה  כּ לוֹ מר  ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַהר ,
אר בּ ים  אלּ א סוֹ פן וד  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִמּת ח לּ תן
ׁש ּמ אי. לבית בּ הן מטבּ ילין ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְסאה

ד וּ ב מט בּ ילין אין אוֹ מרים הלּ ל  ית ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌
אחד , בּ מקוֹ ם סאה אר בּ ים ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש יּ הוּ 
באׁש בּ רן: אלּ א מטהרת חר דּ לית ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש אין

ובתרומות  דמי . שפיר  בדיעבד  אבל  מ"ד )כן ב "ה(פ"א  גם אבל ותרם, עבר  אי נחלקו 
נטל בלא איירי  שם  א"נ הוא, יוסי  רבי  לאו  שההיא  וצ "ל לכתחלה . שאסור  שם ס "ל 
דבר  על  תרומה שיהא  מלאכתו נגמרה שלא דבר  לו לתת אסור  ולכן הכהן, מן  רשות 

הכהן  מן רשות בנטל  איירי  והכא  נגמרה , ט )יג ..(תוי"ט )שכבר  כב כּ רמ(דברים תזרע ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִֹלא
ּת ק דּ ׁש  ּפ ן בהנאה)כּ לאים  תאסר פן  שהיה)המלאה(- מה על ונתמלא  שניתוסף מה הזּ רע(- ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌

ּת זרע שזרעת)א ׁש ר  הזרע עיקר יאסר וכן ה כּ רם(- ייאסרו )וּ תבוּ את  הכרם פירות  וגם מכאן (- : ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
בין  בהנאה  נאסרו  כלומר  נתקדשו, - זרע  ואם  לו , וסמוך הכרם  בתוך  לזרוע  שאסור 

הכרם . פירות ובין  ברע"ב,יד.הזרע כדאיתא  שורות, משתי  פחות  כרם  אין הלל לבית
בתנור טו .עיי "ש . נאפית שלא שכל  סברי וב"ש  ואופה , חוזר  אינו ולדידהו ורמב "ם , רע"ב

בחלה. חייבת באשבורן טז.אינה  אלא מטהרת  חרדלית מ"ו )שאין פ"ה  מקואות ,(רע"ב 
בזוחלין. מטהרין שנוטפין  סוברים שהם  משום ב "ש  שטעם הר "ש  בשם  כתב שם  ובמלא"ש 
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יהודה  עדויות רבי  ה עה פרק

ׁש ּמ אי בּ ית  פסחים, ערבי  ׁש נּ ת גּ יּ ר  גּ ר
ּפ סחוֹ  את ואוֹ כל טוֹ בל אוֹ מרים,
מן ה ּפ וֹ ר ׁש  א וֹ מרים, ה לּ ל וּ בית  לערב .

הקּ בר: מן  כּ פוֹ ר ׁש  הערלה,

מ קּ לּ י דברים ׁש לׁש ה  א וֹ מר , יׁש מ עאל רבּ י 
אינוֹ  קהלת  הלּ ל. בית וּ מחמרי ׁש ּמ אי  בית 
ׁש ּמ אי . בית  כּ דברי  היּ דים, את  מטּמ א 
ה יּ דים. את  מטּמ א  א וֹ מרים, ה לּ ל וּ בית 
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הּק בר. מן  ׁש ליׁש יכּ פוֹ רׁש  ה זּ אה וצרי ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌
ה לּ ל  וּ בית  ׁש ּמ אי בּ ית  נחלקוּ  ולא  ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְוּ ׁש ביי.
שׂ ר , ארבּ ה  בּ יוֹ ם  ׁש ּמ ל נכרי בּ רל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶא לּ א 
לׁש נה  יּט ּמ א ׁש ּמ א  גּ זרה  סברי ה לּ ל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְדּ בית 
מכּ ל  טהר ּת י לא  א ׁש ּת קד ויאמר  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַה בּ אה 
ואכלּת י, וטבלּת י  שׂ ר ארבּ ה  ד ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌טמאה
ידע ולא  ואכל, אט בּ ל נּמ י ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ַֹ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַה ׁש ּת א 
טמאה , מקבּ ל  ולא  היה  נכרי ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְדּ א ׁש ּת קד

וּ בית  טמאה. וּ מקבּ ל  ה וּ א  ישׂ ראל ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌כׁש יו 
ישׂ ראל , רל אבל גּ זרינן . לא  סברי ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַׁש ּמ אי
לרב : ּפ סחוֹ  וא וֹ כל ט וֹ בל ה כּ ל ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִדּ ברי

היּ דים .ג את  מטּמ א אינוֹ  מּפ ניקהלת ִ◌ְ◌ֵ◌
בּ ר וּ ח  ולא  היא ׁש למה  ׁש ל  ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִֹֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש חכמת וֹ 

נאמרה : היּ דים .הּק דׁש  את דּ סברימט ּמ א ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
 ּהלכ נאמרה , ה ּק ד ׁש  בּ ר וּ ח  קהלת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ַאף

כּ ׁש אר  ה יּ דים את  הּק דׁש :מטּמ א כּ תבי  ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌

הזאה.יז. להצריכו גזרו ב"ה למה  רע"ב ועיין הוא, מעליא  טהור  התורה  דמן  מודו ב "ה גם
ישראל  ערל  לאפוקי אלא  בא  שלא נר ' עשר , ארבעה ביום  שמל נכרי בערל אלא נחלקו  שלא  הרע "ב (מש"כ

משנתגייר  ימים ז' עליו  עבר שלא  כל כי דוקא, לאו  הוא עשר ארבעה מש"כ אבל בסיפא, שמסיק כמו 

עליו  שוחטין אין ושביעי בשלישי עליו  הוזה  לא ה"ז)ועדיין פ "ו פסח קרבן הלכות  קורקוס  מהר"י  .)(ראה 
ידים יח. במסכת כדתנן ידיו  נטמאו  קדש בכתבי מ"ה)הנוגע זו (פ"ג גזירה אי בתוי"ט  (ועיי"ש 

דשבת  בפ "ק  כדמשמע נוספת  גזירה שזו  או  תרומה , שיטמאו  הספרים על שגזרו  דבר מי"ח יד .)היא  .)(דף
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יהודה  עדויות רבי  ה פרק עד

ׁש וּ רה קדּ ׁש  אוֹ מרים, ׁש ּמ אי בּ ית
קדּ ׁש  אוֹ מרים, הלּ ל וּ בית אחת,
ׁש ּמ אי בּ ית  הּמ עיסה, ׁש וּ רוֹ ת . ׁש ּת י 
מטבּ ילין מחיּ בין . הלּ ל וּ בית  ּפ וֹ טרין ,
ׁש ּמ אי. בית כּ דברי בּ חרדּ לית,
מטבּ ילין. אין אוֹ מרים, הלּ ל וּ בית
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גּ בּ יהּמ עיסה. ל ׁש נּ תנוּ הוּ  קמח  ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌
ׁש ם. וּ מתבּ ה וּ מתבּ ל  ר וֹ תחים ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַמים
וּ בית  מחלּ ה. ּפ וֹ טרים ׁש ּמ אי ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵבּ ית
בּ זה  הלכה וּ פסק מחיּ בים. ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִהלּ ל

ח לּ ה: בּ ריׁש  הר חרדּ לית.כּ תבנוּ  כּ מ וֹ  ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌
ׁש ל  מ דּ ליוֹ  הבּ א מים זרם ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָדּ לית.

אין  ואפלּ וּ  ההר . מ גּ ב ּה  כּ לוֹ מר  ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַהר ,
אר בּ ים  אלּ א סוֹ פן וד  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִמּת ח לּ תן
ׁש ּמ אי. לבית בּ הן מטבּ ילין ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְסאה

ד וּ ב מט בּ ילין אין אוֹ מרים הלּ ל  ית ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌
אחד , בּ מקוֹ ם סאה אר בּ ים ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש יּ הוּ 
באׁש בּ רן: אלּ א מטהרת חר דּ לית ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש אין

ובתרומות  דמי . שפיר  בדיעבד  אבל  מ"ד )כן ב "ה(פ"א  גם אבל ותרם, עבר  אי נחלקו 
נטל בלא איירי  שם  א"נ הוא, יוסי  רבי  לאו  שההיא  וצ "ל לכתחלה . שאסור  שם ס "ל 
דבר  על  תרומה שיהא  מלאכתו נגמרה שלא דבר  לו לתת אסור  ולכן הכהן, מן  רשות 

הכהן  מן רשות בנטל  איירי  והכא  נגמרה , ט )יג ..(תוי"ט )שכבר  כב כּ רמ(דברים תזרע ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִֹלא
ּת ק דּ ׁש  ּפ ן בהנאה)כּ לאים  תאסר פן  שהיה)המלאה(- מה על ונתמלא  שניתוסף מה הזּ רע(- ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌

ּת זרע שזרעת)א ׁש ר  הזרע עיקר יאסר וכן ה כּ רם(- ייאסרו )וּ תבוּ את  הכרם פירות  וגם מכאן (- : ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
בין  בהנאה  נאסרו  כלומר  נתקדשו, - זרע  ואם  לו , וסמוך הכרם  בתוך  לזרוע  שאסור 

הכרם . פירות ובין  ברע"ב,יד.הזרע כדאיתא  שורות, משתי  פחות  כרם  אין הלל לבית
בתנור טו .עיי "ש . נאפית שלא שכל  סברי וב"ש  ואופה , חוזר  אינו ולדידהו ורמב "ם , רע"ב

בחלה. חייבת באשבורן טז.אינה  אלא מטהרת  חרדלית מ"ו )שאין פ"ה  מקואות ,(רע"ב 
בזוחלין. מטהרין שנוטפין  סוברים שהם  משום ב "ש  שטעם הר "ש  בשם  כתב שם  ובמלא"ש 
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יהודה  עדויות רבי  ה עה פרק

ׁש ּמ אי בּ ית  פסחים, ערבי  ׁש נּ ת גּ יּ ר  גּ ר
ּפ סחוֹ  את ואוֹ כל טוֹ בל אוֹ מרים,
מן ה ּפ וֹ ר ׁש  א וֹ מרים, ה לּ ל וּ בית  לערב .

הקּ בר: מן  כּ פוֹ ר ׁש  הערלה,

מ קּ לּ י דברים ׁש לׁש ה  א וֹ מר , יׁש מ עאל רבּ י 
אינוֹ  קהלת  הלּ ל. בית וּ מחמרי ׁש ּמ אי  בית 
ׁש ּמ אי . בית  כּ דברי  היּ דים, את  מטּמ א 
ה יּ דים. את  מטּמ א  א וֹ מרים, ה לּ ל וּ בית 
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הּק בר. מן  ׁש ליׁש יכּ פוֹ רׁש  ה זּ אה וצרי ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌
ה לּ ל  וּ בית  ׁש ּמ אי בּ ית  נחלקוּ  ולא  ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְוּ ׁש ביי.
שׂ ר , ארבּ ה  בּ יוֹ ם  ׁש ּמ ל נכרי בּ רל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶא לּ א 
לׁש נה  יּט ּמ א ׁש ּמ א  גּ זרה  סברי ה לּ ל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְדּ בית 
מכּ ל  טהר ּת י לא  א ׁש ּת קד ויאמר  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַה בּ אה 
ואכלּת י, וטבלּת י  שׂ ר ארבּ ה  ד ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌טמאה
ידע ולא  ואכל, אט בּ ל נּמ י ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ַֹ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַה ׁש ּת א 
טמאה , מקבּ ל  ולא  היה  נכרי ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְדּ א ׁש ּת קד

וּ בית  טמאה. וּ מקבּ ל  ה וּ א  ישׂ ראל ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌כׁש יו 
ישׂ ראל , רל אבל גּ זרינן . לא  סברי ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַׁש ּמ אי
לרב : ּפ סחוֹ  וא וֹ כל ט וֹ בל ה כּ ל ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִדּ ברי

היּ דים .ג את  מטּמ א אינוֹ  מּפ ניקהלת ִ◌ְ◌ֵ◌
בּ ר וּ ח  ולא  היא ׁש למה  ׁש ל  ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִֹֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש חכמת וֹ 

נאמרה : היּ דים .הּק דׁש  את דּ סברימט ּמ א ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
 ּהלכ נאמרה , ה ּק ד ׁש  בּ ר וּ ח  קהלת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ַאף

כּ ׁש אר  ה יּ דים את  הּק דׁש :מטּמ א כּ תבי  ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌

הזאה.יז. להצריכו גזרו ב"ה למה  רע"ב ועיין הוא, מעליא  טהור  התורה  דמן  מודו ב "ה גם
ישראל  ערל  לאפוקי אלא  בא  שלא נר ' עשר , ארבעה ביום  שמל נכרי בערל אלא נחלקו  שלא  הרע "ב (מש"כ

משנתגייר  ימים ז' עליו  עבר שלא  כל כי דוקא, לאו  הוא עשר ארבעה מש"כ אבל בסיפא, שמסיק כמו 

עליו  שוחטין אין ושביעי בשלישי עליו  הוזה  לא ה"ז)ועדיין פ "ו פסח קרבן הלכות  קורקוס  מהר"י  .)(ראה 
ידים יח. במסכת כדתנן ידיו  נטמאו  קדש בכתבי מ"ה)הנוגע זו (פ"ג גזירה אי בתוי"ט  (ועיי"ש 

דשבת  בפ "ק  כדמשמע נוספת  גזירה שזו  או  תרומה , שיטמאו  הספרים על שגזרו  דבר מי"ח יד .)היא  .)(דף
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יהודה  עדויות רבי  ה פרק עו 

ׁש ּמ אי בּ ית  מצותן , ׁש עשׂ וּ  חּט את  מי 
הקּ צח, מטּמ אין . ה לּ ל וּ בית  מטהרין ,
הלּ ל וּ בית מטהרין ׁש ּמ אי בּ ית

לּמ עשׂ ר וֹ ת : וכן  מטּמ אין .

מקּ לּ י דברים ׁש ני א וֹ מר , אליעזר רבּ י 
י וֹ לדת  דּ ם ה לּ ל. בית וּ מחמרי  ׁש ּמ אי בית 
אוֹ מרים, ׁש ּמ אי בּ ית טבלה, ׁש א

ד
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מצותן . ל ׁש עשׂ וּ  אוֹ תם ׁש הזּ וּ  לאחר  ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌
גּ בּ י  ל מגּ וּ פ וֹ  נטפ וּ  אם בּ הם , וטהר ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַה ּט מא 

כּ לים: גּ בּ י ל  אוֹ  ׁש חר הּק צח.אדם זרע  ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֹ
לתת  וּ רגילים בּ ל"ז. נייל"ו ל וֹ  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּק וֹ רין
לידי בּ א אינוֹ  בּ וֹ  ׁש הרגיל  בּ לּ חם, ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַאוֹ תוֹ 

לב : מטהרין .כּ אב  ׁש ּמ אי  ח ׁש יבבּ ית דּ לא ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌

מטּמ אין .אכל : הלּ ל  דּ רגילין וּ בית כּ יון ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌
אכל : ח ׁש יב  בּ אכלין אוֹ תוֹ  וכן לתת ָ◌ֵ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌

נחלק וּ לּמ עשׂ רוֹ ת. כּ ן בּ ּט מאה ׁש נּ חלקוּ  כּ מוֹ  ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌
אכלים  טמאת ׁש המטּמ אוֹ  ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַל ּמ שׂ ר וֹ ת,

בּ ּמ שׂ ר וֹ ת: י וֹ לדת.דמח יּ ב וֹ  ׁש התה דּ ם  ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌
טבלה: ולא  לנקבה  וּ ׁש ב וּ ים לזכר   ָּׁש ב ו◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌

כא)כתיביט. יט  מכאן (במדבר ה רב : ד  יטמא  הנּ דּ ה  בּ מי   והנּ ג בּ גדיו יכבּ ס  ה נּ דּ ה מי  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַוּ מ זּ ה 
נטמא הזאה , לצורך  שלא  חטאת במי ה"א)שהנוגע פט "ו  אדומה  פרה  אחר (רמב"ם  לב"ש  .

טעם  בהדיא  נתבאר  ולא מטמאין, כך אחר  אף ולב"ה  מטמאין  אינם  שוב מצותן שנעשו
הרמב"ם מחלוקתן. פסק וכן מטמאין, שאין התנא  סתם מ"ד פי"ב  פרה במסכת כי לציין .)(שם )(יש

שחור כ. שהקצח  אלא  לכמון  שדומה הוסיף ובערוך  תוי "ט.כא..(תוי"ט )רע"ב,
דם כב. וכל טוהר , ימי  יום ושלשים שלשה לה  יש  כך  ואחר  ימים שבעת טמאה זכר  יולדת

ששה לה יש  כך  ואחר  שבועיים  טמאה נקבה יולדת  מטמאה . אינו אלו בימים רואה שהיא 
טומאתה  ימי  שעברה  איירי כאן טוהר . ימי לנקבה)וששים וי"ד לזכר  טבלה.(שבעה ולא 
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יהודה  עדויות רבי  ה עז פרק

הלּ ל וּ בית רגליה. וּ כמימי כּ רקּ ּה 
וּ מוֹ דים  ויבׁש . לח מטּמ א  א וֹ מרים,
ויב ׁש : לח מטּמ א  ׁש הוּ א  בּ זוֹ ב  בּ יוֹ לדת 

     
     
      

 כג  
     כד 

            
       כה 

ה משנה 

זקוקתו: נקראת אחות לה, לחלו או ליבמה עליו שמוטל אשה
'אחות  הנקראת  והיא אחותה לישא  אסור מדרבנ זקוקתו .

.כו זקוקתו'

שבמשנה: אשת שמות רחל . ה אחי ויהודה  לוי שמעו ראוב
.שמעו אשת  לאה של אחותה היא ראוב

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

רגליה. וּ כמימי  כּ רּק ּה  א וֹ מרים ׁש ּמ אי  בּ ית
יב ׁש ים, מט ּמ אים ואין לחים ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ ט ּמ אים
יב ׁש . מט ּמ א ואינוֹ  לח  מט ּמ א דּ מ ּה  ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַאף
ויבׁש : לח ׁש ּמ טּמ א נדּ ה  כּ דם  חׁש יב  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְואינ וֹ 

ויב ׁש . לח מט ּמ א  אוֹ מרים  ה לּ ל זמן וּ בית  כּ ל ָ◌ְ◌ַ◌
ל  ואף  חׁש יב , ה וּ א  נ דּ ה  כּ דם  טבלה  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש א 

טהר : ימי   ֹבּ תו ׁש הוּ א בּ י וֹ לדת ּפ י  וּ מ וֹ דים ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌
נקיּ ים בּ זוֹ ב. ימים ׁש ב ה לסּפ ר  ׁש צּ ריכה ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌

ספרה  לא ׁש אם זב וֹ ת, ׁש אר  כּ ל ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְכּ דין
טהר , ימי  ֹבּ תו דּ ם וראתה טבלה ◌ַֹ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְולא
הוּ א  זיבה דּ דם ויב ׁש , לח מט ּמ א ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶׁש הוּ א
טבלה: ולא ספרה ׁש א זמן כּ ל  ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָחׁש יב 

לדידהוכג. כי טבלה . שלא  ואע "ג  טומאתה, ימי שעברו כיון טהור  הדם  התורה  מן לב "ש 
כמעיין נחשב  הדם  שאין הדם , לטמא  אין  מעיין ומחמת בטהרתה . ולא בימים  תלויה  הטהרה 
היכר עשו אמנם טבלה , שלא  כיון טומאה  עליו גזרו חכמים  אבל  ויוצא . מתעגל  שאין כיון

התורה  מן שטמא נדה  דם  כשאר  יבש  יטמא  שלא  מ "ג)ואמרו פ "ד נדה  דטומאתוכד..(רע "ב
טבלה שלא זמן וכל  רחמנא , תלא  ובטבילה  ביומי ב "ה דסברי טבלה , שלא  זמן  כל התורה  מן

ז' כלפני ז' לאחר  דמה  שם )הרי  הואכה..(רע "ב  לעולם  זבה  של  שדמה  מודים  ב "ש  שגם 
נקיים  ז' שתספור עד  התורה  מן שם )בטומאתו  שהיאכו..(רע "ב  משום  הוא  הטעם  אומרים יש 

אחותה עם יתחתן אם כי יבמין. מצות ביטול  משום הוא  הטעם אומרים  ויש  כאשתו, נחשבה 
הייבום. לפני ימותו הם  שמא ליבמה , שיכולים  אחים עוד  יש  אם  ואף  יבמתו, ליבם  יוכל לא 
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יהודה  עדויות רבי  ה פרק עו 

ׁש ּמ אי בּ ית  מצותן , ׁש עשׂ וּ  חּט את  מי 
הקּ צח, מטּמ אין . ה לּ ל וּ בית  מטהרין ,
הלּ ל וּ בית מטהרין ׁש ּמ אי בּ ית

לּמ עשׂ ר וֹ ת : וכן  מטּמ אין .

מקּ לּ י דברים ׁש ני א וֹ מר , אליעזר רבּ י 
י וֹ לדת  דּ ם ה לּ ל. בית וּ מחמרי  ׁש ּמ אי בית 
אוֹ מרים, ׁש ּמ אי בּ ית טבלה, ׁש א

ד
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  כב  

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מצותן . ל ׁש עשׂ וּ  אוֹ תם ׁש הזּ וּ  לאחר  ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌
גּ בּ י  ל מגּ וּ פ וֹ  נטפ וּ  אם בּ הם , וטהר ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַה ּט מא 

כּ לים: גּ בּ י ל  אוֹ  ׁש חר הּק צח.אדם זרע  ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֹ
לתת  וּ רגילים בּ ל"ז. נייל"ו ל וֹ  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּק וֹ רין
לידי בּ א אינוֹ  בּ וֹ  ׁש הרגיל  בּ לּ חם, ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַאוֹ תוֹ 

לב : מטהרין .כּ אב  ׁש ּמ אי  ח ׁש יבבּ ית דּ לא ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌

מטּמ אין .אכל : הלּ ל  דּ רגילין וּ בית כּ יון ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌
אכל : ח ׁש יב  בּ אכלין אוֹ תוֹ  וכן לתת ָ◌ֵ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌

נחלק וּ לּמ עשׂ רוֹ ת. כּ ן בּ ּט מאה ׁש נּ חלקוּ  כּ מוֹ  ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌
אכלים  טמאת ׁש המטּמ אוֹ  ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַל ּמ שׂ ר וֹ ת,

בּ ּמ שׂ ר וֹ ת: י וֹ לדת.דמח יּ ב וֹ  ׁש התה דּ ם  ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌
טבלה: ולא  לנקבה  וּ ׁש ב וּ ים לזכר   ָּׁש ב ו◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌

כא)כתיביט. יט  מכאן (במדבר ה רב : ד  יטמא  הנּ דּ ה  בּ מי   והנּ ג בּ גדיו יכבּ ס  ה נּ דּ ה מי  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַוּ מ זּ ה 
נטמא הזאה , לצורך  שלא  חטאת במי ה"א)שהנוגע פט "ו  אדומה  פרה  אחר (רמב"ם  לב"ש  .

טעם  בהדיא  נתבאר  ולא מטמאין, כך אחר  אף ולב"ה  מטמאין  אינם  שוב מצותן שנעשו
הרמב"ם מחלוקתן. פסק וכן מטמאין, שאין התנא  סתם מ"ד פי"ב  פרה במסכת כי לציין .)(שם )(יש

שחור כ. שהקצח  אלא  לכמון  שדומה הוסיף ובערוך  תוי "ט.כא..(תוי"ט )רע"ב,
דם כב. וכל טוהר , ימי  יום ושלשים שלשה לה  יש  כך  ואחר  ימים שבעת טמאה זכר  יולדת

ששה לה יש  כך  ואחר  שבועיים  טמאה נקבה יולדת  מטמאה . אינו אלו בימים רואה שהיא 
טומאתה  ימי  שעברה  איירי כאן טוהר . ימי לנקבה)וששים וי"ד לזכר  טבלה.(שבעה ולא 

 י י ח ר ו ק מ

יהודה  עדויות רבי  ה עז פרק

הלּ ל וּ בית רגליה. וּ כמימי כּ רקּ ּה 
וּ מוֹ דים  ויבׁש . לח מטּמ א  א וֹ מרים,
ויב ׁש : לח מטּמ א  ׁש הוּ א  בּ זוֹ ב  בּ יוֹ לדת 

     
     
      

 כג  
     כד 

            
       כה 

ה משנה 

זקוקתו: נקראת אחות לה, לחלו או ליבמה עליו שמוטל אשה
'אחות  הנקראת  והיא אחותה לישא  אסור מדרבנ זקוקתו .

.כו זקוקתו'

שבמשנה: אשת שמות רחל . ה אחי ויהודה  לוי שמעו ראוב
.שמעו אשת  לאה של אחותה היא ראוב

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

רגליה. וּ כמימי  כּ רּק ּה  א וֹ מרים ׁש ּמ אי  בּ ית
יב ׁש ים, מט ּמ אים ואין לחים ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ ט ּמ אים
יב ׁש . מט ּמ א ואינוֹ  לח  מט ּמ א דּ מ ּה  ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַאף
ויבׁש : לח ׁש ּמ טּמ א נדּ ה  כּ דם  חׁש יב  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְואינ וֹ 

ויב ׁש . לח מט ּמ א  אוֹ מרים  ה לּ ל זמן וּ בית  כּ ל ָ◌ְ◌ַ◌
ל  ואף  חׁש יב , ה וּ א  נ דּ ה  כּ דם  טבלה  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש א 

טהר : ימי   ֹבּ תו ׁש הוּ א בּ י וֹ לדת ּפ י  וּ מ וֹ דים ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌
נקיּ ים בּ זוֹ ב. ימים ׁש ב ה לסּפ ר  ׁש צּ ריכה ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌

ספרה  לא ׁש אם זב וֹ ת, ׁש אר  כּ ל ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְכּ דין
טהר , ימי  ֹבּ תו דּ ם וראתה טבלה ◌ַֹ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְולא
הוּ א  זיבה דּ דם ויב ׁש , לח מט ּמ א ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶׁש הוּ א
טבלה: ולא ספרה ׁש א זמן כּ ל  ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָחׁש יב  ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌

לדידהוכג. כי טבלה . שלא  ואע "ג  טומאתה, ימי שעברו כיון טהור  הדם  התורה  מן לב "ש 
כמעיין נחשב  הדם  שאין הדם , לטמא  אין  מעיין ומחמת בטהרתה . ולא בימים  תלויה  הטהרה 
היכר עשו אמנם טבלה , שלא  כיון טומאה  עליו גזרו חכמים  אבל  ויוצא . מתעגל  שאין כיון

התורה  מן שטמא נדה  דם  כשאר  יבש  יטמא  שלא  מ "ג)ואמרו פ "ד נדה  דטומאתוכד..(רע "ב
טבלה שלא זמן וכל  רחמנא , תלא  ובטבילה  ביומי ב "ה דסברי טבלה , שלא  זמן  כל התורה  מן

ז' כלפני ז' לאחר  דמה  שם )הרי  הואכה..(רע "ב  לעולם  זבה  של  שדמה  מודים  ב "ש  שגם 
נקיים  ז' שתספור עד  התורה  מן שם )בטומאתו  שהיאכו..(רע "ב  משום  הוא  הטעם  אומרים יש 

אחותה עם יתחתן אם כי יבמין. מצות ביטול  משום הוא  הטעם אומרים  ויש  כאשתו, נחשבה 
הייבום. לפני ימותו הם  שמא ליבמה , שיכולים  אחים עוד  יש  אם  ואף  יבמתו, ליבם  יוכל לא 
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נ שׂ וּ אין מהם ׁש נים אחים, ארבּ עה
לאחיוֹ ת , ה נּ שׂ וּ אים מת וּ  אחי וֹ ת , ׁש ּת י 
מתיבּ מוֹ ת. ולא חוֹ לצוֹ ת אלּ וּ  הרי
אליעזר  ר בּ י יוֹ ציא וּ . וכנסוּ , קדמוּ  ואם
וּ בית  יקיּ מוּ . ׁש ּמ אי, בּ ית  מּׁשוּ ם א וֹ מר

יוֹ ציא וּ : א וֹ מרים, ה לּ ל

ארבּ עה  העיד מהללאל בּ ן  עקביא 
 ּב חזר עקביא , לוֹ , אמרוּ  דברים.
 ׂונ עש א וֹ מר ׁש היית  דברים באר בּ עה 
להן, אמר לישׂ ראל. דּ ין בּ ית אב

ה 

ו

    
   

    
    

     
   
     

   כז
  כח        

          כט   
 

    
     
    
     

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מתי בּ מ וֹ ת.ה ולא  דּ תרויהוּ חוֹ לצ וֹ ת דּ כיון ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌
דמי בּ ם  קּמ א וּ להאי , להאי ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְזקוּ קין
כּ אׁש ּת וֹ : דהויא זקוּ קתוֹ  בּ אחוֹ ת ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָּפ גע 
הלּ ל  וּ בית יקיּ מ וּ  ׁש ּמ אי  בּ ית מ ּׁשוּ ם

י וֹ ציא וּ . ד 'א וֹ מרים ּפ רק בּ יבמוֹ ת בּ גּ מרא ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
אוֹ מרים  ׁש ּמ אי  בּ ית לּה , מּפ כינן ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַאחין
יקיּ מוּ . אוֹ מרים הלּ ל וּ בית ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִיוֹ ציאוּ 
יקיּ מוּ : וכנסוּ  קדמוּ  ׁש אם הלכה, ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְוכן

רשאי כז. השני  אין  עדיין  ממנה, הזיקה  פקעה  ומעתה  אחת  לאשה  יחלוץ  מהם אחד  אם  וגם
יחלוץ והדר  ברישא  ייבם שמא  גזירה השניה מ"א)להכניס  פ"ג יבמות  משום כח..(מאירי

נסתלקה כבר  שכנס  שבשעה ואע "פ להוציא , חייב השני  ואפילו  זקוקתו . אחות וכנס  שעבר 
ומיבם . קדים  דילמא גזירה משום  יוציא  מקום מכל  הראשון , כניסת  ע"י  האחות  זיקת 
והדר  ברישא מייבם דלמא  מגזירה יוציא ג"כ השני, כנס  ואח"כ  הראשון חלץ אם וכן 

שם)חליץ משום (שם)המאירי כט..(מאירי הוא זקוקה אחות  איסור  טעם אי  שנחלקו כתב 
יבמין מצות  לבטל שאסור  משום או כאשתו, כו )דנחשבת הערה לעיל למ "ד(עיין כי .

יקיימו. יבמין , מצות  לבטל  שאסור  משום  רק הוא  שהטעם  ולמ "ד יוציאו, כאשתו, שנחשבת
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ולא ימי, כּ ל ׁש וֹ טה להקּ רא  לי מ וּ טב
הּמ קוֹ ם , לפני רׁש ע  אחת ׁש עה ל עשׂ וֹ ת
חזר שׂ ררה בּ ׁש ביל  אוֹ מרים, יהיוּ  ׁש א

הי הוּ א  ודםבּ וֹ . הּפ ק דּ ה שׂ ער מטּמ א ה 
היה הוּ א  מטהרין. וחכמים היּ רוֹ ק.

מוּ ם  בּ על  בּ כוֹ ר שׂ ער ׁש נּ ׁש ר מּת יר 

     
     

     
    

     
  ל  

     
   

            
        לא    

     לב      
     לג       

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ּפ קדּ ה.ו ׁש הפקידה שׂ ער  ּפ ּק ד וֹ ן, לׁש וֹ ן ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
והלכה  הבּ שׂ ר  בּ ע וֹ ר  השׂ ר  את ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַהבּ הרת
וּ ב ּה  בּ הרת בּ וֹ  ׁש היתה כּ גוֹ ן ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָל ּה ,

והנּ יחה שׂ ר  הבּ הרת הלכה לבן, ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌
חזרה   ּכ ואחר  בּ מקוֹ מוֹ , לבן ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְל שׂ ר 
מטּמ א, מהללאל בּ ן קביא ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַהבּ הרת.
אף  בּ בּ הרת, לבן שׂ ר  ׁש נּ הפ ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵכּ יון
כׁש יו  ׁש היא הבּ הרת ׁש זּ וֹ  ּפ י ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַל 
ל שׂ ר  אוֹ תוֹ  ׁש הפכה אוֹ תּה  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵאינּה 

טמא: היּ ר וֹ ק.לבן, בּ ן ודם  קביא ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
כּ ר כּ ם  כּ קרן דּ סבר  מטּמ א, ֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַמהללאל
הּט מאים, הדּ מים מן ׁש הוּ א ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָהיה,

ׁש לּ קה: מטהרין .אלּ א דּ כתיבוחכמים ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
יג) לבן,(ויּ קרא  שׂ ר  הפכה והיא ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌

חבר ּת ּה : ׁש הפכּת וּ  ולא היא ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶׁש הפכּת וּ 
מוּ ם  בּ על בּ כוֹ ר  שׂ ער מּת יר  היה

בּ ל ׁש נּ ׁש ר. הבּ כ וֹ ר  מן ׁש נּ ׁש ר  הצּ מר  ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌
לכּ הן: בּ הנאה מ ּת יר וֹ  היה ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָמוּ ם,

כדכתיבלא.תוי "ט.ל. ללבן. נהפכה שבה  שער  אם  הוא צרעת  נגע של  טומאה  סימן 
י) יג  הפך(ויקרא  הנגע אם  שדוקא  ש "מ הפכה היא מדכתיב לבן . שׂ ר  הפכה  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְוהיא

הראשון  למקומה חזרה שהבהרת כיון  לנגע . הלבן שער  שקדם  ולא ללבן  השער 
נגע אותה  שאינה  סברי ורבנן הראשונה , כמו וחשיבא הך שהיינו  לעקביא  ס "ל 

מטהרים  מ"ג)ולכן  פ "ה  נגעים הפקודה.(תוי"ט  שער  נקראת למה  כאן, רע"ב ועיין .
עיי "ש .לב. טעמו, מבואר  קודמת,לג .ברע "ב  הערה לעיל מבואר  הפקודה שער  טעם 

מהם . זה  אין ולדידהו באשה, טמאים  דמים מיני ה' שרק מטהרין  היו  ירוק  ודם 
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נ שׂ וּ אין מהם ׁש נים אחים, ארבּ עה
לאחיוֹ ת , ה נּ שׂ וּ אים מת וּ  אחי וֹ ת , ׁש ּת י 
מתיבּ מוֹ ת. ולא חוֹ לצוֹ ת אלּ וּ  הרי
אליעזר  ר בּ י יוֹ ציא וּ . וכנסוּ , קדמוּ  ואם
וּ בית  יקיּ מוּ . ׁש ּמ אי, בּ ית  מּׁשוּ ם א וֹ מר

יוֹ ציא וּ : א וֹ מרים, ה לּ ל

ארבּ עה  העיד מהללאל בּ ן  עקביא 
 ּב חזר עקביא , לוֹ , אמרוּ  דברים.
 ׂונ עש א וֹ מר ׁש היית  דברים באר בּ עה 
להן, אמר לישׂ ראל. דּ ין בּ ית אב
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מתי בּ מ וֹ ת.ה ולא  דּ תרויהוּ חוֹ לצ וֹ ת דּ כיון ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌
דמי בּ ם  קּמ א וּ להאי , להאי ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְזקוּ קין
כּ אׁש ּת וֹ : דהויא זקוּ קתוֹ  בּ אחוֹ ת ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָּפ גע 
הלּ ל  וּ בית יקיּ מ וּ  ׁש ּמ אי  בּ ית מ ּׁשוּ ם

י וֹ ציא וּ . ד 'א וֹ מרים ּפ רק בּ יבמוֹ ת בּ גּ מרא ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
אוֹ מרים  ׁש ּמ אי  בּ ית לּה , מּפ כינן ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַאחין
יקיּ מוּ . אוֹ מרים הלּ ל וּ בית ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִיוֹ ציאוּ 
יקיּ מוּ : וכנסוּ  קדמוּ  ׁש אם הלכה, ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְוכן

רשאי כז. השני  אין  עדיין  ממנה, הזיקה  פקעה  ומעתה  אחת  לאשה  יחלוץ  מהם אחד  אם  וגם
יחלוץ והדר  ברישא  ייבם שמא  גזירה השניה מ"א)להכניס  פ"ג יבמות  משום כח..(מאירי

נסתלקה כבר  שכנס  שבשעה ואע "פ להוציא , חייב השני  ואפילו  זקוקתו . אחות וכנס  שעבר 
ומיבם . קדים  דילמא גזירה משום  יוציא  מקום מכל  הראשון , כניסת  ע"י  האחות  זיקת 
והדר  ברישא מייבם דלמא  מגזירה יוציא ג"כ השני, כנס  ואח"כ  הראשון חלץ אם וכן 

שם)חליץ משום (שם)המאירי כט..(מאירי הוא זקוקה אחות  איסור  טעם אי  שנחלקו כתב 
יבמין מצות  לבטל שאסור  משום או כאשתו, כו )דנחשבת הערה לעיל למ "ד(עיין כי .

יקיימו. יבמין , מצות  לבטל  שאסור  משום  רק הוא  שהטעם  ולמ "ד יוציאו, כאשתו, שנחשבת
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ולא ימי, כּ ל ׁש וֹ טה להקּ רא  לי מ וּ טב
הּמ קוֹ ם , לפני רׁש ע  אחת ׁש עה ל עשׂ וֹ ת
חזר שׂ ררה בּ ׁש ביל  אוֹ מרים, יהיוּ  ׁש א

הי הוּ א  ודםבּ וֹ . הּפ ק דּ ה שׂ ער מטּמ א ה 
היה הוּ א  מטהרין. וחכמים היּ רוֹ ק.

מוּ ם  בּ על  בּ כוֹ ר שׂ ער ׁש נּ ׁש ר מּת יר 
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ּפ קדּ ה.ו ׁש הפקידה שׂ ער  ּפ ּק ד וֹ ן, לׁש וֹ ן ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
והלכה  הבּ שׂ ר  בּ ע וֹ ר  השׂ ר  את ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַהבּ הרת
וּ ב ּה  בּ הרת בּ וֹ  ׁש היתה כּ גוֹ ן ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָל ּה ,

והנּ יחה שׂ ר  הבּ הרת הלכה לבן, ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌
חזרה   ּכ ואחר  בּ מקוֹ מוֹ , לבן ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְל שׂ ר 
מטּמ א, מהללאל בּ ן קביא ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַהבּ הרת.
אף  בּ בּ הרת, לבן שׂ ר  ׁש נּ הפ ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵכּ יון
כׁש יו  ׁש היא הבּ הרת ׁש זּ וֹ  ּפ י ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַל 
ל שׂ ר  אוֹ תוֹ  ׁש הפכה אוֹ תּה  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵאינּה 

טמא: היּ ר וֹ ק.לבן, בּ ן ודם  קביא ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
כּ ר כּ ם  כּ קרן דּ סבר  מטּמ א, ֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַמהללאל
הּט מאים, הדּ מים מן ׁש הוּ א ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָהיה,

ׁש לּ קה: מטהרין .אלּ א דּ כתיבוחכמים ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
יג) לבן,(ויּ קרא  שׂ ר  הפכה והיא ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌

חבר ּת ּה : ׁש הפכּת וּ  ולא היא ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶׁש הפכּת וּ 
מוּ ם  בּ על בּ כוֹ ר  שׂ ער מּת יר  היה

בּ ל ׁש נּ ׁש ר. הבּ כ וֹ ר  מן ׁש נּ ׁש ר  הצּ מר  ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌
לכּ הן: בּ הנאה מ ּת יר וֹ  היה ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָמוּ ם,

כדכתיבלא.תוי "ט.ל. ללבן. נהפכה שבה  שער  אם  הוא צרעת  נגע של  טומאה  סימן 
י) יג  הפך(ויקרא  הנגע אם  שדוקא  ש "מ הפכה היא מדכתיב לבן . שׂ ר  הפכה  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְוהיא

הראשון  למקומה חזרה שהבהרת כיון  לנגע . הלבן שער  שקדם  ולא ללבן  השער 
נגע אותה  שאינה  סברי ורבנן הראשונה , כמו וחשיבא הך שהיינו  לעקביא  ס "ל 

מטהרים  מ"ג)ולכן  פ "ה  נגעים הפקודה.(תוי"ט  שער  נקראת למה  כאן, רע"ב ועיין .
עיי "ש .לב. טעמו, מבואר  קודמת,לג .ברע "ב  הערה לעיל מבואר  הפקודה שער  טעם 

מהם . זה  אין ולדידהו באשה, טמאים  דמים מיני ה' שרק מטהרין  היו  ירוק  ודם 
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יהודה  עדויות רבי  ה פרק פ 

ׁש חטוֹ ,והנּ יחוֹ   ּכ ואחר בחלּ וֹ ן 
אוֹ מר, היה הוּ א אוֹ סרים. וחכמים
את  ולא ה גּ יּ רת את לא מׁש קין  אין
אוֹ מרים, וחכמים המׁש חררת . ׁש פחה
בּ כרכּ מית, מעשׂ ה לוֹ , אמרוּ  מׁש קין.
בירוּ ׁש לים, ׁש היתה מׁש חררת  ׁש פחה

אמר  ואבטלי וֹ ן. ׁש מעיה להם,והׁש קוּ ה 
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א וֹ סרים. צמר וחכמים לי ּה  ׁש רית דּ אי  ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌

כּ די לבּ כ וֹ ר  לאׁש הוֹ יי אתי מחיּ ים, ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַהנּ וֹ ׁש ר 

לידי בּ ּה  ואתוּ  ׁש ה, כּ ל צמר וֹ  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶׁש יּ ׁש יר 

הּמ קדּ ׁש ים  וּ פסוּ לי בּ וֹ , ויבד ׁש יּ גזז ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַּת ּק לה

דּ כתיב  וב וֹ דה, בּ ג זּ ה יב )אסירי (דּ ברים  ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

וכוּ '. גּ זּ ה ולא ּת זבּ ח ב שׂ ר , ואכלּת  ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִּת זבּ ח

לצּ מר  ׁש חיטה  דמה נּ יא  דּ מגּ וֹ  ׁש רי, ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַוקביא

מהני ׁש חיטה, לאחר  להּת יר וֹ  בּ וֹ  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַהמח בּ ר 

בּ חלּ וֹ ן: וּ מ נּ ח  ה ּת לוּ ׁש  לצּ מר מׁש קין.נּמ י אין ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌ַ◌
סוֹ טה: המׁש חררת .מי את  ולא ה גּ יּ רת  את  לא ֵ◌ָ◌

ה )דּ כתיב  בּ תוֹ (בּ מד בּ ר ולׁש ב ה לאלה ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌

ּמ ם:  ֹבּ תו ׁש אינן לאלּ וּ  ּפ רט , ּמַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌

ולאלד. החדר  בפנים פתוח  אלא בכותל, מפולשים שהם חלונות  כשאר  הפירוש  אין
חפציו את  שם אדם להניח  ועשוי אורחא.(תוי"ט )מבחוץ אלא  בחלון, הניחו  אם דוקא (ולא 

נקט  בכור לה..)(תפא "י )דמילתא של וצמר  שערו לגזוז  התורה מן  קדשים)אסור  שאר (וכן

דכתיב  מום, בעל שהוא אף  טו )בחייו יב תזבח(דברים  ודרשינן, בשר , ואכלת  תזבח
שנשרו  שהשערות כיון כאן מהם . וליהנות לגוזזם  מותר  שחיטתו  לאחר  גיזה . ולא
מהם . ליהנות ומותר  אותם  גם  מתרת  שהשחיטה  לעקביא ס "ל  בעין  עדיין  הם  בחייו 

אתלו . לרבות  אליהם ' ''ואמרת  דורשין היו וחכמים  עקביא , של טעמו  רע "ב עיין
כו .)הגרים דף מקומה לז..(סוטה  שם  על כן נקראת  שהיתה  רש "י)או  בשם .(תוי"ט 
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בּ נ דּ וּ י וֹ , וּ מת  ונ דּ וּ הוּ , הׁש קוּ ה. דּ גמא 
רבּ י אמר  ארוֹ נ וֹ . את  דּ ין  בית  וסקלוּ 
נתנ דּ ה, ׁש עקביא  וׁש לוֹ ם חס יה וּ דה ,
אדם  כל בּ פני ננ עלת  עזרה ׁש אין 
חטא וּ ביראת בּ חכמה מיּ שׂ ראל
נ דּ וּ , מי ואת  מהללאל. בּ ן  כּ עקביא 
בּ טהרת  ׁש ּפ קּפ ק , ֹחנ ו בּ ן  אלי עזר 
וה נּ יחוּ  דּ ין  בית  ׁש לחוּ  וּ כׁש ּמ ת , ידים.
ה ּמ תנ דּ ה  ׁש כּ ל מלּמ ד  ארוֹ נ וֹ . על אבן 

ארוֹ נ וֹ : את  סוֹ קלין  בּ נ דּ וּ י וֹ , וּ מת 
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הׁש קוּ ה. דּ גמתּה ,דּ גמא  ׁש היוּ  מּפ ני  ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌
הׁש קוּ ה, לפיכ כּ מוֹ תּה , גּ רים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר 
דּ גמא  אחר , ּפ ר וּ ׁש  הדּ ין. מן ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִֹ◌ְולא

והראוּ ה  ודמי וֹ ן דּ גמא שׂ וּ  ׁש קוּ ה, ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌
הּמ רים, מי  אוֹ תּה  מ ׁש קים כּ אלּ וּ  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָל ּה 

הׁש קוּ ה: לא ׁש זּ לזל ונ דּ וּ הוּ .אבל לפי ֲ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ואבטליוֹ ן: ׁש מיה ׁש ל  ׁש אין בּ כב וֹ דן ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌

ננ עלת. כּ ׁש נּ כנסים עזרה ּפ סחים בּ רבי ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

כּ ת  נכנסה דּ אמרינן ּפ סחיהם. ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִל ׁש חט
וכוּ ', הזרה דּ לתוֹ ת ננל וּ  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִראׁש וֹ נה
לא  ׁש ליׁש ית, בּ כת וכן ׁש ניּ ה בּ כת ֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְוכן
בּ נוה  מכּת ר  הזרה בּ כל נמצא ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהיה
מהללאל : בּ ן כּ קביא חטא ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוּ ביראת

אר וֹ נ וֹ .ׁש זּ לזל:ׁש ּפ קּפ ק. את סוֹ קלים  ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
אבן  מנּ יחים אלּ א סוֹ קלים, דּ וקא ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָלאו
מ ּמ נּ וּ : בּ דלים היוּ  ׁש חבריו להכּ ר  ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִבּ לבד

לשמעיהלח. זלזול בזה  יש  השני לפירוש  וגם  נוסף. פירוש  שם  ועיין ראשון, בפירוש רע "ב 
כמו לה  לעשות  ורצו גרים  היו הם  שגם  משום  דוגמא  עשו שלכן לומר שרצה  ואבטליון,

ישראל  בדת  מהסתפח  להרחיקה  שאין  להראות  ישראל  בנות  לשאר הובאשעושין  הרמב "ם, (ע "פ 

נידוי לט..בתוי "ט ) לכלל כך ידי על בא  ושהיה  ח "ו  בזה  נכשל שהיה  לומר אפשר אי שכן וכיון 
פקפקמ..(תוי "ט ) זה ועל הגוף, ולא הידים  מטמאים  שרק  חז"ל  תיקנו דברים  .(רמב "ם )כמה 

 י י ח ר ו ק מ

פי



יהודה  עדויות רבי  ה פרק פ 

ׁש חטוֹ ,והנּ יחוֹ   ּכ ואחר בחלּ וֹ ן 
אוֹ מר, היה הוּ א אוֹ סרים. וחכמים
את  ולא ה גּ יּ רת את לא מׁש קין  אין
אוֹ מרים, וחכמים המׁש חררת . ׁש פחה
בּ כרכּ מית, מעשׂ ה לוֹ , אמרוּ  מׁש קין.
בירוּ ׁש לים, ׁש היתה מׁש חררת  ׁש פחה

אמר  ואבטלי וֹ ן. ׁש מעיה להם,והׁש קוּ ה 

     
     

  לד  
     

    לה
    

     
     

    
     

           
   לו      לז 

        

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

א וֹ סרים. צמר וחכמים לי ּה  ׁש רית דּ אי  ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌

כּ די לבּ כ וֹ ר  לאׁש הוֹ יי אתי מחיּ ים, ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַהנּ וֹ ׁש ר 

לידי בּ ּה  ואתוּ  ׁש ה, כּ ל צמר וֹ  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶׁש יּ ׁש יר 

הּמ קדּ ׁש ים  וּ פסוּ לי בּ וֹ , ויבד ׁש יּ גזז ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַּת ּק לה

דּ כתיב  וב וֹ דה, בּ ג זּ ה יב )אסירי (דּ ברים  ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

וכוּ '. גּ זּ ה ולא ּת זבּ ח ב שׂ ר , ואכלּת  ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִּת זבּ ח

לצּ מר  ׁש חיטה  דמה נּ יא  דּ מגּ וֹ  ׁש רי, ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַוקביא

מהני ׁש חיטה, לאחר  להּת יר וֹ  בּ וֹ  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַהמח בּ ר 

בּ חלּ וֹ ן: וּ מ נּ ח  ה ּת לוּ ׁש  לצּ מר מׁש קין.נּמ י אין ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌ַ◌
סוֹ טה: המׁש חררת .מי את  ולא ה גּ יּ רת  את  לא ֵ◌ָ◌

ה )דּ כתיב  בּ תוֹ (בּ מד בּ ר ולׁש ב ה לאלה ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌

ּמ ם:  ֹבּ תו ׁש אינן לאלּ וּ  ּפ רט , ּמַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌

ולאלד. החדר  בפנים פתוח  אלא בכותל, מפולשים שהם חלונות  כשאר  הפירוש  אין
חפציו את  שם אדם להניח  ועשוי אורחא.(תוי"ט )מבחוץ אלא  בחלון, הניחו  אם דוקא (ולא 

נקט  בכור לה..)(תפא "י )דמילתא של וצמר  שערו לגזוז  התורה מן  קדשים)אסור  שאר (וכן

דכתיב  מום, בעל שהוא אף  טו )בחייו יב תזבח(דברים  ודרשינן, בשר , ואכלת  תזבח
שנשרו  שהשערות כיון כאן מהם . וליהנות לגוזזם  מותר  שחיטתו  לאחר  גיזה . ולא
מהם . ליהנות ומותר  אותם  גם  מתרת  שהשחיטה  לעקביא ס "ל  בעין  עדיין  הם  בחייו 

אתלו . לרבות  אליהם ' ''ואמרת  דורשין היו וחכמים  עקביא , של טעמו  רע "ב עיין
כו .)הגרים דף מקומה לז..(סוטה  שם  על כן נקראת  שהיתה  רש "י)או  בשם .(תוי"ט 
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יהודה  עדויות רבי  ה פאפרק

בּ נ דּ וּ י וֹ , וּ מת  ונ דּ וּ הוּ , הׁש קוּ ה. דּ גמא 
רבּ י אמר  ארוֹ נ וֹ . את  דּ ין  בית  וסקלוּ 
נתנ דּ ה, ׁש עקביא  וׁש לוֹ ם חס יה וּ דה ,
אדם  כל בּ פני ננ עלת  עזרה ׁש אין 
חטא וּ ביראת בּ חכמה מיּ שׂ ראל
נ דּ וּ , מי ואת  מהללאל. בּ ן  כּ עקביא 
בּ טהרת  ׁש ּפ קּפ ק , ֹחנ ו בּ ן  אלי עזר 
וה נּ יחוּ  דּ ין  בית  ׁש לחוּ  וּ כׁש ּמ ת , ידים.
ה ּמ תנ דּ ה  ׁש כּ ל מלּמ ד  ארוֹ נ וֹ . על אבן 

ארוֹ נ וֹ : את  סוֹ קלין  בּ נ דּ וּ י וֹ , וּ מת 
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הׁש קוּ ה. דּ גמתּה ,דּ גמא  ׁש היוּ  מּפ ני  ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌
הׁש קוּ ה, לפיכ כּ מוֹ תּה , גּ רים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר 
דּ גמא  אחר , ּפ ר וּ ׁש  הדּ ין. מן ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִֹ◌ְולא

והראוּ ה  ודמי וֹ ן דּ גמא שׂ וּ  ׁש קוּ ה, ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌
הּמ רים, מי  אוֹ תּה  מ ׁש קים כּ אלּ וּ  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָל ּה 

הׁש קוּ ה: לא ׁש זּ לזל ונ דּ וּ הוּ .אבל לפי ֲ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ואבטליוֹ ן: ׁש מיה ׁש ל  ׁש אין בּ כב וֹ דן ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌

ננ עלת. כּ ׁש נּ כנסים עזרה ּפ סחים בּ רבי ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

כּ ת  נכנסה דּ אמרינן ּפ סחיהם. ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִל ׁש חט
וכוּ ', הזרה דּ לתוֹ ת ננל וּ  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִראׁש וֹ נה
לא  ׁש ליׁש ית, בּ כת וכן ׁש ניּ ה בּ כת ֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְוכן
בּ נוה  מכּת ר  הזרה בּ כל נמצא ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהיה
מהללאל : בּ ן כּ קביא חטא ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוּ ביראת

אר וֹ נ וֹ .ׁש זּ לזל:ׁש ּפ קּפ ק. את סוֹ קלים  ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
אבן  מנּ יחים אלּ א סוֹ קלים, דּ וקא ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָלאו
מ ּמ נּ וּ : בּ דלים היוּ  ׁש חבריו להכּ ר  ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִבּ לבד

לשמעיהלח. זלזול בזה  יש  השני לפירוש  וגם  נוסף. פירוש  שם  ועיין ראשון, בפירוש רע "ב 
כמו לה  לעשות  ורצו גרים  היו הם  שגם  משום  דוגמא  עשו שלכן לומר שרצה  ואבטליון,

ישראל  בדת  מהסתפח  להרחיקה  שאין  להראות  ישראל  בנות  לשאר הובאשעושין  הרמב "ם, (ע "פ 

נידוי לט..בתוי "ט ) לכלל כך ידי על בא  ושהיה  ח "ו  בזה  נכשל שהיה  לומר אפשר אי שכן וכיון 
פקפקמ..(תוי "ט ) זה ועל הגוף, ולא הידים  מטמאים  שרק  חז"ל  תיקנו דברים  .(רמב "ם )כמה 
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חזר  בּ ני , לבנ וֹ , אמר מיתת וֹ  בּ ׁש עת 
א וֹ מר. ׁש הייתי דברים באר בּ עה   ּב
אמר  . ּב חזר ּת  לא  ולּמ ה לוֹ , אמר
והם  המרבּ ים, מּפ י ׁש מעּת י אני לוֹ ,
עמדּת י אני המרבּ ים. מּפ י ׁש מעוּ 
בׁש מוּ עתן. עמדוּ  והם בׁש מוּ עתי,
וּ מּפ י ה יּ חיד, מּפ י ׁש מעּת  א ּת ה אבל
ה יּ חיד, דּ ברי לה נּ יח מוּ טב  המר בּ ין .
א בּ א , לוֹ , אמר המרבּ ין . בּ דברי ולאחז

לחברי עלי איניּפ קד לוֹ , אמר . 
מצאת  עילה ׁש ּמ א  לוֹ , אמר  מפקיד.

מעשׂ י לאו. לוֹ , אמר  יקרב וּ בי .  
ירחקוּ :וּ מעשׂ י  
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דברים.ז  ודם בּ אר בּ עה ּפ קדּ ה שׂ ר  ְ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌
גּ יּ רת  וה ׁש קאת  ה ּת לוּ ׁש  בּ כוֹ ר  וּ שׂ ר ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַה יּ רוֹ ק

היּ חיד.וּ מ ׁש חררת: דּ ברי להנּ יח מ וּ ם מוּ טב ְ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌

כּ דברי דּ בריו והווּ  קבּ ל  מר בּ ים נּמ י  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְדּ הוּ א

וכוּ '. להנּ יח מוּ טב קאמר הכי מוּ ם  ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַרבּ ים ,

והלא  דּ קאמר , מוּ טב  מאי  הכי לאו ֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְדּ אי 

דּ כתיב  היא, כג)דּ אוֹ ריתא אחרי(ׁש מוֹ ת  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
היּ חיד  דּ ברי  להנּ יח  וחיּ ב  להּט ת, ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַר בּ ים

מוּ טב דאמר  טמא אלּ א כּ רח וֹ . ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְבּ ל 

מר בּ ים  הוּ א דּ אף מ וּ ם חיּ ב , אמר  ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ְולא

בּ ן  כּ קביא הלכה ואין כּ דפרי ׁש ית. ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִקבּ ל 

הלּ ל וּ : דּ ברים אר בּ ה בּ כל  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַמהללאל 

דברי מא. אחרי ללכת  מחויב  בנו היה לא  ממרובים , שמע עקביא  שגם  שמחמת  רע"ב עיין 
כן. לעשות לו  מוטב ורק להטות, רבים  אחרי מטעם  חכמים 

 י י ח ר ו ק מ

בבא ב יהודה  עדויות רבי  ו פג פרק 

חמּׁשה  העיד בּ בא  בּ ן  יה וּ דה  רבּ י 
הקּ טנּ וֹ ת, את ׁש ּמ מאנים דברים.
אחד , עד  ּפ י  על  האּׁשה  את  ו ׁש ּמ ּׂשיאין

א 

בבא  ב יהודה רבי   ו פרק
א  משנה

מיאו
 חכמי אביה. ידי על  אלא  להתקדש יכולה קטנה  אי התורה מ
 אמנ לקדשה.  יכולי ואחיה  אמה מת, אביה  שא תיקנו
יוצאת ואינה  גמורי קידושי זה הרי אביה ידי על כשנתקדשה

אב  בגט , אלא אלא  זה אי אחיה או  אמה ידי על  כשנתקדשה ל 
שתאמר בעלמא , במיאו לצאת  שיכולה תיקנו   וה דרבנ קידושי
הקידושי עוקר מיאו ויוצאת . בעלה, תחת להישאר  ממאנת שהיא 

כלל . אשתו היתה לא  כאילו  היא  הרי מיאו ואחר מעיקרא ,
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העיד.א בּ בא  בּ ן  יהוּ דה ׁש ּמ מאנים רבּ י  ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌
נשׂ וּ אים  אחים ׁש ני כּ ג וֹ ן הּק ט נּ וֹ ת. ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶאת
גּ ד וֹ לה  אחת יתוֹ מ וֹ ת, אחיוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְׁש ּת י 
גּ ד וֹ לה  ׁש ל  בּ ל ּה  מת קטנּ ה, ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְואחת
הּק ט נּ ה, בּ ל  ליבם זקוּ קה ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְונמצאת
הּק טנּ ה  אחוֹ תּה  נוּ אי את זּק תּה  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְוד וֹ חה
קטנּ ה  נוּ אי  ׁש אין ליו, ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְואוֹ סר ּת ּה 

ׁש ּת מאן  הּק טנּ ה את מלּמ דים ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְכּ לוּ ם,
הראׁש וֹ נים, נוּ אים ע וֹ קר  וּ מאוּ ן ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵבּ וֹ ,
אחרת  יׁש  וכן הגּ ד וֹ לה. לי בּ ם ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌וּ מּת ר 
בּ ית  ּפ רק יבמ וֹ ת בּ מ ּס כת בּ זוֹ  ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַכּ יּ וֹ צא

הא ּׁשה.ׁש ּמ אי: את ׁש הל וׁש ּמ ּׂשיאין  ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
בּ לבד  אחד ד  וּ בא היּ ם למדינת ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַבּ ל ּה 
ּפ יו: ל  אוֹ תּה  מיאין ׁש ּמ ת, ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְואמר 

ואחתא . גדולה אחת  אחיות . לשתי נשואים  היו אחים כששני והיינו ברע"ב, מבואר מהן אחת
שהרי  עליו אוסרתה הגדולה  שזיקת בעלה , על אסורה הקטנה  מעתה  הגדולה. בעל ומת קטנה,
עוקרת ובזה  למאן, הקטנה  שמלמדין בבא  בן  יהודה לרבי וס "ל התורה. מן נישואין נישואיה אין

הגדולה אחותה ליבם ויוכל מעיקרא העידנישואיה  וריב "ב  בזה התנאים נחלקו  מ"ז , פי"ג (ביבמות 

למאן ) שמלמדין  שאומרים היאכאלו  והשניה מי"א ). נשי (שם  שתי לו שהיה ואחתבמי גדולה אחת  ם
אחד , מבית נשים שתי ליבם ואסור הגדולה, על ובא  וחזר  הקטנה  על יבם ובא  ומת , קטנה,

הגדולה את  ויקיים  קידושיה, ותעקור בו שתמאן הקטנה  את שמלמדין לריב"ב  .(תוי "ט)וס "ל 
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פד



יהודה  עדויות רבי  ה פרק פב

חזר  בּ ני , לבנ וֹ , אמר מיתת וֹ  בּ ׁש עת 
א וֹ מר. ׁש הייתי דברים באר בּ עה   ּב
אמר  . ּב חזר ּת  לא  ולּמ ה לוֹ , אמר
והם  המרבּ ים, מּפ י ׁש מעּת י אני לוֹ ,
עמדּת י אני המרבּ ים. מּפ י ׁש מעוּ 
בׁש מוּ עתן. עמדוּ  והם בׁש מוּ עתי,
וּ מּפ י ה יּ חיד, מּפ י ׁש מעּת  א ּת ה אבל
ה יּ חיד, דּ ברי לה נּ יח מוּ טב  המר בּ ין .
א בּ א , לוֹ , אמר המרבּ ין . בּ דברי ולאחז

לחברי עלי איניּפ קד לוֹ , אמר . 
מצאת  עילה ׁש ּמ א  לוֹ , אמר  מפקיד.

מעשׂ י לאו. לוֹ , אמר  יקרב וּ בי .  
ירחקוּ :וּ מעשׂ י  
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

דברים.ז  ודם בּ אר בּ עה ּפ קדּ ה שׂ ר  ְ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌
גּ יּ רת  וה ׁש קאת  ה ּת לוּ ׁש  בּ כוֹ ר  וּ שׂ ר ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַה יּ רוֹ ק

היּ חיד.וּ מ ׁש חררת: דּ ברי להנּ יח מ וּ ם מוּ טב ְ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌

כּ דברי דּ בריו והווּ  קבּ ל  מר בּ ים נּמ י  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְדּ הוּ א

וכוּ '. להנּ יח מוּ טב קאמר הכי מוּ ם  ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַרבּ ים ,

והלא  דּ קאמר , מוּ טב  מאי  הכי לאו ֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְדּ אי 

דּ כתיב  היא, כג)דּ אוֹ ריתא אחרי(ׁש מוֹ ת  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
היּ חיד  דּ ברי  להנּ יח  וחיּ ב  להּט ת, ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַר בּ ים

מוּ טב דאמר  טמא אלּ א כּ רח וֹ . ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְבּ ל 

מר בּ ים  הוּ א דּ אף מ וּ ם חיּ ב , אמר  ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ְולא

בּ ן  כּ קביא הלכה ואין כּ דפרי ׁש ית. ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִקבּ ל 

הלּ ל וּ : דּ ברים אר בּ ה בּ כל  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַמהללאל 

דברי מא. אחרי ללכת  מחויב  בנו היה לא  ממרובים , שמע עקביא  שגם  שמחמת  רע"ב עיין 
כן. לעשות לו  מוטב ורק להטות, רבים  אחרי מטעם  חכמים 
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בבא ב יהודה  עדויות רבי  ו פג פרק 

חמּׁשה  העיד בּ בא  בּ ן  יה וּ דה  רבּ י 
הקּ טנּ וֹ ת, את ׁש ּמ מאנים דברים.
אחד , עד  ּפ י  על  האּׁשה  את  ו ׁש ּמ ּׂשיאין

א 

בבא  ב יהודה רבי   ו פרק
א  משנה

מיאו
 חכמי אביה. ידי על  אלא  להתקדש יכולה קטנה  אי התורה מ
 אמנ לקדשה.  יכולי ואחיה  אמה מת, אביה  שא תיקנו
יוצאת ואינה  גמורי קידושי זה הרי אביה ידי על כשנתקדשה

אב  בגט , אלא אלא  זה אי אחיה או  אמה ידי על  כשנתקדשה ל 
שתאמר בעלמא , במיאו לצאת  שיכולה תיקנו   וה דרבנ קידושי
הקידושי עוקר מיאו ויוצאת . בעלה, תחת להישאר  ממאנת שהיא 

כלל . אשתו היתה לא  כאילו  היא  הרי מיאו ואחר מעיקרא ,
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

העיד.א בּ בא  בּ ן  יהוּ דה ׁש ּמ מאנים רבּ י  ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌
נשׂ וּ אים  אחים ׁש ני כּ ג וֹ ן הּק ט נּ וֹ ת. ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶאת
גּ ד וֹ לה  אחת יתוֹ מ וֹ ת, אחיוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְׁש ּת י 
גּ ד וֹ לה  ׁש ל  בּ ל ּה  מת קטנּ ה, ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְואחת
הּק ט נּ ה, בּ ל  ליבם זקוּ קה ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְונמצאת
הּק טנּ ה  אחוֹ תּה  נוּ אי את זּק תּה  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְוד וֹ חה
קטנּ ה  נוּ אי  ׁש אין ליו, ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְואוֹ סר ּת ּה 

ׁש ּת מאן  הּק טנּ ה את מלּמ דים ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְכּ לוּ ם,
הראׁש וֹ נים, נוּ אים ע וֹ קר  וּ מאוּ ן ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵבּ וֹ ,
אחרת  יׁש  וכן הגּ ד וֹ לה. לי בּ ם ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌וּ מּת ר 
בּ ית  ּפ רק יבמ וֹ ת בּ מ ּס כת בּ זוֹ  ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַכּ יּ וֹ צא

הא ּׁשה.ׁש ּמ אי: את ׁש הל וׁש ּמ ּׂשיאין  ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
בּ לבד  אחד ד  וּ בא היּ ם למדינת ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַבּ ל ּה 
ּפ יו: ל  אוֹ תּה  מיאין ׁש ּמ ת, ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְואמר 

ואחתא . גדולה אחת  אחיות . לשתי נשואים  היו אחים כששני והיינו ברע"ב, מבואר מהן אחת
שהרי  עליו אוסרתה הגדולה  שזיקת בעלה , על אסורה הקטנה  מעתה  הגדולה. בעל ומת קטנה,
עוקרת ובזה  למאן, הקטנה  שמלמדין בבא  בן  יהודה לרבי וס "ל התורה. מן נישואין נישואיה אין

הגדולה אחותה ליבם ויוכל מעיקרא העידנישואיה  וריב "ב  בזה התנאים נחלקו  מ"ז , פי"ג (ביבמות 

למאן ) שמלמדין  שאומרים היאכאלו  והשניה מי"א ). נשי (שם  שתי לו שהיה ואחתבמי גדולה אחת  ם
אחד , מבית נשים שתי ליבם ואסור הגדולה, על ובא  וחזר  הקטנה  על יבם ובא  ומת , קטנה,

הגדולה את  ויקיים  קידושיה, ותעקור בו שתמאן הקטנה  את שמלמדין לריב"ב  .(תוי "ט)וס "ל 
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בבא ב יהודה  עדויות רבי  ו פרק  פד

ׁש ה  על בּ יר וּ ׁש לים ּת רנג וֹ ל רג וׁש נּ סקל 
י וֹ ם  ארבּ עים בּ ן  היּ ין  ועל הנּ פ ׁש , את 
ּת מיד  ועל ה ּמ זבּ ח, גּ ב  על  ׁש נּ תנ ּס

ׁש ע וֹ ת : בּ אר בּ ע  ׁש קּ רב ׁש חר  ׁש ל

בּ ן נחוּ ניא  ור בּ י יה וֹ ׁש ע ר בּ י העיד ב

   
     

       
     
      

     
    ב        

    ג

ב משנה 

וגידי עצמות  מבשר המורכב מטמאאבר חי   מאד שפירש
בו שאי  קט אבר הוא ואפילו  מת , כמו ובאהל , ובמשא במגע 
המת  מ הפורש אבר ג אי התנאי נחלקו במשנתנו בשר. כזית 

בשר . כזית  בו  אי  א כמת  מטמא 

     

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הנּ פ ׁש . את  ׁש הרג ּת רנגוֹ ל מח וֹ וׁש נּ סקל ׁש נּ ּק ר  ֶ◌ִ◌ֵ◌ֹ

כּ תיב, ׁש וֹ ר י גּ ח דּ כי ּפ י ל  ואף ּת ינ וֹ ק. ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ל

ׁש כּ ל וע וֹ ף, חיּ ה  בּ המה כּ ל ואחד ׁש וֹ ר ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶאחד

ׁש וֹ ר  ׁש וֹ ר  למדין אנוּ  ׁש וֹ ר  ׁש נּ אמר  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָמקוֹ ם

בּ המה  לכל  הדּ ין הוּ א לּ הלן מה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִמבּ ת,

בּ המה  לכל  הדּ ין הוּ א כּ אן אף וע וֹ ף, ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַחיּ ה

וע וֹ ף: י וֹ ם.חיּ ה ארבּ עים בּ ן  היּ ין וּ מּק ּמ י ו על  ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌

מ גּ ּת וֹ : יין ליּה  דּ הוה ּפ סוּ ל, ׁש ּק רב הכי  ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌
ׁש עוֹ ת. מלכוּ ת בּ ארבּ ע בּ ימי אחת ׁש ּפ ם ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌

ונׁש ּת ה וּ  לּת מידין  כּ בשׂ ים  להם  היוּ  לא  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ָיון

 ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  ׁש האיר  ד הּת מיד , ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהקריב

טלאים  ׁש ני וּ מצאוּ  יניהם את ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶהוּ א

והקריב וּ  הּט לאים, בּ לׁש כּ ת ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְמב ּק רים

בּ יּ וֹ ם: ׁש ע וֹ ת בּ אר בּ ע  ׁש חר  ׁש ל  ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָּת מיד 

כשר ב. יום ארבעים שמשעבר  וקמ"ל פסול , ולכתחלה  מגתו יין  הוה יום  ארבעים  לפני 
לכתחלה)לכתחלה. פסול  ר"ל פסול, הכי ומקמי הרע"ב  במסכתג ..(תוי"ט )(מש"כ  מוכח  כן 

כז.)ברכות ד'(דף  עד הוא השחר  תפלת שזמן שס "ל יהודה כרבי וקמ "ל  שם. פירש"י  וכן
חצות עד שסוברים כרבנן  ולא  הלכה,שעות מרבותיו  ששמע  מה שהעיד הראב"ד כתב  כן (ומחמת 

מקריבין) היו  לא יותר מתאחר היה שאם מנליה הרע "ב  שלדברי הרע "ב, כמש"כ שהיה  מעשה  על .ולא 
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בבא ב יהודה  עדויות רבי  ו פה פרק 

אבר  על ה בּ בלי , כּ פר איׁש  אלינתן 
אליעזר  ׁש רבּ י  טמא , ׁש הוּ א  הּמ ת  מן 
החי. מן  אבר על אלּ א אמר וּ  לא אוֹ מר,
החי מן  וּ מה וחמר. קל והלא  לוֹ , אמר וּ 
טמא , מ ּמ נּ וּ  הּפ וֹ רׁש  אבר טהוֹ ר, ׁש הוּ א 
ׁש יּ היה  דין  אינ וֹ  טמא , ׁש ה וּ א  הּמ ת 
להם, אמר טמא . מּמ נּ וּ  הּפ וֹ רׁש  אבר 
דּ בר  החי . מן  אבר על א לּ א  אמר וּ  לא 
מּט מאת  החיּ ים טמאת  מר בּ ה  אחר,
וּ מוֹ ׁש ב  מׁש כּ ב  ע וֹ שׂ ה  ׁש החי  הּמ תים,
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הּמ ת.ב מן  אבר כּ זּ ית.על בּ וֹ  ׁש אין ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌
לדברי מטּמ א לע וֹ לם הּמ ת מן ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְדּ כזּ ית
ל  אלּ א נחלקוּ  ולא צמ וֹ . כּ ּמ ת ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַֹ◌ַהכּ ל

כּ זּ ית: בּ וֹ  ׁש אין קטן אמר וּ .אבר  לא  ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌
אבר  ל אלּ א ׁש ע וּ ר , להם אין ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵאברים

ׁש ע וּ רא מ הּמ ת מן אבר  אבל החי , ן ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
לט ּמ וֹ יי : החיּ ים.בּ י טמאת הׁש ּת א מרבּ ה ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌

הוּ א  דּ ין קאמר , והכי  וחמר , קל  ל ָּפ רי◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌

ׁש הוּ  בּ כל  מטּמ א החי  מן אבר  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש יּ הא
מט ּמ א  הּמ ת מן אבר  ׁש אין ּפ י  ל  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַאף
טמאת  ׁש ּמ ר בּ ה מצינוּ  ׁש כּ ן ׁש הוּ א, ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְבּ כל

הּמ תים: מּט מאת דּ הינוּ ׁש החי .החיּ ים ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
חי: כּ ׁש הוּ א וּ מוֹ ׁש ב.הזּ ב  מ ׁש כּ ב כּ ל עוֹ שׂ ה ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

לט ּמ א  מאה, הן ואפלּ וּ  ׁש ּת ח ּת יו ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵכּ לים
כּ דכתיב  בּ גדים, לטּמ א טו)אדם (ויּ קרא  ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

בּ גדיו: יכבּ ס בּ מ ׁש כּ ב וֹ  י גּ ע  אׁש ר  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְואיׁש 

ובגמראד. החי, אם  ומה גירסא  יש נוסחאות ובשינויי  להולמה , קשה  זו  קכט :)תיבה  דף (חולין

חי . ומה קכט :)חוליןה.הגירסא  במלא"ש .(דף הוא  וכן  שם. רש "י ע"פ
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בבא ב יהודה  עדויות רבי  ו פרק  פד

ׁש ה  על בּ יר וּ ׁש לים ּת רנג וֹ ל רג וׁש נּ סקל 
י וֹ ם  ארבּ עים בּ ן  היּ ין  ועל הנּ פ ׁש , את 
ּת מיד  ועל ה ּמ זבּ ח, גּ ב  על  ׁש נּ תנ ּס

ׁש ע וֹ ת : בּ אר בּ ע  ׁש קּ רב ׁש חר  ׁש ל

בּ ן נחוּ ניא  ור בּ י יה וֹ ׁש ע ר בּ י העיד ב

   
     

       
     
      

     
    ב        

    ג

ב משנה 

וגידי עצמות  מבשר המורכב מטמאאבר חי   מאד שפירש
בו שאי  קט אבר הוא ואפילו  מת , כמו ובאהל , ובמשא במגע 
המת  מ הפורש אבר ג אי התנאי נחלקו במשנתנו בשר. כזית 

בשר . כזית  בו  אי  א כמת  מטמא 

     

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הנּ פ ׁש . את  ׁש הרג ּת רנגוֹ ל מח וֹ וׁש נּ סקל ׁש נּ ּק ר  ֶ◌ִ◌ֵ◌ֹ

כּ תיב, ׁש וֹ ר י גּ ח דּ כי ּפ י ל  ואף ּת ינ וֹ ק. ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ל

ׁש כּ ל וע וֹ ף, חיּ ה  בּ המה כּ ל ואחד ׁש וֹ ר ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶאחד

ׁש וֹ ר  ׁש וֹ ר  למדין אנוּ  ׁש וֹ ר  ׁש נּ אמר  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָמקוֹ ם

בּ המה  לכל  הדּ ין הוּ א לּ הלן מה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִמבּ ת,

בּ המה  לכל  הדּ ין הוּ א כּ אן אף וע וֹ ף, ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַחיּ ה

וע וֹ ף: י וֹ ם.חיּ ה ארבּ עים בּ ן  היּ ין וּ מּק ּמ י ו על  ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌

מ גּ ּת וֹ : יין ליּה  דּ הוה ּפ סוּ ל, ׁש ּק רב הכי  ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌
ׁש עוֹ ת. מלכוּ ת בּ ארבּ ע בּ ימי אחת ׁש ּפ ם ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌

ונׁש ּת ה וּ  לּת מידין  כּ בשׂ ים  להם  היוּ  לא  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ָיון

 ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  ׁש האיר  ד הּת מיד , ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהקריב

טלאים  ׁש ני וּ מצאוּ  יניהם את ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶהוּ א

והקריב וּ  הּט לאים, בּ לׁש כּ ת ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְמב ּק רים

בּ יּ וֹ ם: ׁש ע וֹ ת בּ אר בּ ע  ׁש חר  ׁש ל  ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָּת מיד 

כשר ב. יום ארבעים שמשעבר  וקמ"ל פסול , ולכתחלה  מגתו יין  הוה יום  ארבעים  לפני 
לכתחלה)לכתחלה. פסול  ר"ל פסול, הכי ומקמי הרע"ב  במסכתג ..(תוי"ט )(מש"כ  מוכח  כן 

כז.)ברכות ד'(דף  עד הוא השחר  תפלת שזמן שס "ל יהודה כרבי וקמ "ל  שם. פירש"י  וכן
חצות עד שסוברים כרבנן  ולא  הלכה,שעות מרבותיו  ששמע  מה שהעיד הראב"ד כתב  כן (ומחמת 

מקריבין) היו  לא יותר מתאחר היה שאם מנליה הרע "ב  שלדברי הרע "ב, כמש"כ שהיה  מעשה  על .ולא 

 י י ח ר ו ק מ

בבא ב יהודה  עדויות רבי  ו פה פרק 

אבר  על ה בּ בלי , כּ פר איׁש  אלינתן 
אליעזר  ׁש רבּ י  טמא , ׁש הוּ א  הּמ ת  מן 
החי. מן  אבר על אלּ א אמר וּ  לא אוֹ מר,
החי מן  וּ מה וחמר. קל והלא  לוֹ , אמר וּ 
טמא , מ ּמ נּ וּ  הּפ וֹ רׁש  אבר טהוֹ ר, ׁש הוּ א 
ׁש יּ היה  דין  אינ וֹ  טמא , ׁש ה וּ א  הּמ ת 
להם, אמר טמא . מּמ נּ וּ  הּפ וֹ רׁש  אבר 
דּ בר  החי . מן  אבר על א לּ א  אמר וּ  לא 
מּט מאת  החיּ ים טמאת  מר בּ ה  אחר,
וּ מוֹ ׁש ב  מׁש כּ ב  ע וֹ שׂ ה  ׁש החי  הּמ תים,
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הּמ ת.ב מן  אבר כּ זּ ית.על בּ וֹ  ׁש אין ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌
לדברי מטּמ א לע וֹ לם הּמ ת מן ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְדּ כזּ ית
ל  אלּ א נחלקוּ  ולא צמ וֹ . כּ ּמ ת ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַֹ◌ַהכּ ל

כּ זּ ית: בּ וֹ  ׁש אין קטן אמר וּ .אבר  לא  ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌
אבר  ל אלּ א ׁש ע וּ ר , להם אין ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵאברים

ׁש ע וּ רא מ הּמ ת מן אבר  אבל החי , ן ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
לט ּמ וֹ יי : החיּ ים.בּ י טמאת הׁש ּת א מרבּ ה ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌

הוּ א  דּ ין קאמר , והכי  וחמר , קל  ל ָּפ רי◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌

ׁש הוּ  בּ כל  מטּמ א החי  מן אבר  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש יּ הא
מט ּמ א  הּמ ת מן אבר  ׁש אין ּפ י  ל  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַאף
טמאת  ׁש ּמ ר בּ ה מצינוּ  ׁש כּ ן ׁש הוּ א, ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְבּ כל

הּמ תים: מּט מאת דּ הינוּ ׁש החי .החיּ ים ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
חי: כּ ׁש הוּ א וּ מוֹ ׁש ב.הזּ ב  מ ׁש כּ ב כּ ל עוֹ שׂ ה ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

לט ּמ א  מאה, הן ואפלּ וּ  ׁש ּת ח ּת יו ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵכּ לים
כּ דכתיב  בּ גדים, לטּמ א טו)אדם (ויּ קרא  ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

בּ גדיו: יכבּ ס בּ מ ׁש כּ ב וֹ  י גּ ע  אׁש ר  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְואיׁש 

ובגמראד. החי, אם  ומה גירסא  יש נוסחאות ובשינויי  להולמה , קשה  זו  קכט :)תיבה  דף (חולין

חי . ומה קכט :)חוליןה.הגירסא  במלא"ש .(דף הוא  וכן  שם. רש "י ע"פ
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בבא ב יהודה  עדויות רבי  ו פרק  פו 

בגדים, וּ לטּמ א  אדם לטּמ א  מּת חּת יו,
וּ מׁש קין , אכלים לטּמ א  מדּ ף גּ בּ יו ועל

מטּמ א : ה ּמ ת  ּׁשאין  מה 
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ג משנה
המת  מ ועצ בשר 

במגע עצמו כמת  מטמא  כזית בו יש א המת   מ הפורש בשר
כלל. מטמא  אינו כזית , בו אי ובאהל. ובמשא 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מ דּ ף. גּ בּ יו הזּ בועל  גּ בּ י ׁש ל הכּ לים כּ ל  ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
טמאים  זה גּ ב  ל  זה מאה הן ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 
ׁש אינן  קלּ ה, טמאה דּ הינוּ  מדּ ף, ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌טמאת
וּ מוֹ ׁש ב מׁש כּ ב  כּ מ וֹ  וכלים אדם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמטּמ אין
אכלים  מט ּמ אים אבל ּת ח ּת יו, ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש הן
לה  קוֹ ל ל ׁש וֹ ן הוּ א וּ מ דּ ף ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַוּ מׁש קים.

כו)נדּ ף ּפ ר וּ ׁש (ויּ קרא  קלּ ה. טמאה כּ ל וֹ מר  ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
טמאת  ׁש ריח  נוֹ דף, ריח וֹ  ל ׁש וֹ ן ◌ַ◌ְ◌◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַאחר ,
הכּ לים  כּ ל לטּמ א למרח וֹ ק הוֹ לכת ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַהזּ ב 
בּ הם: נגע  ׁש א ּפ י  ל  אף גּ בּ יו ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶׁש ל

מטּמ א . הּמ ת ּׁשאין  ׁש ּת חּת יו מה דּ כלים ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌
וׁש ני ראׁש וֹ ן אלּ א טמאים אין מת ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש ל
ׁש נּ גע  ׁש הכּ לי מ גּ ע . מדּ ין בּ לבד, ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְוּ ׁש ליׁש י
ׁש נּ גע  הכּ לי  וע וֹ שׂ ה כּ ּמ ת, הוּ א הרי  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַבּ ּמ ת
ראׁש וֹ ן, נשׂ ה בּ וֹ  ׁש נּ גע  והלי ׁש י  אב , ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָבּ וֹ 
כּ לים  דּ אין כּ לים, מטּמ אין אינן ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְותוּ 

הּט מא  מאב  אלּ א טמאה ה.מקבּ לים ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌
אינן  מת ׁש ל  גּ בּ יו ׁש ל  כּ לים ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְוכן
בּ לבד  וּ ׁש ליׁש י ׁש ני  ראׁש וֹ ן אלּ א ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְטמאים
וּ מ וֹ ׁש ב : מׁש כּ ב  מדּ ין ולא מ גּ ע , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִמדּ ין

מחמתו . ולא אהל מחמת  מטמא המת  שאין באופן  ומיירי שם. עיין  ברע"ב כדאיתא 
רצוצה  פ"ה)טומאה סוף  המת  טומאת לטמא(רמב"ם ומושב  משכב  דין במת שאין .

עצמו כמת נטמא בו הנוגע כלי רק  ולכן בהם, נוגע שאינו  מ"אכלים פ"ב לעיל (עיין

המשנה) בו בהקדמת והנוגע  אב, נעשה  בו הנוגע וכלי הטומאה , אבות  אבי  והיינו  ,
לטומאה. מראשון טומאה מקבל כלי אין  כי  נטמאו, לא  האחרים  וכלים  ראשון. נעשה 

 י י ח ר ו ק מ

בבא ב יהודה  עדויות רבי  ו פז פרק 

החי , מן  מאבר  ה ּפ וֹ ר ׁש  בּ שׂ ר  כּ זּ ית 
ורבּ י יה וֹ ׁש ע ורבּ י  מטּמ א , אלי עזר  רבּ י 
ה ּפ וֹ רׁש  כּ ּׂשערה  עצם מטהרים. נחוּ ניא
מטּמ א , נחוּ ניא  ר בּ י החי, מן  מאבר 
מטהרין . יה וֹ ׁש ע ורבּ י  אלי עזר  ורבּ י 

ג 

 בני רוב או  מני רוב בו יש א המת , מ הפורש  מטמאזעצ ,
אבל  ובמשא במגע מטמא  כשעורה עד  מכ פחות  עצמו. כמת 

מ  פחות  באהל, כלל.לא מטמא  אינו כשעורה

החי  מ אבר  החי  מ ועצ בשר 
כלל. מטמאי  אינ חי,  מאד הפורשי  ועצ בשר

ובאהל . ובמשא  במגע  עצמו  כמת מטמא  החי מ הפורש  של אבר

החי  מ מאבר  ועצ בשר
מאבר  הפורשי כשעורה ועצ בשר בכזית  שיטות  ג' במשנתנו

החי:  מ

יהושע : טהורילרבי אליעזר:שניה לרבי .עצ טמא, בשר
נחוניא:טהור . טמא .לרבי  עצ טהור, בשר
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

החי .ג מן  מאבר  הּפ וֹ ר ׁש  בּ שׂ ר  אבר כּ זּ ית ֵ◌ֶ◌
מט ּמ א  ׁש הוּ א דּ ינוֹ  החי , האדם מן ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש ּפ ר ׁש 
וּ במא  בּ מגּ ע  ׁש לם, אבר  ׁש הוּ א זמן ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָכּ ל

דּ כתיב  צמ וֹ , כּ ּמ ת יט )וּ באהל , (בּ מדבּ ר  ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

ׁש הב דּ ילּת וּ  אבר  בּ מת, אוֹ  חרב  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַבּ חלל 
והבּ שׂ ר  כּ ּמ ת. הוּ א הרי  החי  מן ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַהחרב 
ׁש יּ היה  ד מטּמ א אינוֹ  החי מן ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַהּפ וֹ ר ׁש 

מן  מאבר בּ שׂ ר כּ זּ ית  וּ כׁש ּפ רׁש  ׁש לם. ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵאבר
ט מא  כּ דמפר ׁש  מטּמ א אליזר ר בּ י ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַהחי,

כּ ּׂשערה.ואזיל : מט ּמ א עצם  הּמ ת, מן ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
דּ כתיב  בּ אהל , מטּמ א ואינוֹ  וּ במא ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְבּ מגּ ע

למׁש ה (ׁש ם ) והלכה בּ צם,  הנּ ג ול ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌
וּ כׁש ּפ ר ׁש  בּ כ ערה. מטּמ א ׁש הוּ א ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִמּס יני
וכוּ ': מט ּמ א נח וּ ניא ר בּ י  החי מן ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵמאבר 

שם .ז. ומקו "ח מ "ז פ"א  לעיל רק ח.ראה  מטהרים  ולראב"ד  לגמרי, מטהרים לרמב "ם 
אהל  .(תוי"ט )מטומאת 

 י י ח ר ו ק מ

פח



בבא ב יהודה  עדויות רבי  ו פרק  פו 

בגדים, וּ לטּמ א  אדם לטּמ א  מּת חּת יו,
וּ מׁש קין , אכלים לטּמ א  מדּ ף גּ בּ יו ועל

מטּמ א : ה ּמ ת  ּׁשאין  מה 

      
     
     

   
     

              
            

           
           ו

ג משנה
המת  מ ועצ בשר 

במגע עצמו כמת  מטמא  כזית בו יש א המת   מ הפורש בשר
כלל. מטמא  אינו כזית , בו אי ובאהל. ובמשא 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מ דּ ף. גּ בּ יו הזּ בועל  גּ בּ י ׁש ל הכּ לים כּ ל  ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
טמאים  זה גּ ב  ל  זה מאה הן ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 
ׁש אינן  קלּ ה, טמאה דּ הינוּ  מדּ ף, ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌טמאת
וּ מוֹ ׁש ב מׁש כּ ב  כּ מ וֹ  וכלים אדם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמטּמ אין
אכלים  מט ּמ אים אבל ּת ח ּת יו, ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש הן
לה  קוֹ ל ל ׁש וֹ ן הוּ א וּ מ דּ ף ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַוּ מׁש קים.

כו)נדּ ף ּפ ר וּ ׁש (ויּ קרא  קלּ ה. טמאה כּ ל וֹ מר  ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
טמאת  ׁש ריח  נוֹ דף, ריח וֹ  ל ׁש וֹ ן ◌ַ◌ְ◌◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַאחר ,
הכּ לים  כּ ל לטּמ א למרח וֹ ק הוֹ לכת ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַהזּ ב 
בּ הם: נגע  ׁש א ּפ י  ל  אף גּ בּ יו ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶׁש ל

מטּמ א . הּמ ת ּׁשאין  ׁש ּת חּת יו מה דּ כלים ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌
וׁש ני ראׁש וֹ ן אלּ א טמאים אין מת ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש ל
ׁש נּ גע  ׁש הכּ לי מ גּ ע . מדּ ין בּ לבד, ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְוּ ׁש ליׁש י
ׁש נּ גע  הכּ לי  וע וֹ שׂ ה כּ ּמ ת, הוּ א הרי  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַבּ ּמ ת
ראׁש וֹ ן, נשׂ ה בּ וֹ  ׁש נּ גע  והלי ׁש י  אב , ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָבּ וֹ 
כּ לים  דּ אין כּ לים, מטּמ אין אינן ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְותוּ 

הּט מא  מאב  אלּ א טמאה ה.מקבּ לים ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌
אינן  מת ׁש ל  גּ בּ יו ׁש ל  כּ לים ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְוכן
בּ לבד  וּ ׁש ליׁש י ׁש ני  ראׁש וֹ ן אלּ א ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְטמאים
וּ מ וֹ ׁש ב : מׁש כּ ב  מדּ ין ולא מ גּ ע , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִמדּ ין

מחמתו . ולא אהל מחמת  מטמא המת  שאין באופן  ומיירי שם. עיין  ברע"ב כדאיתא 
רצוצה  פ"ה)טומאה סוף  המת  טומאת לטמא(רמב"ם ומושב  משכב  דין במת שאין .

עצמו כמת נטמא בו הנוגע כלי רק  ולכן בהם, נוגע שאינו  מ"אכלים פ"ב לעיל (עיין

המשנה) בו בהקדמת והנוגע  אב, נעשה  בו הנוגע וכלי הטומאה , אבות  אבי  והיינו  ,
לטומאה. מראשון טומאה מקבל כלי אין  כי  נטמאו, לא  האחרים  וכלים  ראשון. נעשה 

 י י ח ר ו ק מ

בבא ב יהודה  עדויות רבי  ו פז פרק 

החי , מן  מאבר  ה ּפ וֹ ר ׁש  בּ שׂ ר  כּ זּ ית 
ורבּ י יה וֹ ׁש ע ורבּ י  מטּמ א , אלי עזר  רבּ י 
ה ּפ וֹ רׁש  כּ ּׂשערה  עצם מטהרים. נחוּ ניא
מטּמ א , נחוּ ניא  ר בּ י החי, מן  מאבר 
מטהרין . יה וֹ ׁש ע ורבּ י  אלי עזר  ורבּ י 

ג 

 בני רוב או  מני רוב בו יש א המת , מ הפורש  מטמאזעצ ,
אבל  ובמשא במגע מטמא  כשעורה עד  מכ פחות  עצמו. כמת 

מ  פחות  באהל, כלל.לא מטמא  אינו כשעורה

החי  מ אבר  החי  מ ועצ בשר 
כלל. מטמאי  אינ חי,  מאד הפורשי  ועצ בשר

ובאהל . ובמשא  במגע  עצמו  כמת מטמא  החי מ הפורש  של אבר

החי  מ מאבר  ועצ בשר
מאבר  הפורשי כשעורה ועצ בשר בכזית  שיטות  ג' במשנתנו

החי:  מ

יהושע : טהורילרבי אליעזר:שניה לרבי .עצ טמא, בשר
נחוניא:טהור . טמא .לרבי  עצ טהור, בשר
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

החי .ג מן  מאבר  הּפ וֹ ר ׁש  בּ שׂ ר  אבר כּ זּ ית ֵ◌ֶ◌
מט ּמ א  ׁש הוּ א דּ ינוֹ  החי , האדם מן ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש ּפ ר ׁש 
וּ במא  בּ מגּ ע  ׁש לם, אבר  ׁש הוּ א זמן ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָכּ ל

דּ כתיב  צמ וֹ , כּ ּמ ת יט )וּ באהל , (בּ מדבּ ר  ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

ׁש הב דּ ילּת וּ  אבר  בּ מת, אוֹ  חרב  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַבּ חלל 
והבּ שׂ ר  כּ ּמ ת. הוּ א הרי  החי  מן ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַהחרב 
ׁש יּ היה  ד מטּמ א אינוֹ  החי מן ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַהּפ וֹ ר ׁש 

מן  מאבר בּ שׂ ר כּ זּ ית  וּ כׁש ּפ רׁש  ׁש לם. ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵאבר
ט מא  כּ דמפר ׁש  מטּמ א אליזר ר בּ י ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַהחי,

כּ ּׂשערה.ואזיל : מט ּמ א עצם  הּמ ת, מן ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
דּ כתיב  בּ אהל , מטּמ א ואינוֹ  וּ במא ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְבּ מגּ ע

למׁש ה (ׁש ם ) והלכה בּ צם,  הנּ ג ול ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌
וּ כׁש ּפ ר ׁש  בּ כ ערה. מטּמ א ׁש הוּ א ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִמּס יני
וכוּ ': מט ּמ א נח וּ ניא ר בּ י  החי מן ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵמאבר 

שם .ז. ומקו "ח מ "ז פ"א  לעיל רק ח.ראה  מטהרים  ולראב"ד  לגמרי, מטהרים לרמב "ם 
אהל  .(תוי"ט )מטומאת 

 י י ח ר ו ק מ
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בבא ב יהודה  עדויות רבי  ו פרק  פח

ראית  מה אלי עזר , לר בּ י לוֹ  אמרוּ 
מן מאבר הּפ וֹ רׁש  בּ שׂ ר כ זּ ית  לטּמ א 
החי מן  אבר מצינ וּ  להם, אמר החי.
בּ שׂ ר  כּ זּ ית  הּמ ת , מה  ׁש לם. כּ מת 
החי , מן  אבר  אף טמא , מּמ נּ וּ  הּפ וֹ רׁש 
טמא . יהיה מּמ נּ וּ  הּפ וֹ רׁש  בּ שׂ ר כּ זּ ית 
בּ שׂ ר  כזּ ית  טּמ את  אם לא , לוֹ , אמרוּ 
עצם  טּמ את  ׁש כּ ן  הּמ ת , מן  הּפ וֹ רׁש 
כ זּ ית  ּת טּמ א  מּמ נּ וּ , הּפ וֹ רׁש  כּ ּׂשערה 
ׁש כּ ן החי , מן  מאבר  ה ּפ וֹ ר ׁש  בּ שׂ ר
הימנּ וּ . ה ּפ וֹ ר ׁש  כּ ּׂשערה עצם טהר ּת 
ראית  מה  נחוּ ניא , לר בּ י לוֹ  אמרוּ 
מן מאבר  הּפ וֹ רׁש  כּ ּׂשערה  עצם לטּמ א 
החי מן  אבר מצינ וּ  להם, אמר החי.
כּ ּׂשערה  עצם ה ּמ ת , מה  ׁש לם. כּ מת 
החי , מן  אבר  אף טמא , מּמ נּ וּ  הּפ וֹ רׁש 
טמא. יהיה  מּמ נּ וּ  ה ּפ וֹ רׁש  כּ ּׂשערה  עצם

     
    
     

      
      
     
       

    
     

     
     
     
    
    
     

    
     
     

    
    
     
     
    
           

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש לם. כּ מת החי  מן  אבר כּ דילפינן מצינוּ  ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌

בּ מת: אוֹ  חרב  בּ חלל כּ זּ יתמקרא טּמ את  אם  ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
הּמ ת. מן הּפ וֹ רׁש  ׁש כּ זּ ית בּ שׂ ר הוּ א דּ ין כּ ל וֹ מר  ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌

יׁש  ׁש כּ ן טמא, יהא הּמ ת מן הּפ וֹ ר ׁש  ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָבּ שׂ ר 
הּפ וֹ ר ׁש  כּ ערה ׁש צם אחרת, חמרא ◌ֵ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌בּ וֹ 

טמא: נּמ י  בּ שׂ ר מ ּמ נּ וּ  כּ זּ ית נטּמ א  אבל ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

החי . מן  מאבר  אין הּפ וֹ ר ׁש  ׁש הרי  בּ תמיּ ה. ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌

החמרא: זאת כּ ּׂשערה בּ וֹ  עצם  טהרּת  ׁש כּ ן  ַֹ◌◌ְ◌ָ◌
מ ּמ נּ וּ . כּ ערה הּפ וֹ רׁש  צם  ליל  ּת נן דּ הא  ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌

ור בּ י אלי זר  ר בּ י  החי  מן מאבר  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַהּפ וֹ ר ׁש 
ּפ רכא  שׂ וּ  צמ וֹ  וּ מדּ ברי מטהרין.  ְיהוֹ ׁש◌◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

נחוּ ני לר בּ י וכן ׁש הביא, ּמ צינוּ  א:למה ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌

בבא ב יהודה  עדויות רבי  ו פט פרק 

כּ ּׂשערה  עצם ט ּמ את  אם  לא , ל וֹ , אמרוּ 
בּ שׂ ר  כזּ ית  טּמ את  ׁש כּ ן הּמ ת , מן הּפ וֹ רׁש 
כּ ּׂשערה  עצם ּת טּמ א  מּמ נּ וּ , הּפ וֹ רׁש 
טהר ּת  ׁש כּ ן  החי , מן  מאבר  הּפ וֹ רׁש 
לר בּ י לוֹ  אמר וּ  מּמ נּ וּ . ה ּפ וֹ ר ׁש  בּ שׂ ר  כזּ ית 

מדּ וֹ תי לחלק ראית  מה  א וֹ אליעזר, , 
ב ׁש ניה  אמר טּמ א  בּ ׁש ניהם. טהר א וֹ  ם 

מּט מאת  הבּ שׂ ר  טמאת  מרבּ ה להם,
בּ נּ בלוֹ ת נוֹ הג ׁש הבּ שׂ ר העצמוֹ ת,
דּ בר  בּ עצמוֹ ת . כּ ן  ּׁשאין  מה  וּ בּׁשרצים,
כּ רא וּ י , בּ שׂ ר עליו ׁש יּ ׁש  אבר  אחר,
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וכוּ '. וּ ב ּׁשרצים  בּ נּ בלוֹ ת  נוֹ הג  דּ כתיב ׁש הבּ שׂ ר ִ◌ְ◌ִ◌
יא ) ולא (ויּ קרא בּ נבלתם בּ נבלתם , והנּ ג ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֹ

בּ ּט לפים, ולא בּ ּק רנים ולא ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָבּ צמוֹ ת
מוּ ם  מטּמ אים ה צמוֹ ת אין ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַאלמא

כּ ראוּ י.נבלה: בּ שׂ ר עליו  ׁש  ׁש יּ  אבראבר  ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
וגידים  בּ שׂ ר בּ וֹ  יׁש  כּ ן אם א לּ א מטּמ א ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵאינוֹ 

דּ כתיב יט)ו צמ וֹ ת, אדם,(בּ מדבּ ר בּ צם אוֹ  ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
וצמוֹ ת, וגידים בּ שׂ ר בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  אדם  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָמה
וצמוֹ ת. וגידים בּ שׂ ר בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  כּ ל  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַאף

ונ ׁש אר ליו  ׁש היה הבּ שׂ ר מן חסר ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְואם
אם  ויבריא ארוּ כה ׁש יּ לה כּ ראוּ י בּ שׂ ר ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָבּ וֹ 
אבר. מוּ ם מטּמ א חי , בּ אדם מחבּ ר ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ָהיה 
אם  אבל טמא. הבּ שׂ ר חסר דּ קאמר ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְוהינוּ 
ׁש וּ ב  ׁש בּ אבר, הצם מן  ׁש הוּ א  כּ ל  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶנחסר
דּ קאמר והינוּ  אבר. מ וּ ם מטּמ א ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵאינוֹ 
מוּ ם  טהוֹ ר כּ לוֹ מר טה וֹ ר, הצם ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָחסר
כּ ן ואם בּ שׂ ר, מ וּ ם טמא אבל  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵאבר
צם: מּט מאת בּ שׂ ר טמאת ׁש ּמ רבּ ה ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָמצינוּ 

עיי "ש .ט. מקראי , כן  שילפינן ברע "ב כדאיתא 
 י י ח ר ו ק מ

צ



בבא ב יהודה  עדויות רבי  ו פרק  פח

ראית  מה אלי עזר , לר בּ י לוֹ  אמרוּ 
מן מאבר הּפ וֹ רׁש  בּ שׂ ר כ זּ ית  לטּמ א 
החי מן  אבר מצינ וּ  להם, אמר החי.
בּ שׂ ר  כּ זּ ית  הּמ ת , מה  ׁש לם. כּ מת 
החי , מן  אבר  אף טמא , מּמ נּ וּ  הּפ וֹ רׁש 
טמא . יהיה מּמ נּ וּ  הּפ וֹ רׁש  בּ שׂ ר כּ זּ ית 
בּ שׂ ר  כזּ ית  טּמ את  אם לא , לוֹ , אמרוּ 
עצם  טּמ את  ׁש כּ ן  הּמ ת , מן  הּפ וֹ רׁש 
כ זּ ית  ּת טּמ א  מּמ נּ וּ , הּפ וֹ רׁש  כּ ּׂשערה 
ׁש כּ ן החי , מן  מאבר  ה ּפ וֹ ר ׁש  בּ שׂ ר
הימנּ וּ . ה ּפ וֹ ר ׁש  כּ ּׂשערה עצם טהר ּת 
ראית  מה  נחוּ ניא , לר בּ י לוֹ  אמרוּ 
מן מאבר  הּפ וֹ רׁש  כּ ּׂשערה  עצם לטּמ א 
החי מן  אבר מצינ וּ  להם, אמר החי.
כּ ּׂשערה  עצם ה ּמ ת , מה  ׁש לם. כּ מת 
החי , מן  אבר  אף טמא , מּמ נּ וּ  הּפ וֹ רׁש 
טמא. יהיה  מּמ נּ וּ  ה ּפ וֹ רׁש  כּ ּׂשערה  עצם

     
    
     

      
      
     
       

    
     

     
     
     
    
    
     

    
     
     

    
    
     
     
    
           

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש לם. כּ מת החי  מן  אבר כּ דילפינן מצינוּ  ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌

בּ מת: אוֹ  חרב  בּ חלל כּ זּ יתמקרא טּמ את  אם  ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
הּמ ת. מן הּפ וֹ רׁש  ׁש כּ זּ ית בּ שׂ ר הוּ א דּ ין כּ ל וֹ מר  ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌

יׁש  ׁש כּ ן טמא, יהא הּמ ת מן הּפ וֹ ר ׁש  ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָבּ שׂ ר 
הּפ וֹ ר ׁש  כּ ערה ׁש צם אחרת, חמרא ◌ֵ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌בּ וֹ 

טמא: נּמ י  בּ שׂ ר מ ּמ נּ וּ  כּ זּ ית נטּמ א  אבל ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

החי . מן  מאבר  אין הּפ וֹ ר ׁש  ׁש הרי  בּ תמיּ ה. ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌

החמרא: זאת כּ ּׂשערה בּ וֹ  עצם  טהרּת  ׁש כּ ן  ַֹ◌◌ְ◌ָ◌
מ ּמ נּ וּ . כּ ערה הּפ וֹ רׁש  צם  ליל  ּת נן דּ הא  ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌

ור בּ י אלי זר  ר בּ י  החי  מן מאבר  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַהּפ וֹ ר ׁש 
ּפ רכא  שׂ וּ  צמ וֹ  וּ מדּ ברי מטהרין.  ְיהוֹ ׁש◌◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

נחוּ ני לר בּ י וכן ׁש הביא, ּמ צינוּ  א:למה ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌

בבא ב יהודה  עדויות רבי  ו פט פרק 

כּ ּׂשערה  עצם ט ּמ את  אם  לא , ל וֹ , אמרוּ 
בּ שׂ ר  כזּ ית  טּמ את  ׁש כּ ן הּמ ת , מן הּפ וֹ רׁש 
כּ ּׂשערה  עצם ּת טּמ א  מּמ נּ וּ , הּפ וֹ רׁש 
טהר ּת  ׁש כּ ן  החי , מן  מאבר  הּפ וֹ רׁש 
לר בּ י לוֹ  אמר וּ  מּמ נּ וּ . ה ּפ וֹ ר ׁש  בּ שׂ ר  כזּ ית 

מדּ וֹ תי לחלק ראית  מה  א וֹ אליעזר, , 
ב ׁש ניה  אמר טּמ א  בּ ׁש ניהם. טהר א וֹ  ם 

מּט מאת  הבּ שׂ ר  טמאת  מרבּ ה להם,
בּ נּ בלוֹ ת נוֹ הג ׁש הבּ שׂ ר העצמוֹ ת,
דּ בר  בּ עצמוֹ ת . כּ ן  ּׁשאין  מה  וּ בּׁשרצים,
כּ רא וּ י , בּ שׂ ר עליו ׁש יּ ׁש  אבר  אחר,
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וכוּ '. וּ ב ּׁשרצים  בּ נּ בלוֹ ת  נוֹ הג  דּ כתיב ׁש הבּ שׂ ר ִ◌ְ◌ִ◌
יא ) ולא (ויּ קרא בּ נבלתם בּ נבלתם , והנּ ג ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֹ

בּ ּט לפים, ולא בּ ּק רנים ולא ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָבּ צמוֹ ת
מוּ ם  מטּמ אים ה צמוֹ ת אין ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַאלמא

כּ ראוּ י.נבלה: בּ שׂ ר עליו  ׁש  ׁש יּ  אבראבר  ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
וגידים  בּ שׂ ר בּ וֹ  יׁש  כּ ן אם א לּ א מטּמ א ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵאינוֹ 

דּ כתיב יט)ו צמ וֹ ת, אדם,(בּ מדבּ ר בּ צם אוֹ  ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
וצמוֹ ת, וגידים בּ שׂ ר בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  אדם  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָמה
וצמוֹ ת. וגידים בּ שׂ ר בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  כּ ל  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַאף

ונ ׁש אר ליו  ׁש היה הבּ שׂ ר מן חסר ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְואם
אם  ויבריא ארוּ כה ׁש יּ לה כּ ראוּ י בּ שׂ ר ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָבּ וֹ 
אבר. מוּ ם מטּמ א חי , בּ אדם מחבּ ר ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ָהיה 
אם  אבל טמא. הבּ שׂ ר חסר דּ קאמר ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְוהינוּ 
ׁש וּ ב  ׁש בּ אבר, הצם מן  ׁש הוּ א  כּ ל  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶנחסר
דּ קאמר והינוּ  אבר. מ וּ ם מטּמ א ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵאינוֹ 
מוּ ם  טהוֹ ר כּ לוֹ מר טה וֹ ר, הצם ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָחסר
כּ ן ואם בּ שׂ ר, מ וּ ם טמא אבל  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵאבר
צם: מּט מאת בּ שׂ ר טמאת ׁש ּמ רבּ ה ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָמצינוּ 

עיי "ש .ט. מקראי , כן  שילפינן ברע "ב כדאיתא 
 י י ח ר ו ק מ

צי



בבא ב יהודה  עדויות רבי  ו פרק  צ 

חסר  וּ באהל. וּ במּׂשא  במגּ ע  מטּמ א 
טה וֹ ר. ה עצם, חסר  טמא . הבּ שׂ ר ,
ראית  מה  נחוּ ניא , לר בּ י לוֹ  אמרוּ 

מדּ וֹ תי בׁש ניהםלחלק טּמ א אוֹ  , 
מרבּ ה  להם, אמר  בּ ׁש ניהם. טהר  א וֹ 
הבּ שׂ ר, מּט מאת העצמוֹ ת טמאת
ואבר  טה וֹ ר, החי  מן  ה ּפ וֹ ר ׁש  ּׁשה בּ שׂ ר
טמא . כבריּ ת וֹ , והוּ א  מּמ נּ וּ , הּפ וֹ רׁש 
במגּ ע מטּמ א  בּ שׂ ר כּ זּ ית  אחר , דּ בר
מטּמ אים  עצמוֹ ת  ורב  וּ באהל, וּ במּׂשא 
ה בּ שׂ ר, חסר וּ באהל. וּ במּׂשא  בּ מגּ ע 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

כּ בריתוֹ . וצמוֹ ת :וה וּ א  וגידים כּ זּ יתבּ שׂ ר ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
וּ באהל . וּ במ ּׂשא  במ גּ ע  מט ּמ א  אמרוּ בּ שׂ ר ָ◌ְ◌

כּ זּ ית , אדם ׁש ל בּ ר יּ ת וֹ  ׁש ּת חלּ ת  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְלפי
בּ כ זּ ית: טמאת וֹ  ׁש ע וּ ר  עצמ וֹ ת .לפיכ ורב ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌

ׁש ּמ נין  אדם , ׁש ל צמוֹ תיו מנין ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִֹרב
אר בּ ים  מאתים  אדם ׁש ל ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַצמוֹ תיו

ו שׂ רים וּ ׁש מנ  מאה הרב נמצא ה, ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
הבּ שׂ ר .וחמׁש : ׁש ל חסר  כּ זּ ית:מע וּ ר  ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌

מטמאי. אינו בשר רק  ונשאר  העצם נחסר שאם  כלומר  בשר , משום  טמא  אבל  כתב  ברע "ב 
כדי או בשר  כזית  בו יש  אם  אבל מטמא , אינו בשר  כזית  בו  אין  אם ולכן  החי מן אבר  משום 

אליעזר רבי לדברי שמטמא  החי מן מאבר  הפורש  כבשר מיהת  מטמא  ארוכה (עפ "ילהעלות 

משנה  ככסף לא  וזה  חנוך . זכר מהדורת משניות  שבגליון ה"ב )ליקוטים  פ "ג המת איירי(טומאת שהרע "ב  שכתב 

עיי "ש ) בזה , שיטתו  לבאר  האריך ובתוי "ט  המת , מן  שלמה.יא..באבר שלמה.יב.מלאכת  מלאכת 

 י י ח ר ו ק מ

בבא ב יהודה  עדויות רבי  ו צאפרק 

על אף עצמוֹ ת, רב חסר טהוֹ ר.
מטּמ א באהל, מלּ טּמ א  ׁש ּט הוֹ ר  ּפ י
בּ שׂ ר  כּ ל אחר , דּ בר וּ במּׂשא . במגּ ע 
טה וֹ ר. מכּ זּ ית , פחוֹ ת  ׁש ה וּ א  הּמ ת ,
אף  מת , ׁש ל מנינ וֹ  ורב  בּ נינ וֹ  רב 
טמאין. רבע, בּ הם ׁש אין ּפ י על
ראית  מה  יהוֹ ׁש ע, לרבּ י  לוֹ  אמרוּ 
לא, להם, אמר בּ ׁש ניהם. לטהר
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ולא טהוֹ ר. בּ מ גּ ע  לא מ לּ טּמ א, גּ מוּ ר  ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֹ
בּ אהל: ולא עצמ וֹ ת בּ מ א רב חסר ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ֶֹ◌

וּ במּׂשא . במגּ ע כּ ערה מט ּמ א  דּ צם ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌
מט ּמ א  ואינוֹ  וּ במ א בּ מ גּ ע  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְמטּמ א
צמ וֹ ת  טמאת מר בּ ה אלמא ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְבּ אהל ,
כּ ׁש נּ חסר וּ  צמ וֹ ת דּ אלּ וּ  בּ שׂ ר , ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ִמּט מאת
וּ ב שׂ ר  טמאה, בּ הן נׁש אר  דין ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִמע וּ רן

גּ מ וּ ר : טהוֹ ר  מ ע וּ ר וֹ  רב כּ ׁש נּ חסר  ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌
אחד .בּ נינ וֹ .  ויר ׁש וֹ קים ׁש ּת י כּ ג וֹ ן ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌

ׁש וֹ קים  ׁש ּת י  הן אדם ׁש ל  בּ נינוֹ  ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוכל
והדרה: והצּ לע וֹ ת על והירכים אף ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

רבע. בּ הן  ׁש אין  צמ וֹ ת ּפ י  קב  דּ רבע  ְ◌ַֹ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
ּפ י ל  אף בּ אהל  מטּמ אים מת ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש ל
בּ נין. רב  ולא מנין רב  בּ הם ◌ָ◌ְ◌ִֹֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אין
מטּמ אים  בּ נין רב  אוֹ  מנין רב  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֵ◌ְוכן
אבל  רבע . בּ הן ׁש אין ּפ י ל ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַאף
 ל אין מכּ זּ ית ּפ חוּ ת כּ ׁש הוּ א ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָבּ שׂ ר 
הּט מאה: את לוֹ  ׁש יּ ביא דּ בר  ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָבּ וֹ 

אע "פיג . מטמאין רובע  בהם  יש  רובע. בהם  שאין אע"פ  מטמאין מניינו ורוב  בניינו רוב 
מניינו רוב  או בניינו רוב עיי"ש)שאינם  ברע "ב , .(כדאיתא 

 י י ח ר ו ק מ

צי



בבא ב יהודה  עדויות רבי  ו פרק  צ 

חסר  וּ באהל. וּ במּׂשא  במגּ ע  מטּמ א 
טה וֹ ר. ה עצם, חסר  טמא . הבּ שׂ ר ,
ראית  מה  נחוּ ניא , לר בּ י לוֹ  אמרוּ 

מדּ וֹ תי בׁש ניהםלחלק טּמ א אוֹ  , 
מרבּ ה  להם, אמר  בּ ׁש ניהם. טהר  א וֹ 
הבּ שׂ ר, מּט מאת העצמוֹ ת טמאת
ואבר  טה וֹ ר, החי  מן  ה ּפ וֹ ר ׁש  ּׁשה בּ שׂ ר
טמא . כבריּ ת וֹ , והוּ א  מּמ נּ וּ , הּפ וֹ רׁש 
במגּ ע מטּמ א  בּ שׂ ר כּ זּ ית  אחר , דּ בר
מטּמ אים  עצמוֹ ת  ורב  וּ באהל, וּ במּׂשא 
ה בּ שׂ ר, חסר וּ באהל. וּ במּׂשא  בּ מגּ ע 

     
     

      
     

      י
     

     
     

    
     
   

     
      
      

  יא 
             

          יב     
          

         

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

כּ בריתוֹ . וצמוֹ ת :וה וּ א  וגידים כּ זּ יתבּ שׂ ר ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
וּ באהל . וּ במ ּׂשא  במ גּ ע  מט ּמ א  אמרוּ בּ שׂ ר ָ◌ְ◌

כּ זּ ית , אדם ׁש ל בּ ר יּ ת וֹ  ׁש ּת חלּ ת  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְלפי
בּ כ זּ ית: טמאת וֹ  ׁש ע וּ ר  עצמ וֹ ת .לפיכ ורב ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌

ׁש ּמ נין  אדם , ׁש ל צמוֹ תיו מנין ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִֹרב
אר בּ ים  מאתים  אדם ׁש ל ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַצמוֹ תיו

ו שׂ רים וּ ׁש מנ  מאה הרב נמצא ה, ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
הבּ שׂ ר .וחמׁש : ׁש ל חסר  כּ זּ ית:מע וּ ר  ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌

מטמאי. אינו בשר רק  ונשאר  העצם נחסר שאם  כלומר  בשר , משום  טמא  אבל  כתב  ברע "ב 
כדי או בשר  כזית  בו יש  אם  אבל מטמא , אינו בשר  כזית  בו  אין  אם ולכן  החי מן אבר  משום 

אליעזר רבי לדברי שמטמא  החי מן מאבר  הפורש  כבשר מיהת  מטמא  ארוכה (עפ "ילהעלות 

משנה  ככסף לא  וזה  חנוך . זכר מהדורת משניות  שבגליון ה"ב )ליקוטים  פ "ג המת איירי(טומאת שהרע "ב  שכתב 

עיי "ש ) בזה , שיטתו  לבאר  האריך ובתוי "ט  המת , מן  שלמה.יא..באבר שלמה.יב.מלאכת  מלאכת 

 י י ח ר ו ק מ

בבא ב יהודה  עדויות רבי  ו צאפרק 

על אף עצמוֹ ת, רב חסר טהוֹ ר.
מטּמ א באהל, מלּ טּמ א  ׁש ּט הוֹ ר  ּפ י
בּ שׂ ר  כּ ל אחר , דּ בר וּ במּׂשא . במגּ ע 
טה וֹ ר. מכּ זּ ית , פחוֹ ת  ׁש ה וּ א  הּמ ת ,
אף  מת , ׁש ל מנינ וֹ  ורב  בּ נינ וֹ  רב 
טמאין. רבע, בּ הם ׁש אין ּפ י על
ראית  מה  יהוֹ ׁש ע, לרבּ י  לוֹ  אמרוּ 
לא, להם, אמר בּ ׁש ניהם. לטהר
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ולא טהוֹ ר. בּ מ גּ ע  לא מ לּ טּמ א, גּ מוּ ר  ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֹ
בּ אהל: ולא עצמ וֹ ת בּ מ א רב חסר ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ֶֹ◌

וּ במּׂשא . במגּ ע כּ ערה מט ּמ א  דּ צם ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌
מט ּמ א  ואינוֹ  וּ במ א בּ מ גּ ע  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְמטּמ א
צמ וֹ ת  טמאת מר בּ ה אלמא ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְבּ אהל ,
כּ ׁש נּ חסר וּ  צמ וֹ ת דּ אלּ וּ  בּ שׂ ר , ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ִמּט מאת
וּ ב שׂ ר  טמאה, בּ הן נׁש אר  דין ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִמע וּ רן

גּ מ וּ ר : טהוֹ ר  מ ע וּ ר וֹ  רב כּ ׁש נּ חסר  ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌
אחד .בּ נינ וֹ .  ויר ׁש וֹ קים ׁש ּת י כּ ג וֹ ן ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌

ׁש וֹ קים  ׁש ּת י  הן אדם ׁש ל  בּ נינוֹ  ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוכל
והדרה: והצּ לע וֹ ת על והירכים אף ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

רבע. בּ הן  ׁש אין  צמ וֹ ת ּפ י  קב  דּ רבע  ְ◌ַֹ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
ּפ י ל  אף בּ אהל  מטּמ אים מת ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש ל
בּ נין. רב  ולא מנין רב  בּ הם ◌ָ◌ְ◌ִֹֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אין
מטּמ אים  בּ נין רב  אוֹ  מנין רב  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֵ◌ְוכן
אבל  רבע . בּ הן ׁש אין ּפ י ל ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַאף
 ל אין מכּ זּ ית ּפ חוּ ת כּ ׁש הוּ א ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָבּ שׂ ר 
הּט מאה: את לוֹ  ׁש יּ ביא דּ בר  ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָבּ וֹ 

אע "פיג . מטמאין רובע  בהם  יש  רובע. בהם  שאין אע"פ  מטמאין מניינו ורוב  בניינו רוב 
מניינו רוב  או בניינו רוב עיי"ש)שאינם  ברע "ב , .(כדאיתא 
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צג
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ורבע רב בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  בּ ּמ ת , אמרּת ם אם
רב בּ וֹ  ׁש אין בחי ּת אמרוּ  ורקב,

ורקב: ורבע 

על צדוֹ ק ורבּ י יהוֹ ׁש ע רבּ י העיד
בּ וֹ  ׁש אין  ׁש ּמ ת , חמוֹ ר ּפ טר ּפ די וֹ ן 
אוֹ מר, אליעזר ׁש רבּ י כּ לוּ ם, לכּ הן
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ורקב . ורבע  רב  בּ וֹ  ׁש  ׁש יּ  בּ ּמ ת אמרּת ם  אם
כּ ערה  וצם בּ שׂ ר ׁש כּ זּ ית הוּ א ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִדּ ין 
ׁש כּ ן טמאים , ׁש יּ היוּ  הּמ ת מן  ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהּפ וֹ רׁש ים
ורקב: ורבע רב ׁש ל חמרוֹ ת בּ ּמ ת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְֹ◌ֶ◌ְ◌◌ֵ◌ַ◌ֵיׁש 

בּ וֹ . ׁש אין בחי ׁש אינוֹ ּת אמר וּ  הלּ ל וּ , חמרוֹ ת ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
צם  ולא בּ שׂ ר כּ זּ ית לא ׁש יּ היוּ  ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִדּ ין 
טמאים  החי מן  מאבר ה ּפ וֹ רׁש ים ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ַכּ ערה

: יה וֹ ׁש כּ רבּ י והלכה טהוֹ רים. ורקב .אלּ א ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌◌ַ◌
כּ מין ונ שׂ ה  לחוּ תוֹ  כּ ׁש כּ לה  מת ׁש ל  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶגּ וּ פוֹ 
ּת רוד , כּ מלא ׁש ּמ טּמ א רקב, זה וּ  ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָפר,

בּ ינוֹ ני. אדם ׁש ל חפנים מלא ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְוׁש עוּ רוֹ 
מן אלּ א מטּמ א  רקב ּת רוד  מלא  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ְואין
וּ מכ ּס ה  ׁש יׁש  ׁש ל בּ ארוֹ ן  רם ׁש נּ קבּ ר ◌ֶ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַהּמ ת
ׁש אין בּ ודּ אי ׁש נּ וֹ דע  ד  ׁש י ׁש , ׁש ל  ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְבּ כּס וּ י
אוֹ  ץ ׁש ל א וֹ  בּ גד  ׁש ל  רּק בוֹ ן  ּת רבת  ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ֲ◌ַבּ וֹ 
אוֹ  בּ כסוּ תוֹ  ׁש נּ קבּ ר  מת אבל אחר. ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָפר

ו רקב. לוֹ  אין  בּ פר, אוֹ  ץ ׁש ל  כןבּ ארוֹ ן ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
רקב: ל וֹ  אין  אבר חסר ׁש נּ קבּ ר העידאמת ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

יהוֹ ׁש ע. ׁש ּמ ת.רבּ י  חמוֹ ר ּפ טר ּפ דיוֹ ן ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌
וּ מת: חמוֹ ר ּפ טר לפדיוֹ ן  ׁש הפריׁש וֹ  ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶשׂ ה

כי א. קשה קצת  כלום 'בו ' שאין הגירסא הישראל . על  כלום לו  אין  מהנבילה שחוץ  כלומר 
בבכורות  ובמשנה לו, שייך הנבילה  שהרי  נכון לא וזה  כלום, בשה  לו  שאין מ"ו )משמע (פ"א

כלום . לכהן 'כאן' אין היא  הגירסא 
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בּ ן . ׁש ל סלעים כּ חמׁש  בּ אחרי וּ תן  חיּ בין 
בּ אחריוּ תן חיּ בין  אין  א וֹ מרים, וחכמים

ׁש ני : מעשׂ ר ׁש ל כפדיוֹ ן  א לּ א 

חגבים ציר על צדוֹ ק רבּ י העיד
ׁש ּמ ׁש נה טהוֹ ר. ׁש הוּ א טמאים,
עם  ׁש נּ כ בּ ׁש וּ  טמאים חגבים רא ׁש וֹ נה,

צירן : פסלוּ  לא  טהוֹ רים, חגבים
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סל עים. ׁש חיּ בכּ חמ ׁש  הבּ ן ּפ דיוֹ ן ׁש ל ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
א וֹ מרים.בּ אחרי וּ תן: קרא וחכמים  אמר  ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
יח) בּ כוֹ ר (בּ מדבּ ר  את ּת פדּ ה ּפ דה א ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌

הּט מאה  הבּ המה בּ כ וֹ ר  ואת ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהאדם
אחר : לדבר  ולא הקׁש ּת יו לפדיּ ה ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִּת פדּ ה,

ׁש ני . מעשׂ ר  אינוֹ כּ פדי וֹ ן  אבד דּ אם ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
ח יּ בי ּה  כּ סף דּ ההוּ א בּ אחריוּ תוֹ , ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַחיּ ב 
אזל  והא בּ יר וּ ׁש לים, לאכל ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַרחמנא
מצינוּ  ׁש כּ ן אליזר , דר בּ י וט מא ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵלי ּה .
לבכוֹ ר  חמוֹ ר  ּפ טר  הכּ תוּ ב  ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש הקי ׁש 

ׁש נּ אמר  לד )אדם, חמ וֹ ר (ׁש מוֹ ת  וּ פטר  ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌
בּ ני בּ כ וֹ ר  וכל וגוֹ ' ב שׂ ה ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִּת פדּ ה

צירן .בּת פדּ ה: את פסלוּ  דּ הקלּ וּ לא  ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
אוֹ סר  ׁש אינוֹ  טמאים חגבים ׁש ל  ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְבּ ציר 
ואינוֹ  דּ ם להם ׁש אין מּפ ני  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַּת רב ּת וֹ ,
היתה  וזוֹ  בּ למא. לחלוּ חית ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶאלּ א
צדוֹ ק  ר בּ י  ׁש ל וד וּ תוֹ  ראׁש וֹ נה. ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִמׁש נה
ׁש הוּ א  ל וֹ מר  ראׁש וֹ נה מ ׁש נה ל ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִהוֹ סיף
את  אוֹ סר  דּ אינוֹ  מבּ יא דּ לא ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ָטהוֹ ר ,
טהוֹ ר : צמוֹ  הוּ א אפלּ וּ  אלּ א ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַּת רב ּת וֹ 

מחלוקתן.ב. טעם  רע"ב  במלחג.עיין כבושים מחגבים  שיוצאים מ"ד )מים  פ "ו  נדרים  .(רמב "ם 

תרומות ד. ובמסכת  כאן הרע"ב  מ"ט )לשון חדש (פ "י  הפרי אבל  דם , להם  פ"ה)(סימן שאין
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ורבע רב בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  בּ ּמ ת , אמרּת ם אם
רב בּ וֹ  ׁש אין בחי ּת אמרוּ  ורקב,

ורקב: ורבע 

על צדוֹ ק ורבּ י יהוֹ ׁש ע רבּ י העיד
בּ וֹ  ׁש אין  ׁש ּמ ת , חמוֹ ר ּפ טר ּפ די וֹ ן 
אוֹ מר, אליעזר ׁש רבּ י כּ לוּ ם, לכּ הן
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ורקב . ורבע  רב  בּ וֹ  ׁש  ׁש יּ  בּ ּמ ת אמרּת ם  אם
כּ ערה  וצם בּ שׂ ר ׁש כּ זּ ית הוּ א ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִדּ ין 
ׁש כּ ן טמאים , ׁש יּ היוּ  הּמ ת מן  ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהּפ וֹ רׁש ים
ורקב: ורבע רב ׁש ל חמרוֹ ת בּ ּמ ת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְֹ◌ֶ◌ְ◌◌ֵ◌ַ◌ֵיׁש 

בּ וֹ . ׁש אין בחי ׁש אינוֹ ּת אמר וּ  הלּ ל וּ , חמרוֹ ת ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
צם  ולא בּ שׂ ר כּ זּ ית לא ׁש יּ היוּ  ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִדּ ין 
טמאים  החי מן  מאבר ה ּפ וֹ רׁש ים ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ַכּ ערה

: יה וֹ ׁש כּ רבּ י והלכה טהוֹ רים. ורקב .אלּ א ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌◌ַ◌
כּ מין ונ שׂ ה  לחוּ תוֹ  כּ ׁש כּ לה  מת ׁש ל  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶגּ וּ פוֹ 
ּת רוד , כּ מלא ׁש ּמ טּמ א רקב, זה וּ  ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָפר,

בּ ינוֹ ני. אדם ׁש ל חפנים מלא ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְוׁש עוּ רוֹ 
מן אלּ א מטּמ א  רקב ּת רוד  מלא  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ְואין
וּ מכ ּס ה  ׁש יׁש  ׁש ל בּ ארוֹ ן  רם ׁש נּ קבּ ר ◌ֶ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַהּמ ת
ׁש אין בּ ודּ אי ׁש נּ וֹ דע  ד  ׁש י ׁש , ׁש ל  ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְבּ כּס וּ י
אוֹ  ץ ׁש ל א וֹ  בּ גד  ׁש ל  רּק בוֹ ן  ּת רבת  ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ֲ◌ַבּ וֹ 
אוֹ  בּ כסוּ תוֹ  ׁש נּ קבּ ר  מת אבל אחר. ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָפר

ו רקב. לוֹ  אין  בּ פר, אוֹ  ץ ׁש ל  כןבּ ארוֹ ן ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
רקב: ל וֹ  אין  אבר חסר ׁש נּ קבּ ר העידאמת ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

יהוֹ ׁש ע. ׁש ּמ ת.רבּ י  חמוֹ ר ּפ טר ּפ דיוֹ ן ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌
וּ מת: חמוֹ ר ּפ טר לפדיוֹ ן  ׁש הפריׁש וֹ  ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶשׂ ה

כי א. קשה קצת  כלום 'בו ' שאין הגירסא הישראל . על  כלום לו  אין  מהנבילה שחוץ  כלומר 
בבכורות  ובמשנה לו, שייך הנבילה  שהרי  נכון לא וזה  כלום, בשה  לו  שאין מ"ו )משמע (פ"א

כלום . לכהן 'כאן' אין היא  הגירסא 
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יהושע רבי עדויות העיד ז צג פרק 

בּ ן . ׁש ל סלעים כּ חמׁש  בּ אחרי וּ תן  חיּ בין 
בּ אחריוּ תן חיּ בין  אין  א וֹ מרים, וחכמים

ׁש ני : מעשׂ ר ׁש ל כפדיוֹ ן  א לּ א 

חגבים ציר על צדוֹ ק רבּ י העיד
ׁש ּמ ׁש נה טהוֹ ר. ׁש הוּ א טמאים,
עם  ׁש נּ כ בּ ׁש וּ  טמאים חגבים רא ׁש וֹ נה,

צירן : פסלוּ  לא  טהוֹ רים, חגבים
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סל עים. ׁש חיּ בכּ חמ ׁש  הבּ ן ּפ דיוֹ ן ׁש ל ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
א וֹ מרים.בּ אחרי וּ תן: קרא וחכמים  אמר  ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
יח) בּ כוֹ ר (בּ מדבּ ר  את ּת פדּ ה ּפ דה א ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌

הּט מאה  הבּ המה בּ כ וֹ ר  ואת ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהאדם
אחר : לדבר  ולא הקׁש ּת יו לפדיּ ה ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִּת פדּ ה,

ׁש ני . מעשׂ ר  אינוֹ כּ פדי וֹ ן  אבד דּ אם ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
ח יּ בי ּה  כּ סף דּ ההוּ א בּ אחריוּ תוֹ , ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַחיּ ב 
אזל  והא בּ יר וּ ׁש לים, לאכל ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַרחמנא
מצינוּ  ׁש כּ ן אליזר , דר בּ י וט מא ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵלי ּה .
לבכוֹ ר  חמוֹ ר  ּפ טר  הכּ תוּ ב  ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש הקי ׁש 

ׁש נּ אמר  לד )אדם, חמ וֹ ר (ׁש מוֹ ת  וּ פטר  ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌
בּ ני בּ כ וֹ ר  וכל וגוֹ ' ב שׂ ה ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִּת פדּ ה

צירן .בּת פדּ ה: את פסלוּ  דּ הקלּ וּ לא  ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
אוֹ סר  ׁש אינוֹ  טמאים חגבים ׁש ל  ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְבּ ציר 
ואינוֹ  דּ ם להם ׁש אין מּפ ני  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַּת רב ּת וֹ ,
היתה  וזוֹ  בּ למא. לחלוּ חית ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶאלּ א
צדוֹ ק  ר בּ י  ׁש ל וד וּ תוֹ  ראׁש וֹ נה. ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִמׁש נה
ׁש הוּ א  ל וֹ מר  ראׁש וֹ נה מ ׁש נה ל ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִהוֹ סיף
את  אוֹ סר  דּ אינוֹ  מבּ יא דּ לא ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ָטהוֹ ר ,
טהוֹ ר : צמוֹ  הוּ א אפלּ וּ  אלּ א ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַּת רב ּת וֹ 

מחלוקתן.ב. טעם  רע"ב  במלחג.עיין כבושים מחגבים  שיוצאים מ"ד )מים  פ "ו  נדרים  .(רמב "ם 

תרומות ד. ובמסכת  כאן הרע"ב  מ"ט )לשון חדש (פ "י  הפרי אבל  דם , להם  פ"ה)(סימן שאין
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יהושע רבי עדויות העיד ז פרק  צד

על  ׁש רבּ וּ  זוֹ חלין  על צדוֹ ק רבּ י  העיד
היה הנּ וֹ טפים, מעשׂ ה  כּ ׁש רים. ׁש הם 

לפני מעשׂ ה וּ בא הּפ ליא, בּ בירת
והכׁש יר וּ הוּ : חכמים

ג 

ג משנה

זוחלי כמעיי דינ נהרות . כגו האר על הנגרי מי היינו
 ואי ,והולכי  שמושכי בשעה אפילו כלומר ,בזוחלי ומטהרי

שיעו סאהצריכי  ארבעי של .הר

כלומרנוטפי , באשבור אלא  מטהרי אי .גשמי מי  כגו היינו
של  שיעור  וצריכי אחד,  במקו ועומדי מכונסי  כשה

סאה  ו ארבעי.
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הנּ וֹ טפים.ג על ׁש רבּ וּ  זוֹ חלין  על
נגּ רים  ׁש הם נהר וֹ ת כּ גוֹ ן הן ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲזוֹ חלין
פר  זחלי  ל ׁש וֹ ן קרקע . גּ בּ י  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַל 

לב ). מטהרים (דּ ברים ׁש הן כּ מ ין, ודינן ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
כּ ׁש רים  והן ׁש הן, וּ בכל  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְבּ זוֹ חלין
זבים. ולטבילת ח ּט את מי  בּ הן ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְלקדּ ׁש 
ודינן  גּ ׁש מים, מי כּ ג וֹ ן הן ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְנוֹ טפים,

וּ באׁש בּ רן, סאה בּ אר בּ ים לטהר  ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְכּ מקוה
מים  ׁש אינן חּט את, למי ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְוּ פסוּ לים
וּ כ ׁש נּ תרב וּ  זבין. לטבילת וכן ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַחיּ ים,
דּ ינן  הזּ וֹ חלין, ור בּ וּ  בּ נוֹ טפין ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲזוֹ חלין
חּט את  מי  בּ הן לקדּ ׁש  וּ כ ׁש רים ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְכּ זוֹ חלין,
בּ זוֹ חלים  וּ מטהרים זבים, ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְולטבילת

ׁש הן: הּפ ליא .וּ בכל  מקוֹ ם:בּ בירת ׁש ם ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌

שאינו  דם בהם  אין  שצירן אלא  אסור , ודמן דם  להם יש  דודאי מדוקדק , זה  שאין כתב
בעלמא  לחלוחית  שם)אלא  ראשונה במשנה מה(הובא  כי שכתב שם ברמב"ם הוא  וכן .

כן. ליישב יש  הרע "ב לשון  גם  ולכאורה מזעיר . מעט לחלוחית  אלא דם  אינו  מהם  ששותת 
אין ה. אם אף מחט  בהן לטבול יכול ולכן  הנטבל. דבר  לגמרי  לכסות כדי בהם  שיש ומספיק 

שהו. כל אלא  לנוטפין.ו .בהם  זוחלין  בין נפקותות  כמה  עוד רע "ב במקום ז.עיין  ואפילו
להם  משלימין  הנוטפין  כן אם אלא  בזוחלין  טבילה  כדי  מ"ה)שאין  פ"ה מקואות  .(רע "ב
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יהושע רבי עדויות העיד ז צה פרק 

ׁש קּ לּ חן זוֹ חלין  על צד וֹ ק ר בּ י העיד
היה  מעשׂ ה כּ ׁש רים. ׁש הן  אג וֹ ז, בּ עלה 
לׁש כּ ת  לפני  מעשׂ ה וּ בא  באהליא ,

והכׁש יר וּ הוּ : הגּ זית ,

על הדר  איׁש  יקים ורבּ י  יה וֹ ׁש ע ר בּ י ה עיד 
הּׁשרץ, גּ בּ י  על ׁש נּ תנ וֹ  חּט את  ׁש ל קלל
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אג וֹ ז.ד אג וֹ ז,בּ עלה ׁש ל  החיצוֹ נה הּק ל ּפ ה ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌
לחה. כּ ׁש היא היר ּק ה הּק ל ּפ ה ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְדּ הינוּ 
הּמ ים  להיוֹ ת מרזב  כּ מין שׂ אּה  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִאם
מּמ נּ ה  וּ מקלּ חים בּ ּה  נכנסים ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַהזּ וֹ חלים
המקלּ חים  לּמ ים י ׁש  זוֹ חלים דּ ין ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַלח וּ ץ,
ולטבילת  חּט את למי  כּ ׁש רים והם ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִמּמ נּ ה,
ונכנסוּ  הוֹ איל  אמרינן ולא וכוּ '. ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָזבים
קבּ וּ ל  בּ ית לּה  ׁש יּ ׁש  זוֹ  קלּפ ה  ְֹבּ תו◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
להם  יהיה לא ׁש וּ ב  לח וּ ץ מקלּ חין ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִוּ מם
אינּה  קל ּפ ה ׁש אוֹ תּה  לפי זוֹ חלים, ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִדּ ין

כּ לי: הגּ זית.ח ׁש וּ בה לׁש כּ ת סנהדרילפני  ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
הגּ זית: בּ לׁש כּ ת ׁש יּ וֹ ׁש בים קלל הגּ דוֹ לה ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌

חּט את. מנּ חׁש ל  ּפ רה ׁש אפר  חרס כּ לי  ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌◌ָ◌
ׁש כמּה  ל וכדּ ּה  ּת ר גּ וּ ם כד )בּ וֹ . (בּ ראׁש ית ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

כּ תּפ ּה : ל  הּׁשרץ.וקוּ לתּה  גּ בּ י  על ׁש נּ תנוֹ  ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌
בּ תוֹ כ וֹ , הּפ רה ׁש אפר  הכּ לי  נטמא ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְולא
אף  מ גּ בּ וֹ , מּט ּמ א חרס כּ לי אין ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְדּ הא
דּ מנּ ח מ וּ ם טמא, האפר  כן ּפ י ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ל 

אמרה והּת וֹ רה טמא, יט )בּ מקוֹ ם (בּ מדבּ ר  ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

טהוֹ ר : בּ מקוֹ ם ל ּמ חנה מחוּ ץ ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְוהנּ יח 

זוחלין,ח. דין להם  יהיה  לא  קיבול  בית לה  שיש  זו קליפה בתוך שנכנסו שכיון אמרינן ולא 
כלי חשובה אינה  קליפה  שאותה  דין.(רע "ב)לפי  להם יהיה  שלא  לאפוקי בא  שלא  מדבריו  (ומשמע 

דינם שאין  ולומר לאפוקי בא אלא  כך, ידי על שאובין נעשים  שאינם  פשוט  זה  כי לגמרי, ויפסלו  שאובין

כדאיתא סאה ובמ' באשבורן אלא מטהרים ואין כמקוה שדינם  הכלים דפני על  מימיו  שהעביר כמעין

מ"ב )במקואות  הרמב"ם)(פ"ה  כתב וכן ,.
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יהושע רבי עדויות העיד ז פרק  צד

על  ׁש רבּ וּ  זוֹ חלין  על צדוֹ ק רבּ י  העיד
היה הנּ וֹ טפים, מעשׂ ה  כּ ׁש רים. ׁש הם 

לפני מעשׂ ה וּ בא הּפ ליא, בּ בירת
והכׁש יר וּ הוּ : חכמים

ג 

ג משנה

זוחלי כמעיי דינ נהרות . כגו האר על הנגרי מי היינו
 ואי ,והולכי  שמושכי בשעה אפילו כלומר ,בזוחלי ומטהרי

שיעו סאהצריכי  ארבעי של .הר

כלומרנוטפי , באשבור אלא  מטהרי אי .גשמי מי  כגו היינו
של  שיעור  וצריכי אחד,  במקו ועומדי מכונסי  כשה

סאה  ו ארבעי.
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הנּ וֹ טפים.ג על ׁש רבּ וּ  זוֹ חלין  על
נגּ רים  ׁש הם נהר וֹ ת כּ גוֹ ן הן ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲזוֹ חלין
פר  זחלי  ל ׁש וֹ ן קרקע . גּ בּ י  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַל 

לב ). מטהרים (דּ ברים ׁש הן כּ מ ין, ודינן ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
כּ ׁש רים  והן ׁש הן, וּ בכל  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְבּ זוֹ חלין
זבים. ולטבילת ח ּט את מי  בּ הן ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְלקדּ ׁש 
ודינן  גּ ׁש מים, מי כּ ג וֹ ן הן ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְנוֹ טפים,

וּ באׁש בּ רן, סאה בּ אר בּ ים לטהר  ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְכּ מקוה
מים  ׁש אינן חּט את, למי ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְוּ פסוּ לים
וּ כ ׁש נּ תרב וּ  זבין. לטבילת וכן ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַחיּ ים,
דּ ינן  הזּ וֹ חלין, ור בּ וּ  בּ נוֹ טפין ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲזוֹ חלין
חּט את  מי  בּ הן לקדּ ׁש  וּ כ ׁש רים ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְכּ זוֹ חלין,
בּ זוֹ חלים  וּ מטהרים זבים, ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְולטבילת

ׁש הן: הּפ ליא .וּ בכל  מקוֹ ם:בּ בירת ׁש ם ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌

שאינו  דם בהם  אין  שצירן אלא  אסור , ודמן דם  להם יש  דודאי מדוקדק , זה  שאין כתב
בעלמא  לחלוחית  שם)אלא  ראשונה במשנה מה(הובא  כי שכתב שם ברמב"ם הוא  וכן .

כן. ליישב יש  הרע "ב לשון  גם  ולכאורה מזעיר . מעט לחלוחית  אלא דם  אינו  מהם  ששותת 
אין ה. אם אף מחט  בהן לטבול יכול ולכן  הנטבל. דבר  לגמרי  לכסות כדי בהם  שיש ומספיק 

שהו. כל אלא  לנוטפין.ו .בהם  זוחלין  בין נפקותות  כמה  עוד רע "ב במקום ז.עיין  ואפילו
להם  משלימין  הנוטפין  כן אם אלא  בזוחלין  טבילה  כדי  מ"ה)שאין  פ"ה מקואות  .(רע "ב
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ׁש קּ לּ חן זוֹ חלין  על צד וֹ ק ר בּ י העיד
היה  מעשׂ ה כּ ׁש רים. ׁש הן  אג וֹ ז, בּ עלה 
לׁש כּ ת  לפני  מעשׂ ה וּ בא  באהליא ,

והכׁש יר וּ הוּ : הגּ זית ,

על הדר  איׁש  יקים ורבּ י  יה וֹ ׁש ע ר בּ י ה עיד 
הּׁשרץ, גּ בּ י  על ׁש נּ תנ וֹ  חּט את  ׁש ל קלל
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אג וֹ ז.ד אג וֹ ז,בּ עלה ׁש ל  החיצוֹ נה הּק ל ּפ ה ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌
לחה. כּ ׁש היא היר ּק ה הּק ל ּפ ה ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְדּ הינוּ 
הּמ ים  להיוֹ ת מרזב  כּ מין שׂ אּה  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִאם
מּמ נּ ה  וּ מקלּ חים בּ ּה  נכנסים ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַהזּ וֹ חלים
המקלּ חים  לּמ ים י ׁש  זוֹ חלים דּ ין ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַלח וּ ץ,
ולטבילת  חּט את למי  כּ ׁש רים והם ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִמּמ נּ ה,
ונכנסוּ  הוֹ איל  אמרינן ולא וכוּ '. ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָזבים
קבּ וּ ל  בּ ית לּה  ׁש יּ ׁש  זוֹ  קלּפ ה  ְֹבּ תו◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
להם  יהיה לא ׁש וּ ב  לח וּ ץ מקלּ חין ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִוּ מם
אינּה  קל ּפ ה ׁש אוֹ תּה  לפי זוֹ חלים, ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִדּ ין

כּ לי: הגּ זית.ח ׁש וּ בה לׁש כּ ת סנהדרילפני  ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
הגּ זית: בּ לׁש כּ ת ׁש יּ וֹ ׁש בים קלל הגּ דוֹ לה ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌

חּט את. מנּ חׁש ל  ּפ רה ׁש אפר  חרס כּ לי  ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌◌ָ◌
ׁש כמּה  ל וכדּ ּה  ּת ר גּ וּ ם כד )בּ וֹ . (בּ ראׁש ית ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

כּ תּפ ּה : ל  הּׁשרץ.וקוּ לתּה  גּ בּ י  על ׁש נּ תנוֹ  ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌
בּ תוֹ כ וֹ , הּפ רה ׁש אפר  הכּ לי  נטמא ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְולא
אף  מ גּ בּ וֹ , מּט ּמ א חרס כּ לי אין ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְדּ הא
דּ מנּ ח מ וּ ם טמא, האפר  כן ּפ י ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ל 

אמרה והּת וֹ רה טמא, יט )בּ מקוֹ ם (בּ מדבּ ר  ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

טהוֹ ר : בּ מקוֹ ם ל ּמ חנה מחוּ ץ ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְוהנּ יח 

זוחלין,ח. דין להם  יהיה  לא  קיבול  בית לה  שיש  זו קליפה בתוך שנכנסו שכיון אמרינן ולא 
כלי חשובה אינה  קליפה  שאותה  דין.(רע "ב)לפי  להם יהיה  שלא  לאפוקי בא  שלא  מדבריו  (ומשמע 

דינם שאין  ולומר לאפוקי בא אלא  כך, ידי על שאובין נעשים  שאינם  פשוט  זה  כי לגמרי, ויפסלו  שאובין

כדאיתא סאה ובמ' באשבורן אלא מטהרים ואין כמקוה שדינם  הכלים דפני על  מימיו  שהעביר כמעין

מ"ב )במקואות  הרמב"ם)(פ"ה  כתב וכן ,.
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מטהר. אלי עזר  ׁש רבּ י  טמא . ׁש ה וּ א 
ׁש ּת י ׁש נּ זר  מי על ּפ ּפ יס ר בּ י העיד
י וֹ ם  הרא ׁש וֹ נה את  גּ לּ ח ׁש אם נזיר וּ ת ,
ׁש ּׁשים. י וֹ ם הּׁשנ יּ ה  ׁש ּמ ג לּ ח ׁש לׁש ים,
יצא , אחד , חסר  ׁש ּׁשים י וֹ ם גלּ ח ואם

ה ּמ נין : מן  לוֹ  ע וֹ לה  ׁש לׁש ים ׁש יּ וֹ ם

על ּפ ּפ יס ורבּ י יהוֹ ׁש ע רבּ י העיד
ׁש למים. ׁש יּ קרב ׁש למים, ׁש ל ולד
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מטהר. אלי עזר והכּ ליׁש רבּ י  הוֹ איל דּ סבר  ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
קרינא  ׁש ּפ יר  הוּ א, טהוֹ ר  בּ תוֹ כוֹ  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶׁש האפר 
כּ ר בּ י הלכה ואין טהוֹ ר . מקוֹ ם ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵבּ יּה 

נזיר וּ ת.אליזר : ׁש ּת י  ׁש נּ זר  מי  על ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
יוֹ ם: ׁש לׁש ים נזיר וּ ת סתם וכל  ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְסתם.

הרא  את גּ לּ ח ׁש לׁש ים.ׁש אם י וֹ ם ׁש וֹ נה 
אלּ א  לגלּ ח  לי ּה  מבּ יא לא ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִדּ לכ ּת ח לּ ה
נזיר וּ ת  ׁש ּת היה כּ די ואחד , ׁש ל ׁש ים ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ְיוֹ ם

י וֹ ם  גּ לּ ח ואם גּ מ וּ רים. י וֹ ם ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְׁש לׁש ים
דּ אמרינן  נזיר וּ ת, לוֹ  לתה ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ְׁש לׁש ים,

כּ כלּ וֹ : היּ וֹ ם ׁש ּׁשים מקצת י וֹ ם  גּ לּ ח ואם ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌
יצא . אחד נזיר וּ ת חסר  ׁש ל ׁש לׁש ים ׁש יּ וֹ ם ֶ◌ְ◌ִֹ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

ׁש יּ וֹ ם  וכיון וּ לכאן, לכאן ע וֹ לה ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִראׁש וֹ נה
מן  גּ ם נמנה ראׁש וֹ נה ׁש ל ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִֹ◌ְׁש לׁש ים
ׁש ל  י וֹ ם ׁש לׁש ים נמצאוּ  הניּ ה, ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַהנּ זיר וּ ת
אחד : חסר  בּ ׁש ים כּ לים  ׁש ניּ ה ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְנזיר וּ ת

למחנהט. מחוץ  והניח  דכתיב  פרה אפר  ששאני ס "ל יקים  ורבי יהושע ורבי 
עיי "ש . ברע"ב, כדאיתא הוא, טהור  מקום לאו שרץ גבי ועל טהור , כדי י.במקום

עיי "ש . ברע"ב , כדאיתא שלימים, יום  ל' נזירות שליא.שתהיה  שלשים  שיום
המשנה. בהמשך כמבואר  שניה, נזירות ותחילת ראשונה נזירות לסוף  עולה הראשונה
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לא ׁש למים ׁש וּ לד א וֹ מר אלי עזר  ׁש ר בּ י
יקרב. א וֹ מרים, וחכמים ׁש למים. יקרב
לנ וּ  ׁש היתה  מעיד  אני  ּפ ּפ יס, רבּ י  אמר
ב ּפ סח  ואכלנ וּ ה ׁש למים, זבחי  פרה

בּ חג: ׁש למים ולד ּה  ואכלנ וּ 

נחּת וֹ מים, ׁש ל ארוּ כ וֹ ת  על העידוּ  הם
מטהר. אלי עזר  ׁש רבּ י  טמא וֹ ת . ׁש הן 
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ׁש למים.ו  יקרב לא  ׁש למים אלּ א ולד  ֶ◌ָ◌
דּ אי גּ זרה, מוּ ם וּ מת. לכּפ ה ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְכּ וֹ נסוֹ 
אתי ּת ּק נה, לוֹ  יׁש  ׁש למים ולד ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָאמר ּת 
דרים  ויג דּ ל  ׁש ּת לד ד לאם ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְלאׁש הוֹ יי 
וב וֹ דה: גּ זּ ה לידי בּ הוּ  ואתי הוּ לד וֹ ת ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִמן

בּ חג. ׁש למים ולדּה  הב וּ ע וֹ ת ואכלנוּ  בּ חג ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌
לחג  וּ מצּפ ה ממ ּת ין היה ׁש אם ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָקאמר .
ׁש נּ אמר  בּ שׂ ה, ע וֹ בר  נמצא ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌◌ַהּס כּ וֹ ת,

יב ) ׁש ּמ ה,(דּ ברים והבאתם ׁש ּמ ה וּ באת ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
ׁש ּמ ה  ׁש ּת בא ראׁש וֹ ן בּ רגל ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְדּ מ ׁש מע 
בּ לאו  מיהוּ  .לי ׁש נדרים כּ ל  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָהבא

ׁש יּ בר וּ  ד  ע וֹ בר  אינוֹ  ּת אחר  ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ְדּ לא
רגלים: ׁש לׁש  ׁש ל זליו אר וּ כוֹ ת ָ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌

ׁש הנּ ח ּת וֹ מים נחּת וֹ מים. ץ, כּ לי ּפ ׁש וּ טי ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌
בּ ׁש ה  לחם ׁש ל  כּ כּ ר וֹ ת ׁש ם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְע וֹ רכים
ר וּ כ וֹ ת: כּ מוֹ  אר וּ כ וֹ ת, הּפ ת. ◌ֲ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶׁש ע וֹ שׂ ין

מ דּ ר בּ נן . טמא וֹ ת הּת וֹ רה ׁש הן  דּ מן דּ נהי ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌
טמאה, מקבּ לין אין ץ כּ לי ◌ָ◌ְ◌◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְּפ ׁש וּ טי
כּ לים  בּ מ ּס כת כּ דמ וּ כח  ליהוּ , גּ זּ וּ ר  ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַר בּ נן

ב ': מטהר.ּפ רק אלי עזר לא ׁש רבּ י  דּ סבר  ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֹ
כּ לי כּ פׁש וּ טי  ואפלּ וּ  כּ לל , כּ לים ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֲחׁש יבי 
אליזר : כּ ר בּ י  הלכה ואין הווּ . לא ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֲֹ◌ֵץ

עץיב. כלי  פשוטי אלו כלים ארוכות במסכת  כדאיתא טומאה מקבלים  אינם  התורה ומן  הם ,
מ"א) כלי(פ "ב  בצורת עשויים  הם  אם  עץ כלי פשוטי  על  גם  טומאה  גזרו  רבנן  אבל  (כמש"כ ,

שם) הם .הרע "ב טהורים מדרבנן  אף  ולכן  ככלי  נחשבו לא  אלו  ארוכות אליעזר  ולרבי ,
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מטהר. אלי עזר  ׁש רבּ י  טמא . ׁש ה וּ א 
ׁש ּת י ׁש נּ זר  מי על ּפ ּפ יס ר בּ י העיד
י וֹ ם  הרא ׁש וֹ נה את  גּ לּ ח ׁש אם נזיר וּ ת ,
ׁש ּׁשים. י וֹ ם הּׁשנ יּ ה  ׁש ּמ ג לּ ח ׁש לׁש ים,
יצא , אחד , חסר  ׁש ּׁשים י וֹ ם גלּ ח ואם

ה ּמ נין : מן  לוֹ  ע וֹ לה  ׁש לׁש ים ׁש יּ וֹ ם

על ּפ ּפ יס ורבּ י יהוֹ ׁש ע רבּ י העיד
ׁש למים. ׁש יּ קרב ׁש למים, ׁש ל ולד
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מטהר. אלי עזר והכּ ליׁש רבּ י  הוֹ איל דּ סבר  ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
קרינא  ׁש ּפ יר  הוּ א, טהוֹ ר  בּ תוֹ כוֹ  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶׁש האפר 
כּ ר בּ י הלכה ואין טהוֹ ר . מקוֹ ם ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵבּ יּה 

נזיר וּ ת.אליזר : ׁש ּת י  ׁש נּ זר  מי  על ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
יוֹ ם: ׁש לׁש ים נזיר וּ ת סתם וכל  ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְסתם.

הרא  את גּ לּ ח ׁש לׁש ים.ׁש אם י וֹ ם ׁש וֹ נה 
אלּ א  לגלּ ח  לי ּה  מבּ יא לא ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִדּ לכ ּת ח לּ ה
נזיר וּ ת  ׁש ּת היה כּ די ואחד , ׁש ל ׁש ים ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ְיוֹ ם

י וֹ ם  גּ לּ ח ואם גּ מ וּ רים. י וֹ ם ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְׁש לׁש ים
דּ אמרינן  נזיר וּ ת, לוֹ  לתה ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ְׁש לׁש ים,

כּ כלּ וֹ : היּ וֹ ם ׁש ּׁשים מקצת י וֹ ם  גּ לּ ח ואם ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌
יצא . אחד נזיר וּ ת חסר  ׁש ל ׁש לׁש ים ׁש יּ וֹ ם ֶ◌ְ◌ִֹ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

ׁש יּ וֹ ם  וכיון וּ לכאן, לכאן ע וֹ לה ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִראׁש וֹ נה
מן  גּ ם נמנה ראׁש וֹ נה ׁש ל ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִֹ◌ְׁש לׁש ים
ׁש ל  י וֹ ם ׁש לׁש ים נמצאוּ  הניּ ה, ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַהנּ זיר וּ ת
אחד : חסר  בּ ׁש ים כּ לים  ׁש ניּ ה ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְנזיר וּ ת

למחנהט. מחוץ  והניח  דכתיב  פרה אפר  ששאני ס "ל יקים  ורבי יהושע ורבי 
עיי "ש . ברע"ב, כדאיתא הוא, טהור  מקום לאו שרץ גבי ועל טהור , כדי י.במקום

עיי "ש . ברע"ב , כדאיתא שלימים, יום  ל' נזירות שליא.שתהיה  שלשים  שיום
המשנה. בהמשך כמבואר  שניה, נזירות ותחילת ראשונה נזירות לסוף  עולה הראשונה
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לא ׁש למים ׁש וּ לד א וֹ מר אלי עזר  ׁש ר בּ י
יקרב. א וֹ מרים, וחכמים ׁש למים. יקרב
לנ וּ  ׁש היתה  מעיד  אני  ּפ ּפ יס, רבּ י  אמר
ב ּפ סח  ואכלנ וּ ה ׁש למים, זבחי  פרה

בּ חג: ׁש למים ולד ּה  ואכלנ וּ 

נחּת וֹ מים, ׁש ל ארוּ כ וֹ ת  על העידוּ  הם
מטהר. אלי עזר  ׁש רבּ י  טמא וֹ ת . ׁש הן 
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ׁש למים.ו  יקרב לא  ׁש למים אלּ א ולד  ֶ◌ָ◌
דּ אי גּ זרה, מוּ ם וּ מת. לכּפ ה ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְכּ וֹ נסוֹ 
אתי ּת ּק נה, לוֹ  יׁש  ׁש למים ולד ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָאמר ּת 
דרים  ויג דּ ל  ׁש ּת לד ד לאם ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְלאׁש הוֹ יי 
וב וֹ דה: גּ זּ ה לידי בּ הוּ  ואתי הוּ לד וֹ ת ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִמן

בּ חג. ׁש למים ולדּה  הב וּ ע וֹ ת ואכלנוּ  בּ חג ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌
לחג  וּ מצּפ ה ממ ּת ין היה ׁש אם ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָקאמר .
ׁש נּ אמר  בּ שׂ ה, ע וֹ בר  נמצא ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌◌ַהּס כּ וֹ ת,

יב ) ׁש ּמ ה,(דּ ברים והבאתם ׁש ּמ ה וּ באת ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
ׁש ּמ ה  ׁש ּת בא ראׁש וֹ ן בּ רגל ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְדּ מ ׁש מע 
בּ לאו  מיהוּ  .לי ׁש נדרים כּ ל  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָהבא

ׁש יּ בר וּ  ד  ע וֹ בר  אינוֹ  ּת אחר  ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ְדּ לא
רגלים: ׁש לׁש  ׁש ל זליו אר וּ כוֹ ת ָ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌

ׁש הנּ ח ּת וֹ מים נחּת וֹ מים. ץ, כּ לי ּפ ׁש וּ טי ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌
בּ ׁש ה  לחם ׁש ל  כּ כּ ר וֹ ת ׁש ם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְע וֹ רכים
ר וּ כ וֹ ת: כּ מוֹ  אר וּ כ וֹ ת, הּפ ת. ◌ֲ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶׁש ע וֹ שׂ ין

מ דּ ר בּ נן . טמא וֹ ת הּת וֹ רה ׁש הן  דּ מן דּ נהי ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌
טמאה, מקבּ לין אין ץ כּ לי ◌ָ◌ְ◌◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְּפ ׁש וּ טי
כּ לים  בּ מ ּס כת כּ דמ וּ כח  ליהוּ , גּ זּ וּ ר  ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַר בּ נן

ב ': מטהר.ּפ רק אלי עזר לא ׁש רבּ י  דּ סבר  ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֹ
כּ לי כּ פׁש וּ טי  ואפלּ וּ  כּ לל , כּ לים ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֲחׁש יבי 
אליזר : כּ ר בּ י  הלכה ואין הווּ . לא ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֲֹ◌ֵץ

עץיב. כלי  פשוטי אלו כלים ארוכות במסכת  כדאיתא טומאה מקבלים  אינם  התורה ומן  הם ,
מ"א) כלי(פ "ב  בצורת עשויים  הם  אם  עץ כלי פשוטי  על  גם  טומאה  גזרו  רבנן  אבל  (כמש"כ ,

שם) הם .הרע "ב טהורים מדרבנן  אף  ולכן  ככלי  נחשבו לא  אלו  ארוכות אליעזר  ולרבי ,
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חליוֹ ת הם ׁש חּת כוֹ  ּת נּ וּ ר על העידוּ  
ׁש הוּ א לחליא , חליא  בּ ין  חל ונתן 
הם מטהר. אליעזר ׁש רבּ י טמא.
בּ כל הּׁשנה את ׁש ּמ עבּ רין העידוּ 
הּפ וּ רים. עד אוֹ מרים ׁש היוּ  אדר.
על  ה ּׁשנה  את  ׁש ּמ עבּ רים ה עיד וּ  הם
ׁש הל גּ מליאל בר בּ ן  וּ מעשׂ ה  ּת נאי.
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חליוֹ ת . בּ רחבּ וֹ ׁש חּת כ וֹ  לּת נּ וּ ר ׁש חּת כ וֹ  ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌
ונתן  חליא גּ בּ י ל חליא  וה נּ יח ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌◌ְלחלי וֹ ת
בּ טיט א וֹ תוֹ  וטח לחליא, חליא בּ ין ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ֵֹחל
לבּ וֹ תוֹ  סביב  טיט ׁש ל טפלה  לוֹ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְושׂ ה
ל ּת נּ וּ רים : ׁש ע וֹ שׂ ים  כּ דּ ר חּמ וֹ  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֹ◌ְ◌ִלׁש מר

מטהר . אליעזר בּ ין ׁש רבּ י חל דּ יׁש  דּ כיון  ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵֹ◌
מטּמ אים , וחכמים  דּ מי. כּ ׁש ב וּ ר ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַה ּס דקין,
וּ מחבּ רת  אחד כּ לּ וֹ  את עוֹ שׂ ה ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ה ּט פלה
בּ ין  חל  ׁש יּ ׁש  ּפ י  ל  ואף  הּס דקים , ◌ֵֹ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶאת

אליזר : כּ רבּ י הלכה ואין  לחליא . ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌חליא
אדר . בּ כל הּׁשנה  את  שׂ רים ׁש ּמ עבּ רין ד ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

לוֹ מר  דּ ין לבית  זמן יׁש  בּ אדר ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְות ׁש ה 
אדר  ה וּ א ה בּ א  והחדׁש  ה נה, ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌◌ְמבּ רת 
יכוֹ לים  אין לאדר ׁש ל ׁש ים  בּ י וֹ ם אבל ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֵׁש ני.
לקבע וֹ  ורא וּ י  ה וֹ איל הנה , את  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְלבּ ר
ׁש נּ הגוּ  מק וֹ ם  ּפ רק  בּ פסחים כּ מפרׁש  ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִניסן ,

נו]: ּת נאי.[דּ ף  ּת היה על הנּ שׂ יא  ירצה  אם ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
ּת היה לא  לאו ואם מבּ רת:מבּ רת  ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌

המחלוקת.יג . טעם  רע"ב שלשים .יד.עיין  ביום לעבר  התירו  לא הם  שגם רע"ב עיין 
היו טו . הפורים  ומן יום , שלשים  לפסח  קודם  פסח  בהלכות  ששואלים שכיון  סברו והם

השנה לעבר  דין בית  שלוחי  דברי יתקבלו  לא  פסח, הלכות ברבים  דורשים  הדרשנים 
בפסח  חמץ  איסור  לידי ויבאו  הפסח, שם)ולדחות ורש "י ז. דף אתטז..(ר "ה  מעברין אין כי 

הנשיא ירצה אם אלא יא .)השנה  דף בית(סנהדרין במקום היה לא  הנשיא  שאם העידו והם  ,
תנאי . על לעבר  להם יש הדין

 י י ח ר ו ק מ

יהושע רבי עדויות העיד ז צט פרק 

וׁש הה  בּ סוּ ריא  מהגמוֹ ן  רׁש וּ ת  לּט ל
ּת נאי על הּׁשנה את  ועבּ רוּ  לבא ,
אמר  וּ כ ׁש בּ א  גּ מליאל, רבּ ן  לכׁש יּ רצה
מעבּ רת : ה ּׁשנה  ונמצאת  אני , ר וֹ צה

מוּ סף על סגנאי בּ ן מנחם העיד
טמא , ׁש הוּ א  זיתים ׁש וֹ לקי  ׁש ל היּ וֹ רה 
ׁש היוּ  טהוֹ ר. ׁש הוּ א צבּ עים וׁש ל

הדּ ברים: חלּ וּ ף א וֹ מרים
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

זיתים.ח ׁש וֹ לקי  ׁש ל ה יּ וֹ רה ׁש וֹ לקי מוּ סף   דּ ר ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
גּ דוֹ ל וֹ ת, י וֹ ר וֹ ת להם ׁש יּ ׁש  וצבּ ים, ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵזיתים

ׁש יּ לוּ  שׂ פתם ל טיט  ּת וֹ ספת להם ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְועוֹ שׂ ים

ׁש וֹ לקי וׁש ל  רתיחתם. בּ ת הּמ ים ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָבּ ּה 

צריכה  ּת וֹ ספת ׁש אוֹ תּה  לפי טמא, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵזיתים

גּ בּ י אמרה  והּת וֹ רה בּ ּה , וּ מׁש ּת ּמ ׁש ין ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַלכּ לי 

וכירים יא)ּת נּ וּ ר לכם ,(ו יּ קרא יהי וּ  וּ טמאים ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
ה דּ בר  כּ לוֹ מר  ׁש בּ צרכיכם, כּ ל לכם, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְודר ׁש ינן

וּ מ ׁש ּת ּמ ׁש ין  לוֹ  צריכים ׁש אּת ם הכּ לי  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִמן

טמאה: ׁש ּמ קבּ ל הוּ א צבּ עים בּ וֹ  ו ׁש ל  ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌◌ְ◌ָ◌
בּ אוֹ תּה טהוֹ ר. מׁש ּת ּמ ׁש ים הצּ בּ ים ׁש אין ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

צב ם: י ּפ סד  ׁש ּמ א ׁש יּ ראים לפי  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶּת וֹ ספת

ציבוריז . עסקי  על שם )לדבר סנהדרין השנה(רש"י לעבר  רשות  ליטול  צריך שהיה כתב  רמ"ה וביד  .
הדבר. להם  נוגע  והיה  השנים  לפי מיסים  גובים  היו חוששיםיח.שהשלטונות היו שהצבעים

בהמוסף , צורך כך כל היה  ולא  שפתה עד היורה ממלאים היו לא ולכן הצבע , מי יפסיד  שהטיט
החוצה  ויצאו הרתיחות  יעלו רחוקות לעיתים  שמא  אלא  נעשה  הרע"ב)ולא  דעת  מקובל יט..(כנל"פ

שלא יותר  מקפיד שהצבע סוברים  היו  והם  טמא , וחד  טהור  חד מוספים תרי  שהנך  להם  היה
טמא  הצבעים  של  מסברא  ולכן שלקם , מי על מקפידים  זיתים  ששולקי ממה  צבעו מי (מנחת יתפזרו

ה "א ) פ "ג  התוספתא  על  מי יצחק  חשיבות  מחמת  שאדרבה  ואמר צבּ ע שהיה  סגנאי  בן מנחם  שבא  עד .ַ◌ָ◌
קודמת . הערה  וכנ"ל שימוש , לידי בא  המוסף שאין וכמעט  היורה  למלאות  לא  מקפידים  הם  צבעם 

 י י ח ר ו ק מ

ק



יהושע רבי עדויות העיד ז פרק  צח

חליוֹ ת הם ׁש חּת כוֹ  ּת נּ וּ ר על העידוּ  
ׁש הוּ א לחליא , חליא  בּ ין  חל ונתן 
הם מטהר. אליעזר ׁש רבּ י טמא.
בּ כל הּׁשנה את ׁש ּמ עבּ רין העידוּ 
הּפ וּ רים. עד אוֹ מרים ׁש היוּ  אדר.
על  ה ּׁשנה  את  ׁש ּמ עבּ רים ה עיד וּ  הם
ׁש הל גּ מליאל בר בּ ן  וּ מעשׂ ה  ּת נאי.
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

חליוֹ ת . בּ רחבּ וֹ ׁש חּת כ וֹ  לּת נּ וּ ר ׁש חּת כ וֹ  ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌
ונתן  חליא גּ בּ י ל חליא  וה נּ יח ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌◌ְלחלי וֹ ת
בּ טיט א וֹ תוֹ  וטח לחליא, חליא בּ ין ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ֵֹחל
לבּ וֹ תוֹ  סביב  טיט ׁש ל טפלה  לוֹ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְושׂ ה
ל ּת נּ וּ רים : ׁש ע וֹ שׂ ים  כּ דּ ר חּמ וֹ  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֹ◌ְ◌ִלׁש מר

מטהר . אליעזר בּ ין ׁש רבּ י חל דּ יׁש  דּ כיון  ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵֹ◌
מטּמ אים , וחכמים  דּ מי. כּ ׁש ב וּ ר ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַה ּס דקין,
וּ מחבּ רת  אחד כּ לּ וֹ  את עוֹ שׂ ה ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ה ּט פלה
בּ ין  חל  ׁש יּ ׁש  ּפ י  ל  ואף  הּס דקים , ◌ֵֹ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶאת

אליזר : כּ רבּ י הלכה ואין  לחליא . ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌חליא
אדר . בּ כל הּׁשנה  את  שׂ רים ׁש ּמ עבּ רין ד ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

לוֹ מר  דּ ין לבית  זמן יׁש  בּ אדר ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְות ׁש ה 
אדר  ה וּ א ה בּ א  והחדׁש  ה נה, ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌◌ְמבּ רת 
יכוֹ לים  אין לאדר ׁש ל ׁש ים  בּ י וֹ ם אבל ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֵׁש ני.
לקבע וֹ  ורא וּ י  ה וֹ איל הנה , את  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְלבּ ר
ׁש נּ הגוּ  מק וֹ ם  ּפ רק  בּ פסחים כּ מפרׁש  ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִניסן ,

נו]: ּת נאי.[דּ ף  ּת היה על הנּ שׂ יא  ירצה  אם ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
ּת היה לא  לאו ואם מבּ רת:מבּ רת  ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌

המחלוקת.יג . טעם  רע"ב שלשים .יד.עיין  ביום לעבר  התירו  לא הם  שגם רע"ב עיין 
היו טו . הפורים  ומן יום , שלשים  לפסח  קודם  פסח  בהלכות  ששואלים שכיון  סברו והם

השנה לעבר  דין בית  שלוחי  דברי יתקבלו  לא  פסח, הלכות ברבים  דורשים  הדרשנים 
בפסח  חמץ  איסור  לידי ויבאו  הפסח, שם)ולדחות ורש "י ז. דף אתטז..(ר "ה  מעברין אין כי 

הנשיא ירצה אם אלא יא .)השנה  דף בית(סנהדרין במקום היה לא  הנשיא  שאם העידו והם  ,
תנאי . על לעבר  להם יש הדין

 י י ח ר ו ק מ

יהושע רבי עדויות העיד ז צט פרק 

וׁש הה  בּ סוּ ריא  מהגמוֹ ן  רׁש וּ ת  לּט ל
ּת נאי על הּׁשנה את  ועבּ רוּ  לבא ,
אמר  וּ כ ׁש בּ א  גּ מליאל, רבּ ן  לכׁש יּ רצה
מעבּ רת : ה ּׁשנה  ונמצאת  אני , ר וֹ צה

מוּ סף על סגנאי בּ ן מנחם העיד
טמא , ׁש הוּ א  זיתים ׁש וֹ לקי  ׁש ל היּ וֹ רה 
ׁש היוּ  טהוֹ ר. ׁש הוּ א צבּ עים וׁש ל

הדּ ברים: חלּ וּ ף א וֹ מרים
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זיתים.ח ׁש וֹ לקי  ׁש ל ה יּ וֹ רה ׁש וֹ לקי מוּ סף   דּ ר ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
גּ דוֹ ל וֹ ת, י וֹ ר וֹ ת להם ׁש יּ ׁש  וצבּ ים, ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵזיתים

ׁש יּ לוּ  שׂ פתם ל טיט  ּת וֹ ספת להם ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְועוֹ שׂ ים

ׁש וֹ לקי וׁש ל  רתיחתם. בּ ת הּמ ים ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָבּ ּה 

צריכה  ּת וֹ ספת ׁש אוֹ תּה  לפי טמא, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵזיתים

גּ בּ י אמרה  והּת וֹ רה בּ ּה , וּ מׁש ּת ּמ ׁש ין ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַלכּ לי 

וכירים יא)ּת נּ וּ ר לכם ,(ו יּ קרא יהי וּ  וּ טמאים ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
ה דּ בר  כּ לוֹ מר  ׁש בּ צרכיכם, כּ ל לכם, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְודר ׁש ינן

וּ מ ׁש ּת ּמ ׁש ין  לוֹ  צריכים ׁש אּת ם הכּ לי  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִמן

טמאה: ׁש ּמ קבּ ל הוּ א צבּ עים בּ וֹ  ו ׁש ל  ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌◌ְ◌ָ◌
בּ אוֹ תּה טהוֹ ר. מׁש ּת ּמ ׁש ים הצּ בּ ים ׁש אין ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

צב ם: י ּפ סד  ׁש ּמ א ׁש יּ ראים לפי  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶּת וֹ ספת

ציבוריז . עסקי  על שם )לדבר סנהדרין השנה(רש"י לעבר  רשות  ליטול  צריך שהיה כתב  רמ"ה וביד  .
הדבר. להם  נוגע  והיה  השנים  לפי מיסים  גובים  היו חוששיםיח.שהשלטונות היו שהצבעים

בהמוסף , צורך כך כל היה  ולא  שפתה עד היורה ממלאים היו לא ולכן הצבע , מי יפסיד  שהטיט
החוצה  ויצאו הרתיחות  יעלו רחוקות לעיתים  שמא  אלא  נעשה  הרע"ב)ולא  דעת  מקובל יט..(כנל"פ

שלא יותר  מקפיד שהצבע סוברים  היו  והם  טמא , וחד  טהור  חד מוספים תרי  שהנך  להם  היה
טמא  הצבעים  של  מסברא  ולכן שלקם , מי על מקפידים  זיתים  ששולקי ממה  צבעו מי (מנחת יתפזרו

ה "א ) פ "ג  התוספתא  על  מי יצחק  חשיבות  מחמת  שאדרבה  ואמר צבּ ע שהיה  סגנאי  בן מנחם  שבא  עד .ַ◌ָ◌
קודמת . הערה  וכנ"ל שימוש , לידי בא  המוסף שאין וכמעט  היורה  למלאות  לא  מקפידים  הם  צבעם 

 י י ח ר ו ק מ

קי



יהושע רבי עדויות העיד ז פרק  ק 

גּ דגּ דא בן נחוּ ניא רבּ י העיד
אביה, ׁש הּׂשיאּה  החרׁש ת על
קטנּ ה ועל בגט. יוֹ צאה ׁש היא
ׁש היא לכהן, ׁש נּ ּׂשאת ישׂ ראל בת
בּ עלּה  מתה , ואם בּ ּת רוּ מה , א וֹ כלת 

ׁש בּ נא וֹ י וֹ ר ׁש  ה גּ זוּ ל הּמ רי ׁש  ועל ּה . 
ועל דּ מיו. את ׁש יּ ּת ן בבּ ירה,
לרבּ ים, נ וֹ ד עה ׁש א  ה גּ זוּ לה החּט את 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אביה.ט ׁש הּׂשיא ּה  החר ׁש ת ל על  אף ַ◌ַ◌
ׁש הרי גּ מ וּ רה אי ׁש  אׁש ת דּ הויא ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַגּ ב 
קט נּ ה, כּ ׁש היא קדּ וּ ׁש יה אביה ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִקבּ ל 
את  וּ מקבּ לת בּ גט  יוֹ צאה הכי ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 
ּפ י ל  ואף חר ׁש ת, כּ ׁש היא ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִגּ ּט ּה 
מתגּ ר ׁש ת  ׁש האה לפי  דּ ת, ל ּה  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אין
דּ ּת ּה : בּ ינן לא  ּהלכ כּ רח ּה , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְבּ ל 
לכהן . ׁש נּ ּׂשאת י שׂ ראל בת קט נּ ה ו על

אלּ א  נוּ איה היוּ  דּ לא יתוֹ מה, ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוהיא
דּ ר בּ נן. בּ ּת ר וּ מה, ׁש אוֹ כלת ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִמדּ ר בּ נן,
תר וּ מה  אּט וּ  דר בּ נן ּת ר וּ מה גזרינן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְולא

בּ ית בּ ירה.קוֹ רה:מרי ׁש .דאוֹ ריתא: ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌
הּׁשבים.גּ דוֹ ל : תּק נת ׁש אם מ ּפ ני  ָ◌ֶ◌ִ◌

וּ להחזיר  בּ ירתוֹ  קלק מצריכ וֹ  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַאּת ה
ּת ׁש וּ בה: מלּ שׂ וֹ ת יּמ נע  צמוֹ , ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָמרי ׁש 

לר בּ ים. נ וֹ ד עה גּ זוּ לה:ׁש א  ׁש היא ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

רבנן כ. התקינו האב , מת  בגרה . שלא זמן כל  בתו  לקדש יכול  האב התורה מן 
לקדשה. יכולים  אחיה או והם כא.שאמה אותה, יורשין אחיה או אביה הדין  מן

הפקר  ב "ד והפקר  יורש , שהבעל  גמורה כאשתו  מ"ה)עשאוה פ"ה  גיטין .(תוי"ט 

 י י ח ר ו ק מ

יהושע רבי עדויות העיד ז קאפרק 

ה ּמ זבּ ח: ת קּ וּ ן  מּפ ני מכ ּפ רת , ׁש היא      
    

           
      כב

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מכּפ רת. אחרת:ׁש היא  להביא צרי ואין ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
מזבּ ח. תּק וּ ן  צבים מ ּפ ני  כּ הנים יהי וּ  ׁש א ֶ◌ִ◌ְ◌ֲֹ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌

ונמצא  בּ זרה, ׁש נּ ׁש חט וּ  חלּ ין ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌◌ְ◌ָ◌ֶׁש אכל וּ 
ב וֹ דה: מלּ בד  ׁש נּ מנים בּ טל , ◌ָ◌ֲֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִמזבּ ח

עולאכב. שיטת  לפי  משנתנו ביאר  נה .)הרע "ב  אם (דף  אף ולכן קני לא  כדי  יאוש  ולדידיה .
יצטרך אם  אמנם  היא . בעזרה  וחולין להקדישה הגזלן בכח אין נתייאשו שהבעלים  ידוע 
קרבנות מלהקריב וימנעו  בעזרה  חולין שאכלו  לכהנים  יתוודע  לכפרתו  חטאת שוב להביא

חטאת . להביא יצטרך שלא  תיקנו הפקר ולכן ב "ד שהפקר משום  אי כן , לעשות חכמים ביד (וכח

חובתו  ידי יצא ושפיר  ברשותו  הבהמה העמידו  בשב(רשב"א)והם תורה  דין לעקור  בידם  שכח משום  אי ,

חטאת עוד יביא  שלא  אמרו  והם  תעשה  צריך (רש "י )ואל שאין אלא  דוקא, לאו  מכפרת הלשון ולפירש"י .

רש "י) כשיטת  לכאורה נוטה הרע "ב  לשון עוד. בעזרה.להביא חולין  אכילת  על רק הכהנים שחששו  (ומה 

יותר  גנאי איסור  שאכילת  משום  אי בעזרה, חולין הקרבת  עצם על היו (רש"ש)ולא  ששוגגין משום אי ,

להם  מתייחסת  אינה העבירה כן ואם  עבירה  לדבר שליח יש  .)(הפלאה)ובשוגגין

 י י ח ר ו ק מ
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יהושע רבי עדויות העיד ז פרק  ק 

גּ דגּ דא בן נחוּ ניא רבּ י העיד
אביה, ׁש הּׂשיאּה  החרׁש ת על
קטנּ ה ועל בגט. יוֹ צאה ׁש היא
ׁש היא לכהן, ׁש נּ ּׂשאת ישׂ ראל בת
בּ עלּה  מתה , ואם בּ ּת רוּ מה , א וֹ כלת 

ׁש בּ נא וֹ י וֹ ר ׁש  ה גּ זוּ ל הּמ רי ׁש  ועל ּה . 
ועל דּ מיו. את ׁש יּ ּת ן בבּ ירה,
לרבּ ים, נ וֹ ד עה ׁש א  ה גּ זוּ לה החּט את 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אביה.ט ׁש הּׂשיא ּה  החר ׁש ת ל על  אף ַ◌ַ◌
ׁש הרי גּ מ וּ רה אי ׁש  אׁש ת דּ הויא ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַגּ ב 
קט נּ ה, כּ ׁש היא קדּ וּ ׁש יה אביה ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִקבּ ל 
את  וּ מקבּ לת בּ גט  יוֹ צאה הכי ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 
ּפ י ל  ואף חר ׁש ת, כּ ׁש היא ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִגּ ּט ּה 
מתגּ ר ׁש ת  ׁש האה לפי  דּ ת, ל ּה  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אין
דּ ּת ּה : בּ ינן לא  ּהלכ כּ רח ּה , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְבּ ל 
לכהן . ׁש נּ ּׂשאת י שׂ ראל בת קט נּ ה ו על

אלּ א  נוּ איה היוּ  דּ לא יתוֹ מה, ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוהיא
דּ ר בּ נן. בּ ּת ר וּ מה, ׁש אוֹ כלת ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִמדּ ר בּ נן,
תר וּ מה  אּט וּ  דר בּ נן ּת ר וּ מה גזרינן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְולא

בּ ית בּ ירה.קוֹ רה:מרי ׁש .דאוֹ ריתא: ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌
הּׁשבים.גּ דוֹ ל : תּק נת ׁש אם מ ּפ ני  ָ◌ֶ◌ִ◌

וּ להחזיר  בּ ירתוֹ  קלק מצריכ וֹ  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַאּת ה
ּת ׁש וּ בה: מלּ שׂ וֹ ת יּמ נע  צמוֹ , ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָמרי ׁש 

לר בּ ים. נ וֹ ד עה גּ זוּ לה:ׁש א  ׁש היא ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

רבנן כ. התקינו האב , מת  בגרה . שלא זמן כל  בתו  לקדש יכול  האב התורה מן 
לקדשה. יכולים  אחיה או והם כא.שאמה אותה, יורשין אחיה או אביה הדין  מן

הפקר  ב "ד והפקר  יורש , שהבעל  גמורה כאשתו  מ"ה)עשאוה פ"ה  גיטין .(תוי"ט 

 י י ח ר ו ק מ

יהושע רבי עדויות העיד ז קאפרק 

ה ּמ זבּ ח: ת קּ וּ ן  מּפ ני מכ ּפ רת , ׁש היא      
    

           
      כב

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מכּפ רת. אחרת:ׁש היא  להביא צרי ואין ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
מזבּ ח. תּק וּ ן  צבים מ ּפ ני  כּ הנים יהי וּ  ׁש א ֶ◌ִ◌ְ◌ֲֹ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌

ונמצא  בּ זרה, ׁש נּ ׁש חט וּ  חלּ ין ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌◌ְ◌ָ◌ֶׁש אכל וּ 
ב וֹ דה: מלּ בד  ׁש נּ מנים בּ טל , ◌ָ◌ֲֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִמזבּ ח

עולאכב. שיטת  לפי  משנתנו ביאר  נה .)הרע "ב  אם (דף  אף ולכן קני לא  כדי  יאוש  ולדידיה .
יצטרך אם  אמנם  היא . בעזרה  וחולין להקדישה הגזלן בכח אין נתייאשו שהבעלים  ידוע 
קרבנות מלהקריב וימנעו  בעזרה  חולין שאכלו  לכהנים  יתוודע  לכפרתו  חטאת שוב להביא

חטאת . להביא יצטרך שלא  תיקנו הפקר ולכן ב "ד שהפקר משום  אי כן , לעשות חכמים ביד (וכח

חובתו  ידי יצא ושפיר  ברשותו  הבהמה העמידו  בשב(רשב"א)והם תורה  דין לעקור  בידם  שכח משום  אי ,

חטאת עוד יביא  שלא  אמרו  והם  תעשה  צריך (רש "י )ואל שאין אלא  דוקא, לאו  מכפרת הלשון ולפירש"י .

רש "י) כשיטת  לכאורה נוטה הרע "ב  לשון עוד. בעזרה.להביא חולין  אכילת  על רק הכהנים שחששו  (ומה 

יותר  גנאי איסור  שאכילת  משום  אי בעזרה, חולין הקרבת  עצם על היו (רש"ש)ולא  ששוגגין משום אי ,

להם  מתייחסת  אינה העבירה כן ואם  עבירה  לדבר שליח יש  .)(הפלאה)ובשוגגין
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אומר אשמאי עדיותפרק סח

עד ת  מכת
א פרק

ׁש עתן.ׁש ּמ אי דּ יּ ן ה נּ ׁש ים  כּ ל א וֹ מר , 
הרבּ ה .והלּ ל  לימים  אפ לּ וּ  לפקידה , מ ּפ קידה  א וֹ מר , 

זה ,וחכמים כדברי ולא  זה  כדברי לא  א וֹ מרים , 
לפקידה , מ ּפ קידה  יד  על ממ עטת לעת מ עת א לּ א 

לעת. מ עת  יד  על  ממ עטת  לפקידה  וּ מ ּפ קידה 
ׁש עתּה . דּ יּ ּה  וסת, ל ּה  ׁש יּ ׁש  א ּׁשה  כּ ל 

כפקידה , זוֹ  הרי בּ עדּ ים , המ ׁש ּמ ׁש ת 
לפקידה : מ ּפ קידה  יד  ועל ל עת  מ עת  יד  על ממ עטת 

לחלּ ה .ׁש ּמ אי מ קּ ב מ קּ בּ ים .והלּ ל א וֹ מר, א וֹ מר , 
זה ,וחכמים כדברי ולא  זה  כדברי לא  א וֹ מרים , 

בּ חלּ ה . חיּ בים  וּ מחצה  קב א לּ א 
חיּ בין. רבעים  חמ ׁש ת  אמר וּ , ה ּמ דּ וֹ ת וּ מ ּׁשהגדּ ילוּ 

יוֹ סי חיּ בין:רבּ י  ועוֹ ד , חמ ּׁשה  ּפ ט וּ רין. חמ ּׁשה , א וֹ מר , 

ה ּמ קוה ,הלּ ל  את  ּפ וֹ סלין ׁש א וּ בין מים  הין מלא  א וֹ מר , 
ר בּ וֹ . בּ לׁש וֹ ן לוֹ מר חיּ ב ׁש אדם  א לּ א 

ק בּ ין.ו ׁש ּמ אי ּת ׁש עה  א וֹ מר , 
זה ,וחכמים כדברי ולא  זה  כדברי לא  א וֹ מרים , 

הא ׁש ּפ וֹ ת  מ ּׁשער  גר דּ יּ ים  ׁש ני ׁש בּ א וּ  עד  ׁש בּ ירוּ ׁש ליםא לּ א  
מ ּׁשוּ ם  ואבטליוֹ ןוה עיד וּ  ,ׁש מ עיה 

ה ּמ קוה , את  ּפ וֹ סלין ׁש א וּ בין מים  לגּ ין ׁש לׁש ת
דּ בריהם : את חכמים  וק יּ מ וּ 

דּ ברי את  מזכּ ירין והלּ ל ולּמ ה  לבּט לה ,ׁש ּמ אי  
דּ בריו , על  ע וֹ מד  אדם  יהא  ׁש א  ה בּ אים  לדּ וֹ רוֹ ת ללּמ ד 

דּ בריהם : על עמד וּ  לא  הע וֹ לם  אבוֹ ת  ׁש הרי

א 

ב

ג 

ד

כהדש.ש  א,

אלה.ו מל, א,

לכזוכזו א,

אמלמעימל

ולמעימל.

דש. כאשלו,

הזכ הב,

מעימלוימל:

מל.ש  מ.וא, א,

לכזוכזו א,

אקוחב.

חרח. והא,

ח:רי חו, פ. ח, א,

מהמשפאהה א,

אשחלבר.

תק.ו א,

לכזוכזו א,

שאעששגמה

שוומ

שלמשפאה

וחאד:

לשוומאד

ללהשיאעעד

שאהלעעד:

א

ב 

ג

ד 

אומר אשמאי סט עדיותפרק

המר בּ ין, בּ ין ה יּ חיד  דּ ברי מזכּ ירין ול ּמ ה 
המרבּ ין. כדברי א לּ א  הלכה  ואין ה וֹ איל 

עליו ,  ויסמ ה יּ חיד  דּ ברי את  דּ ין בית יראה  ׁש אם 
חברוֹ  דּ ין בית דּ ברי לבּט ל  יכ וֹ ל  דּ ין בּ ית ׁש אין

וּ במנין. בחכמה  מ ּמ נּ וּ  גד וֹ ל ׁש יּ היה  עד 
במנין, לא  אבל  בחכמה  מ ּמ נּ וּ  גד וֹ ל  היה 

בחכמה , לא  אבל  בּ מנין
דּ בריו , לבּט ל  יכ וֹ ל  אינוֹ 

וּ במנין: בחכמה  מ ּמ נּ וּ  גד וֹ ל  ׁש יּ היה  עד 

יהוּ דה אמר  ,רבּ י  
לבּט לה . המר בּ ין בּ ין ה יּ חיד  דּ ברי מזכּ ירין לּמ ה  כּ ן אם 

לוֹ , יאמר  מק בּ ל , אני  ּכ האדם  יאמר  ׁש אם 
ׁש מ עּת : ּפ ל וֹ ני איׁש  כּ דברי

ׁש ּמ אי א וֹ מרים ,בּ ית 
מ ּׁשל ׁש ה . בּ ין מ ּׁשנים  בּ ין ה עצמים , מן עצמ וֹ ת  רבע

הלּ ל  א וֹ מרים ,וּ בית 
ה ּמ נין. מרב א וֹ  ה בּ נין מרב ה גּ ויּ ה , מן עצמ וֹ ת  רבע 

אחד :ׁש ּמ אי מ עצם  אפ לּ וּ  א וֹ מר , 

תרוּ מה , ׁש ּמ איכּ רׁש יני א וֹ מרים ,בּ ית 
בּ טמאה . וּ מאכילין בּ טהרה , וׁש פין ׁש וֹ רין

הלּ ל  א וֹ מרים ,בּ ית 
בּ טמאה . וּ מאכילין ו ׁש פין בּ טהרה , ׁש וֹ רין

צריד .ׁש ּמ אי יאכלוּ  א וֹ מר, 
עקיבא בּ טמאה :רבּ י  מ עשׂ יהם  כּ ל  א וֹ מר , 

ׁש ני, מ עשׂ ר מ ּמ עוֹ ת סלע ה ּפ וֹ רט 
ׁש ּמ אי מע וֹ ת ,בּ ית ה ּס לע בּ כל  א וֹ מרים , 
הלּ ל  מעוֹ ת.וּ בית וּ בׁש קל  כּ סף בּ ׁש קל  א וֹ מרים , 
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אומר אשמאי עדיותפרק סח

עד ת  מכת
א פרק

ׁש עתן.ׁש ּמ אי דּ יּ ן ה נּ ׁש ים  כּ ל א וֹ מר , 
הרבּ ה .והלּ ל  לימים  אפ לּ וּ  לפקידה , מ ּפ קידה  א וֹ מר , 

זה ,וחכמים כדברי ולא  זה  כדברי לא  א וֹ מרים , 
לפקידה , מ ּפ קידה  יד  על ממ עטת לעת מ עת א לּ א 

לעת. מ עת  יד  על  ממ עטת  לפקידה  וּ מ ּפ קידה 
ׁש עתּה . דּ יּ ּה  וסת, ל ּה  ׁש יּ ׁש  א ּׁשה  כּ ל 

כפקידה , זוֹ  הרי בּ עדּ ים , המ ׁש ּמ ׁש ת 
לפקידה : מ ּפ קידה  יד  ועל ל עת  מ עת  יד  על ממ עטת 

לחלּ ה .ׁש ּמ אי מ קּ ב מ קּ בּ ים .והלּ ל א וֹ מר, א וֹ מר , 
זה ,וחכמים כדברי ולא  זה  כדברי לא  א וֹ מרים , 

בּ חלּ ה . חיּ בים  וּ מחצה  קב א לּ א 
חיּ בין. רבעים  חמ ׁש ת  אמר וּ , ה ּמ דּ וֹ ת וּ מ ּׁשהגדּ ילוּ 

יוֹ סי חיּ בין:רבּ י  ועוֹ ד , חמ ּׁשה  ּפ ט וּ רין. חמ ּׁשה , א וֹ מר , 

ה ּמ קוה ,הלּ ל  את  ּפ וֹ סלין ׁש א וּ בין מים  הין מלא  א וֹ מר , 
ר בּ וֹ . בּ לׁש וֹ ן לוֹ מר חיּ ב ׁש אדם  א לּ א 

ק בּ ין.ו ׁש ּמ אי ּת ׁש עה  א וֹ מר , 
זה ,וחכמים כדברי ולא  זה  כדברי לא  א וֹ מרים , 

הא ׁש ּפ וֹ ת  מ ּׁשער  גר דּ יּ ים  ׁש ני ׁש בּ א וּ  עד  ׁש בּ ירוּ ׁש ליםא לּ א  
מ ּׁשוּ ם  ואבטליוֹ ןוה עיד וּ  ,ׁש מ עיה 

ה ּמ קוה , את  ּפ וֹ סלין ׁש א וּ בין מים  לגּ ין ׁש לׁש ת
דּ בריהם : את חכמים  וק יּ מ וּ 

דּ ברי את  מזכּ ירין והלּ ל ולּמ ה  לבּט לה ,ׁש ּמ אי  
דּ בריו , על  ע וֹ מד  אדם  יהא  ׁש א  ה בּ אים  לדּ וֹ רוֹ ת ללּמ ד 

דּ בריהם : על עמד וּ  לא  הע וֹ לם  אבוֹ ת  ׁש הרי
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אומר אשמאי סט עדיותפרק

המר בּ ין, בּ ין ה יּ חיד  דּ ברי מזכּ ירין ול ּמ ה 
המרבּ ין. כדברי א לּ א  הלכה  ואין ה וֹ איל 

עליו ,  ויסמ ה יּ חיד  דּ ברי את  דּ ין בית יראה  ׁש אם 
חברוֹ  דּ ין בית דּ ברי לבּט ל  יכ וֹ ל  דּ ין בּ ית ׁש אין

וּ במנין. בחכמה  מ ּמ נּ וּ  גד וֹ ל ׁש יּ היה  עד 
במנין, לא  אבל  בחכמה  מ ּמ נּ וּ  גד וֹ ל  היה 

בחכמה , לא  אבל  בּ מנין
דּ בריו , לבּט ל  יכ וֹ ל  אינוֹ 

וּ במנין: בחכמה  מ ּמ נּ וּ  גד וֹ ל  ׁש יּ היה  עד 

יהוּ דה אמר  ,רבּ י  
לבּט לה . המר בּ ין בּ ין ה יּ חיד  דּ ברי מזכּ ירין לּמ ה  כּ ן אם 

לוֹ , יאמר  מק בּ ל , אני  ּכ האדם  יאמר  ׁש אם 
ׁש מ עּת : ּפ ל וֹ ני איׁש  כּ דברי

ׁש ּמ אי א וֹ מרים ,בּ ית 
מ ּׁשל ׁש ה . בּ ין מ ּׁשנים  בּ ין ה עצמים , מן עצמ וֹ ת  רבע

הלּ ל  א וֹ מרים ,וּ בית 
ה ּמ נין. מרב א וֹ  ה בּ נין מרב ה גּ ויּ ה , מן עצמ וֹ ת  רבע 

אחד :ׁש ּמ אי מ עצם  אפ לּ וּ  א וֹ מר , 

תרוּ מה , ׁש ּמ איכּ רׁש יני א וֹ מרים ,בּ ית 
בּ טמאה . וּ מאכילין בּ טהרה , וׁש פין ׁש וֹ רין

הלּ ל  א וֹ מרים ,בּ ית 
בּ טמאה . וּ מאכילין ו ׁש פין בּ טהרה , ׁש וֹ רין

צריד .ׁש ּמ אי יאכלוּ  א וֹ מר, 
עקיבא בּ טמאה :רבּ י  מ עשׂ יהם  כּ ל  א וֹ מר , 

ׁש ני, מ עשׂ ר מ ּמ עוֹ ת סלע ה ּפ וֹ רט 
ׁש ּמ אי מע וֹ ת ,בּ ית ה ּס לע בּ כל  א וֹ מרים , 
הלּ ל  מעוֹ ת.וּ בית וּ בׁש קל  כּ סף בּ ׁש קל  א וֹ מרים , 
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אומר אשמאי עדיותפרק ע

מאיר  ה כּ סף.רבּ י על וּ פר וֹ ת  כּ סף מחלּ לין אין א וֹ מר , 
מ ּת ירין:וחכמים 

ׁש ני מ עשׂ ר  ׁש ל  סלע  ,בּ ירוּ ׁש ליםה ּפ וֹ רט  
ׁש ּמ אי מע וֹ ת ,בּ ית ה ּס לע בּ כל  א וֹ מרים , 
הלּ ל  מעוֹ ת.וּ בית וּ בׁש קל  כּ סף בּ ׁש קל  א וֹ מרים , 

א וֹ מרים , חכמים  לפני ה דּ נים 
מעוֹ ת. וּ בדינר  כּ סף דינרים  בּ ׁש ל ׁש ה 

עקיבא כּ סף רבּ י  דינרים  בּ ׁש לׁש ה  א וֹ מר , 
מעוֹ ת. בּ רביעית  כּ סף וּ ברביעית

טרפוֹ ן כסף.ורבּ י  אסּפ רי אר בּ עה  א וֹ מר , 
כּ נגדּ ּה :ׁש ּמ אי ויאכל בחנוּ ת  ינּ יחנּ ה  א וֹ מר, 

חּפ וּ ייו , ׁש נּ ּט לוּ  כּ לּ ה  ׁש ל  כּ ּס א 
ׁש ּמ אי הלּ ל מטּמ אין,בּ ית מטהרין.וּ בית 

טמא .ׁש ּמ אי כּ ּס א  ׁש ל מל בּ ן אף א וֹ מר , 
בערבה , ׁש קּ בעוֹ  כּ ּס א 

ׁש ּמ אי הלּ ל מטּמ אין,בּ ית מטהרין.וּ בית 
בּ ּה :ׁש ּמ אי ה עשׂ וּ י אף א וֹ מר, 

ׁש חזר וּ  דברים  ה לּ לאלּ וּ  כּ דברי בית ׁש ּמ אי לה וֹ רוֹ ת  .בית  
ה יּ ם מ ּמ דינת  ׁש בּ אה  הא ּׁשה 

ּת תיבּ ם . בּ עלי, מת  ּת נּ שׂ א . בּ עלי, מת  ואמרה 
הלּ ל  א וֹ מרים ,וּ בית 

בּ לבד . ה קּ ציר  מן בּ באה  א לּ א  ׁש מ ענוּ  לא 
להם  ׁש ּמ איאמרוּ  ,בּ ית 

ה זּ יתים מן ה בּ אה  ואחת  ה קּ ציר  מן ה בּ אה  אחת 
ה יּ ם , מ ּמ דינת  ה בּ אה  ואחת

בהוה . א לּ א  בקּ ציר ד בּ רוּ  לא 
הלּ ל חזרוּ  ׁש ּמ אילה וֹ ר וֹ ת בית .כּ בית 
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אומר אשמאי עאעדיותפרק

ׁש ּמ אי כּ ת בּ תּה .בּ ית ותּט ל ּת נּ שׂ א  א וֹ מרים , 
הלּ ל  כּ ת בּ תּה .א וֹ מרים ,וּ בית תּט ל ולא  ּת נּ שׂ א  
להם  ׁש ּמ איאמרוּ  ,בּ ית 

החמ וּ רה , ה ערוה  את  ה ּת רּת ם 
ה קּ ל. ה ּמ מ וֹ ן את ת ּת יר וּ  לא 

להם  הלּ ל אמרוּ  ,בּ ית 
ּפ יה . על לנּ חלה  נכנסין האחים  ׁש אין מצינוּ 

להם  ׁש ּמ איאמרוּ  ,בּ ית 
ל ּה , כ וֹ תב ׁש ה וּ א  נלמד , כּ תבּ ת ּה  מ ּס פר והלא 

לי  ּׁשכּ ת וּ ב מה  ּת ּט לי לאחר, ּת נּ שׂ אי .ׁש אם  
הלּ ל חזרוּ  כּ דבריבית ׁש ּמ אילה וֹ ר וֹ ת  :בית 

חוֹ רין, בּ ן וחציוֹ  עבד  ׁש חציוֹ  מי
אחד , יוֹ ם  עצמ וֹ  ואת אחד  יוֹ ם  רבּ וֹ  את  עוֹ בד 

הלּ ל דּ ברי להם בית אמרוּ  ׁש ּמ אי. ,בּ ית 
תקּ נּת ם . לא  עצמ וֹ  ואת ר בּ וֹ , את  ּת קּ נּת ם 

יכ וֹ ל. אינוֹ  חוֹ רין, בּ ת  יכ וֹ ל . אינוֹ  ׁש פחה , לּׂשא 
וּ רביּ ה , לפר יּ ה  א לּ א  הע וֹ לם  נברא  לא  והלא  לבּ טל,

יצרּה ׁש נּ אמר , לׁש בת ברא ּה  תהוּ  .לא 
הע וֹ לם , תקּ וּ ן מ ּפ ני א לּ א ,

חוֹ רין  בן א וֹ ת וֹ  ועוֹ שׂ ה  ר בּ וֹ  את  כּ וֹ פין
דמיו. חצי על ׁש טר  וכ וֹ תב

הלּ ל חזרוּ  ׁש ּמ אילה וֹ ר וֹ ת בית :כּ בית 

כּ דברי ה כּ ל , על  מ צּ יל  חרס הלּ ל.כּ לי בית 
ׁש ּמ אי א וֹ מרים ,וּ בית 

חרס. כּ לי ו על  ה ּמ ׁש קין ו על  האכלין על  א לּ א  מ צּ יל אינוֹ 
להם  הלּ ל אמרוּ  מה .בּ ית מ ּפ ני , 
להם  ׁש ּמ איאמרוּ  ,בּ ית 

הארץ, עם  גּ ב על  טמא  ׁש ה וּ א  מ ּפ ני
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אומר אשמאי עדיותפרק ע

מאיר  ה כּ סף.רבּ י על וּ פר וֹ ת  כּ סף מחלּ לין אין א וֹ מר , 
מ ּת ירין:וחכמים 

ׁש ני מ עשׂ ר  ׁש ל  סלע  ,בּ ירוּ ׁש ליםה ּפ וֹ רט  
ׁש ּמ אי מע וֹ ת ,בּ ית ה ּס לע בּ כל  א וֹ מרים , 
הלּ ל  מעוֹ ת.וּ בית וּ בׁש קל  כּ סף בּ ׁש קל  א וֹ מרים , 

א וֹ מרים , חכמים  לפני ה דּ נים 
מעוֹ ת. וּ בדינר  כּ סף דינרים  בּ ׁש ל ׁש ה 

עקיבא כּ סף רבּ י  דינרים  בּ ׁש לׁש ה  א וֹ מר , 
מעוֹ ת. בּ רביעית  כּ סף וּ ברביעית

טרפוֹ ן כסף.ורבּ י  אסּפ רי אר בּ עה  א וֹ מר , 
כּ נגדּ ּה :ׁש ּמ אי ויאכל בחנוּ ת  ינּ יחנּ ה  א וֹ מר, 

חּפ וּ ייו , ׁש נּ ּט לוּ  כּ לּ ה  ׁש ל  כּ ּס א 
ׁש ּמ אי הלּ ל מטּמ אין,בּ ית מטהרין.וּ בית 

טמא .ׁש ּמ אי כּ ּס א  ׁש ל מל בּ ן אף א וֹ מר , 
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אומר אשמאי עדיותפרק עב

חוֹ צץ . טמא  כּ לי ואין
להם  הלּ ל אמרוּ  ,בּ ית 

ׁש בּ תוֹ כ וֹ . וּ מ ׁש קין אכלים  טהר ּת ם  והלא 
להם  ׁש ּמ איאמרוּ  ,בּ ית 

טהרנוּ . ל עצמ וֹ  ׁש בּ ת וֹ כ וֹ , וּ מ ׁש קין אכלים  כּ ׁש ּט הרנוּ 
ול וֹ . ל טהר ּת  ה כּ לי, את  כּ ׁש ּט הרּת  אבל

הלּ ל חזרוּ  כּ דבריבית ׁש ּמ אילה וֹ ר וֹ ת  :בית 

ב  פרק 

הכּ הנים סגן  חנינא דברים .רבּ י  ארבּ עה  ה עיד  
כּ הנים ׁש ל  מימיהם 

ה ּט מאה בּ ולד  ׁש נּ טמא  ה בּ שׂ ר את מ לּ שׂ רף נמנעוּ  לא 
ה ּט מאה , בּ אב ׁש נּ טמא  ה בּ שׂ ר עם 

טמאת וֹ . על  טמאה  ׁש ּמ וֹ סיפין ּפ י על  אף
עקיבאףה וֹ סי  כּ הניםרבּ י  ׁש ל  מימיהם  , 

יוֹ ם בּ טבוּ ל ׁש נּ פסל ה ּׁשמן את מ לּ הדליק  נמנעוּ  לא 
מת , בטמא  ׁש נּ טמא  בּ נר 

טמאתוֹ : על טמאה  ׁש ּמ וֹ סיפין ּפ י על אף

הכּ הניםאמר  סגן  חנינא ,רבּ י  
ה ּׂשרפה . לבית יוֹ צא  ע וֹ ר  ראיתי לא  מ יּ מי

עקיבאאמר  למדנוּ ,רבּ י  מ דּ בריו  , 
טרפה , ונמצא  ה בּ כ וֹ ר  את ׁש ה ּמ פ ׁש יט

בּ ע וֹ ר וֹ . ה כּ הנים  ׁש יּ א וֹ תוּ 
ראיה ,וחכמים אינוֹ  ראינוּ  לא  א וֹ מרים , 

ה ּׂשרפה : לבית  יוֹ צא  א לּ א 

בצד  ׁש היה  כּ פר על  ה עיד  ה וּ א  ,ירוּ ׁש ליםאף 
ה כּ פר בּ ני לכל  מלוה  והיה  אחד  זקן בוֹ  והיה 
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חנינא ברבי עג עדיותפרק

חוֹ תמים , ואחרים  יד וֹ  בּ כתב וכ וֹ תב
וה ּת יר וּ . חכמים  לפני מ עשׂ ה  וּ בא 

למד , א ּת ה   ּדר כ לפי
ׁש וֹ ברוֹ , את  כּ וֹ תב והאיׁש  גּ ּט ּה  את  כּ וֹ תבת  ׁש הא ּׁשה 

בחוֹ תמיו. א לּ א  ה גּ ט  ק יּ וּ ם  ׁש אין
בּ בּ שׂ ר , ׁש נּ מצאת  מחט  ועל

טמא . וה בּ שׂ ר  טה וֹ ר וֹ ת , וה יּ דים  ׁש ה ּס כּ ין
טה וֹ ר : ה כּ ל בּ ּפ ר ׁש , נמצאת  ואם 

ד אמר ׁש לׁש ה  יׁש מעאל ברים  רבּ י  
.בּ יבנה בּ כּ רם חכמיםלפני 

נתוּ נה ׁש היא  טרוּ פה  בּ יצה  על 
חבּ וּ ר. ׁש היא  ּת ר וּ מה , ׁש ל ירק  גּ בּ י על 

חבּ וּ ר. אינּה  כּ וֹ בע , כמין היתה  ואם 
לקּ מה , מ גּ יע ורא ׁש ּה  ׁש בּ קּ ציר ׁש בּ לת  ו על 

ה בּ ית , בּ על ׁש ל  היא  הרי ה קּ מה , עם  נקצרה  אם 
עניּ ים . ׁש ל  היא  הרי לאו, ואם 

עריס, מ קּ פת  ׁש היא  קט נּ ה  גּ נּ ה  ועל
מ כּ אן  וסלּ וֹ  בוֹ צר כּ מלא  בּ ּה  יׁש  אם 

ּת זּ ר ע. מ כּ אן, וסלּ וֹ  בוֹ צר וּ מלא 
תזּ רע: לא  לאו , ואם 

לפני אמרוּ  דברים  יׁש מעאל ׁש לׁש ה  ,רבּ י  
וה ּת ר , א ּס וּ ר לא  בּ הם  אמר  ולא 

מתיאוּ פרׁש ן בּ ן יהוֹ ׁש ע .רבּ י  
חיּ ב, ּפ ה , לּה  לעשׂ וֹ ת אם  בּ ׁש בּ ת, מרסא  ה ּמ פיס

ּפ ט וּ ר. לחה , מ ּמ נּ ה  לה וֹ ציא  ואם 
בּ ׁש בּ ת , נחׁש  ה צּ ד  ועל

חיּ ב. לרפ וּ אה , ואם  ּפ ט וּ ר, יּׁשכ נּ וּ , ׁש א  מתעּס ק  אם 
אירוֹ ניּ וֹ ת , לפסין ו על 

ד
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חנינא ברבי עדיותפרק עד

ה בּ אהל  טה וֹ ר וֹ ת  ה זּ ב.ׁש הם  בּ מ ּׂשא  וּ טמא וֹ ת  ּמ ת 
צד וֹ ק  בּ ן  אל עזר א וֹ מר ,רבּ י  

מלאכ ּת ן: נגמרה  ׁש א  מ ּפ ני טה וֹ רוֹ ת, ה זּ ב, בּ מ ּׂשא  אף

אמר  דברים  יׁש מעאל ׁש לׁש ה  רבּ י  
לוֹ  ה וֹ דה  עקיבאולא  .רבּ י  

יוֹ ם , מ בּ ע וֹ ד  ׁש רּס קן וה ּמ ליל וֹ ת  וה בּ סר ה ּׁשוּ ם 
יׁש מעאל  מ ּׁשּת חׁש ,ׁש רבּ י  יגמר  א וֹ מר, 

עקיבא יגמר :ורבּ י  לא  א וֹ מר , 

לפני אמרוּ  דברים  עקיבאׁש לׁש ה  ,רבּ י  
מ ּׁשוּ ם  אלי עזר ׁש נים  מ ּׁשוּ ם רבּ י יהוֹ ׁש עואחד  .רבּ י 
מ ּׁשוּ ם  אלי עזר ׁש נים  ,רבּ י 

זהב, ׁש ל  בעיר א ּׁשה  יוֹ צאת
ל עד וּ ת. ּפ סוּ לים  יוֹ נים  וּ מפריחי

מ ּׁשוּ ם  יהוֹ ׁש עואחד  ,רבּ י 
ּת רוּ מה , ׁש ל כ כּ ר וֹ ת  גּ בּ י על וּ מה לּ כת  חלדּ ה  בּ פי ה ּׁשרץ 

טה וֹ ר : ספקוֹ  נגע , לא  ספק נגע  ספק 

אמר  דברים  עקיבאׁש לׁש ה  ,רבּ י  
ל וֹ . ה וֹ ד וּ  לא  אחד  ו על  לוֹ  ה וֹ ד וּ  ׁש נים  על
מדרס. טמא  ׁש ה וּ א  סיּ דים , ׁש ל סנדּ ל  על 

ׁש  אר בּ עה , ת נּ וּ ר  ׁש ירי ׁש ל ׁש ה .ו על  א וֹ מרים  היוּ  
ל וֹ . וה וֹ ד וּ 

לוֹ , ה וֹ ד וּ  לא  אחד  ועל
זה , בּ צד  זה  מחּפ וּ ייו  ׁש נים  ׁש נּ ּט לוּ  כּ ּס א  על

עקיבא מטהרין:וחכמיםמטּמ א ׁש רבּ י  

ל בּ ן, זוֹ כה  האב א וֹ מר , היה  ה וּ א 
וּ בּׁשנים , וּ בחכמה , וּ בע ׁש ר , וּ בכּ ח, בּ נּ וֹ י,

לפניו , ה דּ וֹ ר וֹ ת  וּ במסּפ ר

ו

ז

ח 

ט 

שטבהובה.

אראבצ

משנמ: ט, אבה,

רישדא

.רעוהל

הוושמי

ימשי א,

לי:וע א,

רעשדאל

.ריומראשמ

ראשמ

יאבשז

ויפל.

ריומ

הבחועגכשת

סט: סנסלנ,

רעשדא

עשהלואלהל.

שטמ. עסשס,

שאש. ושתא,

ול.

ואלהל

עכששמזבז

מ:ומשע

הזל ההא,

ו ו, ו, ו, ב,

והל

ו

ז 

ח 

ט

חנינא ברבי עה עדיותפרק

ׁש נּ אמר  ה קּ ץ , מראוה וּ א  הדּ רוֹ ת ,ׁש קרא  
ׁש נּ אמר , ּפ י על אף

ׁש נה  מא וֹ ת ארבּ ע אתם  ו ענּ וּ  ,ו עבדוּ ם  
הנּ ה ונאמר , יׁש וּ בוּ  רביעי :וד וֹ ר 

חד ׁש . עשׂ ר  ׁש נים  ׁש ל  דברים  חמ ּׁשה  א וֹ מר , היה  ה וּ א  אף
חד ׁש . עשׂ ר  ׁש נים  ה ּמ בּ וּ ל , דּ וֹ ר  מ ׁש ּפ ט 

חד ׁש .א יּ וֹ במ ׁש ּפ ט עשׂ ר  ׁש נים  , 
חד ׁש . עשׂ ר  ׁש נים  ה ּמ צר יּ ים , מ ׁש ּפ ט 

וּ מגוֹ גמ ׁש ּפ ט חד ׁש .גּ וֹ ג עשׂ ר  ׁש נים  לבא , לעתיד  
חד ׁש , עשׂ ר ׁש נים  בּ גיה נּ ם , ר ׁש עים  מ ׁש ּפ ט

בּ חדׁש וֹ ׁש נּ אמר , חד ׁש  מ דּ י  .והיה 
נוּ רי בּ ן  יוֹ חנן ה עצרת ,רבּ י ו עד  ה ּפ סח מן א וֹ מר, 

בּ ׁש בּ ּת וֹ ׁש נּ אמר  ׁש בּ ת :וּ מ דּ י  

ג  פרק
ה בּ ית ,  ֹלתו והכניסן ׁש נּ חלק וּ , בּ אהל  המטּמ אין כּ ל 

הרכּ ינס  בּ ן  ד וֹ סא מט ּמ אין.וחכמיםמטהר ,רבּ י  
נוֹ שׂ אן, א וֹ  ה נּ בלה  מן זיתים  חצאי בּ כ ׁש ני ה נּ וֹ ג ע כּ יצד .

זית כּ חצי על  וּ מאהיל זית בּ כחצי ה נּ וֹ ג ע וּ בּמ ת,
עליו , מאהיל זית וכחצי זית  בּ כחצי נוֹ גע א וֹ 

זיתים , חצאי כּ ׁש ני על  וּ מאהיל 
עליו , מאהיל זית וכחצי זית  כּ חצי על מאהיל

הרכּ ינס  בּ ן  ד וֹ סא מט ּמ אין.וחכמיםמטהר רבּ י  
זית בּ כחצי ה נּ וֹ ג ע אבל 

זית , כּ חצי ו על  עליו  מאהיל אחר ודבר
זית כּ חצי על  מאהיל א וֹ 

טה וֹ ר. זית , כּ חצי ועל עליו  מאהיל  אחר  ודבר
מאיר אמר  ,רבּ י 

י

א 

ש קהמוה,

אעפש

וואאמש

:וריהו,

חדששעח. אההא,

שעח. מדה,

שעח.אמ ,

שעח. מה,

שעח.גומ לל,

שעח מרב,

.ומחבש,

מהוהריבנ א,

:ושבש

ולה כהבש,

מ.ומ,רדבה

הבחזמהאנ כ.

הבזועכז ו,

אנבזוזמע

ועכחז

מעכזוזמע

מ.ומרדבה

אהבז

ואמעוכז

אמעכז

ט. ואמעוכז,

רמא 

י

א

דק



חנינא ברבי עדיותפרק עד

ה בּ אהל  טה וֹ ר וֹ ת  ה זּ ב.ׁש הם  בּ מ ּׂשא  וּ טמא וֹ ת  ּמ ת 
צד וֹ ק  בּ ן  אל עזר א וֹ מר ,רבּ י  

מלאכ ּת ן: נגמרה  ׁש א  מ ּפ ני טה וֹ רוֹ ת, ה זּ ב, בּ מ ּׂשא  אף

אמר  דברים  יׁש מעאל ׁש לׁש ה  רבּ י  
לוֹ  ה וֹ דה  עקיבאולא  .רבּ י  

יוֹ ם , מ בּ ע וֹ ד  ׁש רּס קן וה ּמ ליל וֹ ת  וה בּ סר ה ּׁשוּ ם 
יׁש מעאל  מ ּׁשּת חׁש ,ׁש רבּ י  יגמר  א וֹ מר, 

עקיבא יגמר :ורבּ י  לא  א וֹ מר , 

לפני אמרוּ  דברים  עקיבאׁש לׁש ה  ,רבּ י  
מ ּׁשוּ ם  אלי עזר ׁש נים  מ ּׁשוּ ם רבּ י יהוֹ ׁש עואחד  .רבּ י 
מ ּׁשוּ ם  אלי עזר ׁש נים  ,רבּ י 

זהב, ׁש ל  בעיר א ּׁשה  יוֹ צאת
ל עד וּ ת. ּפ סוּ לים  יוֹ נים  וּ מפריחי

מ ּׁשוּ ם  יהוֹ ׁש עואחד  ,רבּ י 
ּת רוּ מה , ׁש ל כ כּ ר וֹ ת  גּ בּ י על וּ מה לּ כת  חלדּ ה  בּ פי ה ּׁשרץ 

טה וֹ ר : ספקוֹ  נגע , לא  ספק נגע  ספק 

אמר  דברים  עקיבאׁש לׁש ה  ,רבּ י  
ל וֹ . ה וֹ ד וּ  לא  אחד  ו על  לוֹ  ה וֹ ד וּ  ׁש נים  על
מדרס. טמא  ׁש ה וּ א  סיּ דים , ׁש ל סנדּ ל  על 

ׁש  אר בּ עה , ת נּ וּ ר  ׁש ירי ׁש ל ׁש ה .ו על  א וֹ מרים  היוּ  
ל וֹ . וה וֹ ד וּ 

לוֹ , ה וֹ ד וּ  לא  אחד  ועל
זה , בּ צד  זה  מחּפ וּ ייו  ׁש נים  ׁש נּ ּט לוּ  כּ ּס א  על

עקיבא מטהרין:וחכמיםמטּמ א ׁש רבּ י  

ל בּ ן, זוֹ כה  האב א וֹ מר , היה  ה וּ א 
וּ בּׁשנים , וּ בחכמה , וּ בע ׁש ר , וּ בכּ ח, בּ נּ וֹ י,

לפניו , ה דּ וֹ ר וֹ ת  וּ במסּפ ר

ו

ז

ח 

ט 

שטבהובה.

אראבצ

משנמ: ט, אבה,

רישדא

.רעוהל

הוושמי

ימשי א,

לי:וע א,

רעשדאל

.ריומראשמ

ראשמ

יאבשז

ויפל.

ריומ

הבחועגכשת

סט: סנסלנ,

רעשדא

עשהלואלהל.

שטמ. עסשס,

שאש. ושתא,

ול.

ואלהל

עכששמזבז

מ:ומשע

הזל ההא,

ו ו, ו, ו, ב,

והל

ו

ז 

ח 

ט

חנינא ברבי עה עדיותפרק

ׁש נּ אמר  ה קּ ץ , מראוה וּ א  הדּ רוֹ ת ,ׁש קרא  
ׁש נּ אמר , ּפ י על אף

ׁש נה  מא וֹ ת ארבּ ע אתם  ו ענּ וּ  ,ו עבדוּ ם  
הנּ ה ונאמר , יׁש וּ בוּ  רביעי :וד וֹ ר 

חד ׁש . עשׂ ר  ׁש נים  ׁש ל  דברים  חמ ּׁשה  א וֹ מר , היה  ה וּ א  אף
חד ׁש . עשׂ ר  ׁש נים  ה ּמ בּ וּ ל , דּ וֹ ר  מ ׁש ּפ ט 

חד ׁש .א יּ וֹ במ ׁש ּפ ט עשׂ ר  ׁש נים  , 
חד ׁש . עשׂ ר  ׁש נים  ה ּמ צר יּ ים , מ ׁש ּפ ט 

וּ מגוֹ גמ ׁש ּפ ט חד ׁש .גּ וֹ ג עשׂ ר  ׁש נים  לבא , לעתיד  
חד ׁש , עשׂ ר ׁש נים  בּ גיה נּ ם , ר ׁש עים  מ ׁש ּפ ט

בּ חדׁש וֹ ׁש נּ אמר , חד ׁש  מ דּ י  .והיה 
נוּ רי בּ ן  יוֹ חנן ה עצרת ,רבּ י ו עד  ה ּפ סח מן א וֹ מר, 

בּ ׁש בּ ּת וֹ ׁש נּ אמר  ׁש בּ ת :וּ מ דּ י  

ג  פרק
ה בּ ית ,  ֹלתו והכניסן ׁש נּ חלק וּ , בּ אהל  המטּמ אין כּ ל 

הרכּ ינס  בּ ן  ד וֹ סא מט ּמ אין.וחכמיםמטהר ,רבּ י  
נוֹ שׂ אן, א וֹ  ה נּ בלה  מן זיתים  חצאי בּ כ ׁש ני ה נּ וֹ ג ע כּ יצד .

זית כּ חצי על  וּ מאהיל זית בּ כחצי ה נּ וֹ ג ע וּ בּמ ת,
עליו , מאהיל זית וכחצי זית  בּ כחצי נוֹ גע א וֹ 

זיתים , חצאי כּ ׁש ני על  וּ מאהיל 
עליו , מאהיל זית וכחצי זית  כּ חצי על מאהיל

הרכּ ינס  בּ ן  ד וֹ סא מט ּמ אין.וחכמיםמטהר רבּ י  
זית בּ כחצי ה נּ וֹ ג ע אבל 

זית , כּ חצי ו על  עליו  מאהיל אחר ודבר
זית כּ חצי על  מאהיל א וֹ 

טה וֹ ר. זית , כּ חצי ועל עליו  מאהיל  אחר  ודבר
מאיר אמר  ,רבּ י 

י

א 

ש קהמוה,

אעפש

וואאמש

:וריהו,

חדששעח. אההא,

שעח. מדה,

שעח.אמ ,

שעח. מה,

שעח.גומ לל,

שעח מרב,

.ומחבש,

מהוהריבנ א,

:ושבש

ולה כהבש,

מ.ומ,רדבה

הבחזמהאנ כ.

הבזועכז ו,

אנבזוזמע

ועכחז

מעכזוזמע

מ.ומרדבה

אהבז

ואמעוכז

אמעכז

ט. ואמעוכז,

רמא 

י

א

דקק



המטמאי גכל  עדיותפרק עו 

בּ זה  דוֹ סאאף מט ּמ אין.וחכמיםמטהר רבּ י  
האהל.ה כּ ל עם  וה ּמ ּׂשא  ה ּמ ּׂשא , עם  ה ּמ גּ ע מן חוּ ץ  טמא , 

טה וֹ ר: ׁש מ וֹ ת , מ ּׁשני  טמא . אחד , מ ּׁשם  ׁש הוּ א  כּ ל ה כּ לל , זה 

דּ ברי מצטרף, אינוֹ  ּפ רוּ ד , הרכּ ינס.אכל בּ ן  ד וֹ סא רבּ י  
מצטרף.וחכמים א וֹ מרים , 

דּ ברי אסימ וֹ ן, על  ׁש ני מ עשׂ ר  דוֹ סא .מחלּ לין רבּ י  
מחלּ לין.וחכמים אין א וֹ מרים , 

דּ ברי לחּט את , ידים  דוֹ סא .מט בּ ילין רבּ י  
גוּ פ וֹ :וחכמים נטמא  ידיו, נטמא וּ  אם  א וֹ מרים , 

ּת רוּ מה , ׁש ל ירק וּ קניבת אבּט יח מ עי
דוֹ סא לזרים ,רבּ י  א וֹ סרין.וחכמיםמ ּת יר 

וּ פרס, מנה  מנה  גּ זוּ זוֹ ת  רחל וֹ ת  חמ ׁש 
דּ ברי ה גּ ז, בּ רא ׁש ית  דוֹ סא .חיּ בוֹ ת רבּ י  

ׁש הן:וחכמים כּ ל רחלוֹ ת חמ ׁש  א וֹ מרים , 

דּ ברי מת , טמא  טמא וֹ ת החוֹ צלוֹ ת דוֹ סא .כּ ל  רבּ י  
מדרס.וחכמים א וֹ מרים , 

דּ ברי גּ לגּ ילוֹ ן, מ ּׁשל  ח וּ ץ טה וֹ רוֹ ת , הקּ ליעוֹ ת  ד וֹ סא.כּ ל ר בּ י 
צּמ רים :וחכמים מ ּׁשל חוּ ץ טמא וֹ ת, כּ לּ ם  א וֹ מרים , 

טמאה . אר וּ ג, ׁש לּ ּה  קבּ וּ ל  ׁש בּ ית ה קּ לע 
עוֹ ר , הר כּ ינסו ׁש ל  בּ ן דוֹ סא  מטּמ אין.וחכמיםמטהרר בּ י 

טה וֹ רה . ׁש לּ ּה , אצבּ ע  בּ ית  נפסק 
טמאה : ׁש לּ ּה , ה ּפ קיע בּ ית 

דּ ברי בּ ּת רוּ מה , א וֹ כלת  דוֹ סא .ה ּׁשבוּ יה  רבּ י  
א וֹ כלתוחכמים ׁש בוּ יה  יׁש  א וֹ מרים , 

א וֹ כלת. ׁש אינּה  ׁש בוּ יה  ויׁש 
א וֹ כלת , אני, וּ טה וֹ רה  נׁש בּ יתי ׁש אמרה  הא ּׁשה  כּ יצד .

ב

ג 

ד

ה 

ו

מ.ומרדאב

ועה. חמהעה, הט,

ט: מש, ט. כשמא, זה,

ד אמ, רדבה.אפ,

מ.ו א,

ד רד.ממשעא,

אמ.ו א,

ד רד.מיל,

נג:ו אני, א,

מאוישת

א.ומל,רד

חרגממו

ד רד.חבה,

חרכש:ו א,

ד רד.כהטטמ,

מ.ו א,

ד חמג, רד.כהט,

חמצ:ו כט, א,

ט. השקשא,

מ.ומרדבהוע,

ט. נבאש,

ט: בהש,

ד רד.האב,

ישאו א,

וששא.

א השנוא, כ.

ב 

ג

ד 

ה

ו

המטמאי גכל  עז עדיותפרק

ׁש ה ּת יר. ה ּפ ה  ה וּ א  ׁש אסר ׁש ה ּפ ה 
ׁש נּ ׁש בּ ית , עדים  יׁש  ואם 

א וֹ כלת : אינּה  אני, טה וֹ רה  א וֹ מרת  והיא 

ספקוֹ ת  יהוֹ ׁש עארבּ עה  מטהרין.וחכמיםמטּמ א ,רבּ י 
ע וֹ בר , וה ּט ה וֹ ר עוֹ מד  ה ּט מא  כּ יצד .

ע וֹ בר , וה ּט מא  עוֹ מד  ה ּט ה וֹ ר
הר בּ ים , בּ ר ׁש וּ ת וטהרה  ה יּ חיד  בּ רׁש וּ ת  טמאה 
הר בּ ים , בּ ר ׁש וּ ת וטמאה  ה יּ חיד  בּ ר ׁש וּ ת טהרה 

האהיל , לא  ספק  האהיל ספק נגע , לא  ספק נגע  ספק 
הסיט, לא  ספק  הסיט  ספק

יהוֹ ׁש ע מטהרין:וחכמיםמטּמ א ,רבּ י 

דברים  צד וֹ ק ׁש לׁש ה  מטהרין.וחכמיםמטּמ א ,רבּ י  
גּ רוֹ סוֹ ת , ׁש ל וארוֹ ן ה ּׁשלחני, מסמר 

ׁש ע וֹ ת , אבן ׁש ל וּ מסמר 
צד וֹ ק  מטהרין:וחכמיםמטּמ א רבּ י  

דברים  גּ מליאל ארבּ עה  מטהרין.וחכמיםמטּמ א ,רבּ ן  
בּת ים , בּ עלי ׁש ל  מ ּת כ וֹ ת ׁש ל  טני כּ ּס וּ י

מ ּת כ וֹ ת , כלי וגלמי ה ּמ גרד וֹ ת, וּ תל וֹ י
ל ׁש נים . ׁש נּ חלקה  וטבלא 

גּ מליאל וּ מ וֹ דים  לרבּ ן  חכמים  
קטן, ואחד  גּ ד וֹ ל  אחד  לׁש נים , ׁש נּ חלקה  בּ טבלא 

טה וֹ ר : וה קּ טן טמא  ה גּ ד וֹ ל

דברים  גּ מליאלׁש לׁש ה  כּ דבריר בּ ן ׁש ּמ אי מחמיר  .בית  
ל ׁש בּ ת , טוֹ ב מ יּ וֹ ם  החּמ ין את  ט וֹ מנין אין

ט וֹ ב, בּ יוֹ ם  ה ּמ נוֹ רה  את זוֹ קפין ואין
רקיקין. א לּ א  גּ ריצין ּפ ּת ין א וֹ פין ואין

גּ מליאל אמר  א בּ ארבּ ן  בּ ית  ׁש ל  מימיהן , 
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המטמאי גכל  עדיותפרק עו 

בּ זה  דוֹ סאאף מט ּמ אין.וחכמיםמטהר רבּ י  
האהל.ה כּ ל עם  וה ּמ ּׂשא  ה ּמ ּׂשא , עם  ה ּמ גּ ע מן חוּ ץ  טמא , 

טה וֹ ר: ׁש מ וֹ ת , מ ּׁשני  טמא . אחד , מ ּׁשם  ׁש הוּ א  כּ ל ה כּ לל , זה 

דּ ברי מצטרף, אינוֹ  ּפ רוּ ד , הרכּ ינס.אכל בּ ן  ד וֹ סא רבּ י  
מצטרף.וחכמים א וֹ מרים , 

דּ ברי אסימ וֹ ן, על  ׁש ני מ עשׂ ר  דוֹ סא .מחלּ לין רבּ י  
מחלּ לין.וחכמים אין א וֹ מרים , 

דּ ברי לחּט את , ידים  דוֹ סא .מט בּ ילין רבּ י  
גוּ פ וֹ :וחכמים נטמא  ידיו, נטמא וּ  אם  א וֹ מרים , 

ּת רוּ מה , ׁש ל ירק וּ קניבת אבּט יח מ עי
דוֹ סא לזרים ,רבּ י  א וֹ סרין.וחכמיםמ ּת יר 

וּ פרס, מנה  מנה  גּ זוּ זוֹ ת  רחל וֹ ת  חמ ׁש 
דּ ברי ה גּ ז, בּ רא ׁש ית  דוֹ סא .חיּ בוֹ ת רבּ י  

ׁש הן:וחכמים כּ ל רחלוֹ ת חמ ׁש  א וֹ מרים , 

דּ ברי מת , טמא  טמא וֹ ת החוֹ צלוֹ ת דוֹ סא .כּ ל  רבּ י  
מדרס.וחכמים א וֹ מרים , 

דּ ברי גּ לגּ ילוֹ ן, מ ּׁשל  ח וּ ץ טה וֹ רוֹ ת , הקּ ליעוֹ ת  ד וֹ סא.כּ ל ר בּ י 
צּמ רים :וחכמים מ ּׁשל חוּ ץ טמא וֹ ת, כּ לּ ם  א וֹ מרים , 

טמאה . אר וּ ג, ׁש לּ ּה  קבּ וּ ל  ׁש בּ ית ה קּ לע 
עוֹ ר , הר כּ ינסו ׁש ל  בּ ן דוֹ סא  מטּמ אין.וחכמיםמטהרר בּ י 

טה וֹ רה . ׁש לּ ּה , אצבּ ע  בּ ית  נפסק 
טמאה : ׁש לּ ּה , ה ּפ קיע בּ ית 

דּ ברי בּ ּת רוּ מה , א וֹ כלת  דוֹ סא .ה ּׁשבוּ יה  רבּ י  
א וֹ כלתוחכמים ׁש בוּ יה  יׁש  א וֹ מרים , 

א וֹ כלת. ׁש אינּה  ׁש בוּ יה  ויׁש 
א וֹ כלת , אני, וּ טה וֹ רה  נׁש בּ יתי ׁש אמרה  הא ּׁשה  כּ יצד .
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המטמאי גכל  עז עדיותפרק

ׁש ה ּת יר. ה ּפ ה  ה וּ א  ׁש אסר ׁש ה ּפ ה 
ׁש נּ ׁש בּ ית , עדים  יׁש  ואם 

א וֹ כלת : אינּה  אני, טה וֹ רה  א וֹ מרת  והיא 

ספקוֹ ת  יהוֹ ׁש עארבּ עה  מטהרין.וחכמיםמטּמ א ,רבּ י 
ע וֹ בר , וה ּט ה וֹ ר עוֹ מד  ה ּט מא  כּ יצד .

ע וֹ בר , וה ּט מא  עוֹ מד  ה ּט ה וֹ ר
הר בּ ים , בּ ר ׁש וּ ת וטהרה  ה יּ חיד  בּ רׁש וּ ת  טמאה 
הר בּ ים , בּ ר ׁש וּ ת וטמאה  ה יּ חיד  בּ ר ׁש וּ ת טהרה 

האהיל , לא  ספק  האהיל ספק נגע , לא  ספק נגע  ספק 
הסיט, לא  ספק  הסיט  ספק

יהוֹ ׁש ע מטהרין:וחכמיםמטּמ א ,רבּ י 

דברים  צד וֹ ק ׁש לׁש ה  מטהרין.וחכמיםמטּמ א ,רבּ י  
גּ רוֹ סוֹ ת , ׁש ל וארוֹ ן ה ּׁשלחני, מסמר 

ׁש ע וֹ ת , אבן ׁש ל וּ מסמר 
צד וֹ ק  מטהרין:וחכמיםמטּמ א רבּ י  

דברים  גּ מליאל ארבּ עה  מטהרין.וחכמיםמטּמ א ,רבּ ן  
בּת ים , בּ עלי ׁש ל  מ ּת כ וֹ ת ׁש ל  טני כּ ּס וּ י

מ ּת כ וֹ ת , כלי וגלמי ה ּמ גרד וֹ ת, וּ תל וֹ י
ל ׁש נים . ׁש נּ חלקה  וטבלא 

גּ מליאל וּ מ וֹ דים  לרבּ ן  חכמים  
קטן, ואחד  גּ ד וֹ ל  אחד  לׁש נים , ׁש נּ חלקה  בּ טבלא 

טה וֹ ר : וה קּ טן טמא  ה גּ ד וֹ ל

דברים  גּ מליאלׁש לׁש ה  כּ דבריר בּ ן ׁש ּמ אי מחמיר  .בית  
ל ׁש בּ ת , טוֹ ב מ יּ וֹ ם  החּמ ין את  ט וֹ מנין אין

ט וֹ ב, בּ יוֹ ם  ה ּמ נוֹ רה  את זוֹ קפין ואין
רקיקין. א לּ א  גּ ריצין ּפ ּת ין א וֹ פין ואין

גּ מליאל אמר  א בּ ארבּ ן  בּ ית  ׁש ל  מימיהן , 
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המטמאי גכל  עדיותפרק עח

רקיקין. א לּ א  גּ ריצין ּפ ּת ין א וֹ פין היוּ  לא 
אבי  לבית  נּ עשׂ ה  מה  לוֹ , אמר וּ  

ישׂ ראל על וּ מקלּ ין עצמן על  מחמירין ׁש היוּ 
וחרי: גּ ריצין ּפ ּת ין א וֹ פין להיוֹ ת 

להקל. דברים  ׁש לׁש ה  אמר  ה וּ א  אף
ט וֹ ב, בּ יוֹ ם  ה ּמ גמר  את וּ מניחין ה ּמ ּט וֹ ת , בּ ין מכ בּ דין

פסחים . בּ לילי מקלּ ס גּ די ועוֹ שׂ ים 
א וֹ סרים :וחכמים 

דברים ׁש ל ׁש ה 
עזריה ר בּ י בּ ן א וֹ סרין.וחכמיםמ ּת יר ,אלעזר 

קרניה , ׁש בּ ין ברצוּ עה  יוֹ צאה  ּפ רת וֹ 
ט וֹ ב, בּ יוֹ ם  ה בּ המה  את וּ מקרדין

ׁש לּ הן. בּ רחים  ה ּפ לּפ לין את וׁש וֹ חקין
יהוּ דה  ט וֹ ב,רבּ י  בּ יוֹ ם  ה בּ המה  את מקרדין אין א וֹ מר , 

מקרצפין. אבל חבּ וּ רה , ע וֹ שׂ ה  ׁש ה וּ א  מ ּפ ני
מקרצפין:וחכמים לא  אף מקרדין אין א וֹ מרים , 

ד פרק 

מ קּ לּ י דברים  ׁש ּמ איא לּ וּ  הלּ ל וּ מחמריבית .בית 
ט וֹ ב, ביוֹ ם  ׁש נּ וֹ לדה  בּ יצה 

ׁש ּמ אי ּת אכל.בּ ית א וֹ מרים , 
הלּ ל  תאכל.וּ בית לא  א וֹ מרים , 

ׁש ּמ אי בּ כ כּ וֹ תבת.בּ ית וחמץ בּ כ זּ ית שׂ אר  א וֹ מרים , 
הלּ ל  בּ כ זּ ית :וּ בית וזה  זה  א וֹ מרים , 

מ ּת רת. ׁש היא  מ וֹ דים  ה כּ ל  טוֹ ב, ביוֹ ם  ׁש נּ וֹ לדה  בּ המה 
אסוּ ר. ׁש ה וּ א  מ וֹ דים  ה כּ ל  ה בּ יצה , מן ׁש יּ צא  ואפרוֹ ח

ט וֹ ב, בּ יוֹ ם  ועוֹ ף חיּ ה  ה ּׁשוֹ חט
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דברי דאלו עט עדיותפרק

ׁש ּמ אי ויכ ּס ה .בּ ית בּ דּ קר  יחּפ ר א וֹ מרים , 
הלּ ל  א וֹ מרים ,וּ בית 

מ וּ כן. עפר  ל וֹ  היה  כּ ן אם  א לּ א  יׁש חט לא 
ויכ ּס ה . בּ דּ קר  ׁש יּ חּפ ר ׁש חט, ׁש אם  וּ מ וֹ דים 

ה וּ א : מ וּ כן כּ ירה  ׁש אפר

ׁש ּמ אי הבקר.בּ ית ל עניּ ים , הבקר  א וֹ מרים , 
הלּ ל  א וֹ מרים ,וּ בית 

כּ ּׁשמ ּט ה . ל עׁש ירים  אף ׁש יּ בקר עד  הבקר , אינוֹ 
קב, קב ׁש ל ה ּׂשדה  עמרי כּ ל 

וּ ׁש כחוֹ , ק בּ ין, אר בּ עה  ׁש ל  ואחד 
ׁש ּמ אי ׁש כחה .בּ ית אינוֹ  א וֹ מרים , 
הלּ ל  ׁש כחה :וּ בית א וֹ מרים , 

ול גּ דיׁש  לגּ ּפ ה   ּסמ ו ׁש ה וּ א  העמר 
וּ ׁש כחוֹ , ול כּ לים , ולבּ קר

ׁש ּמ אי ׁש כחה .בּ ית אינוֹ  א וֹ מרים , 
הלּ ל  ׁש כחה :וּ בית א וֹ מרים , 

רבעי, כּ רם 
ׁש ּמ אי בעוּ ר.בּ ית לוֹ  ואין חמ ׁש  לוֹ  אין א וֹ מרים , 
הלּ ל  בעוּ ר.וּ בית לוֹ  ויׁש  חמ ׁש  ל וֹ  יׁש  א וֹ מרים , 

ׁש ּמ אי עוֹ לל וֹ ת ,בּ ית לוֹ  ויׁש  פרט לוֹ  יׁש  א וֹ מרים , 
ל עצמן. ּפ וֹ דים  וה עניּ ים 

הלּ ל  ל גּ ת :וּ בית כּ לּ וֹ  א וֹ מרים , 

מגל גּ לים , זיתים  ׁש ל  חבית
ׁש ּמ אי צרי בּ ית אינוֹ  לנקּ ב.א וֹ מרים ,  
הלּ ל  צרי וּ בית לנקּ ב.א וֹ מרים ,  

טה וֹ רה . ׁש היא  ׁש מרים , וּ סתמ וּ ה  נקּ בּה  ׁש אם  וּ מ וֹ דים ,
וטבל , ירד  ונטמא , טה וֹ ר  בּ ׁש מן  ה ּס

ג 

ד

ה 

ו

יבו.בש א,

אוה

ליאאכהלעמ.

שבו. ושש,

שכמה:

ה.בש הל, א,

אוה

עשאלכ. אה,

כעהשקק

ו ושאק,

אש.בש א,

ש:וה א,

השסלו

ו וו,

אש.בש א,

ש:וה א,

כר

אלחולב.בש א,

ילחולב.וה א,

ילפולעבש א,

ופל.

כל:וה א,

חשזמ

אצל.בש א,

צל.וה א,

שט. שנוש, ו,

יו הבטו,

ג

ד 

ה

ו

דקק



המטמאי גכל  עדיותפרק עח

רקיקין. א לּ א  גּ ריצין ּפ ּת ין א וֹ פין היוּ  לא 
אבי  לבית  נּ עשׂ ה  מה  לוֹ , אמר וּ  

ישׂ ראל על וּ מקלּ ין עצמן על  מחמירין ׁש היוּ 
וחרי: גּ ריצין ּפ ּת ין א וֹ פין להיוֹ ת 

להקל. דברים  ׁש לׁש ה  אמר  ה וּ א  אף
ט וֹ ב, בּ יוֹ ם  ה ּמ גמר  את וּ מניחין ה ּמ ּט וֹ ת , בּ ין מכ בּ דין

פסחים . בּ לילי מקלּ ס גּ די ועוֹ שׂ ים 
א וֹ סרים :וחכמים 

דברים ׁש ל ׁש ה 
עזריה ר בּ י בּ ן א וֹ סרין.וחכמיםמ ּת יר ,אלעזר 

קרניה , ׁש בּ ין ברצוּ עה  יוֹ צאה  ּפ רת וֹ 
ט וֹ ב, בּ יוֹ ם  ה בּ המה  את וּ מקרדין

ׁש לּ הן. בּ רחים  ה ּפ לּפ לין את וׁש וֹ חקין
יהוּ דה  ט וֹ ב,רבּ י  בּ יוֹ ם  ה בּ המה  את מקרדין אין א וֹ מר , 

מקרצפין. אבל חבּ וּ רה , ע וֹ שׂ ה  ׁש ה וּ א  מ ּפ ני
מקרצפין:וחכמים לא  אף מקרדין אין א וֹ מרים , 

ד פרק 

מ קּ לּ י דברים  ׁש ּמ איא לּ וּ  הלּ ל וּ מחמריבית .בית 
ט וֹ ב, ביוֹ ם  ׁש נּ וֹ לדה  בּ יצה 

ׁש ּמ אי ּת אכל.בּ ית א וֹ מרים , 
הלּ ל  תאכל.וּ בית לא  א וֹ מרים , 

ׁש ּמ אי בּ כ כּ וֹ תבת.בּ ית וחמץ בּ כ זּ ית שׂ אר  א וֹ מרים , 
הלּ ל  בּ כ זּ ית :וּ בית וזה  זה  א וֹ מרים , 

מ ּת רת. ׁש היא  מ וֹ דים  ה כּ ל  טוֹ ב, ביוֹ ם  ׁש נּ וֹ לדה  בּ המה 
אסוּ ר. ׁש ה וּ א  מ וֹ דים  ה כּ ל  ה בּ יצה , מן ׁש יּ צא  ואפרוֹ ח

ט וֹ ב, בּ יוֹ ם  ועוֹ ף חיּ ה  ה ּׁשוֹ חט

יא 

יב

א 

ב

להאפגאר.
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דברי דאלו עט עדיותפרק

ׁש ּמ אי ויכ ּס ה .בּ ית בּ דּ קר  יחּפ ר א וֹ מרים , 
הלּ ל  א וֹ מרים ,וּ בית 

מ וּ כן. עפר  ל וֹ  היה  כּ ן אם  א לּ א  יׁש חט לא 
ויכ ּס ה . בּ דּ קר  ׁש יּ חּפ ר ׁש חט, ׁש אם  וּ מ וֹ דים 

ה וּ א : מ וּ כן כּ ירה  ׁש אפר

ׁש ּמ אי הבקר.בּ ית ל עניּ ים , הבקר  א וֹ מרים , 
הלּ ל  א וֹ מרים ,וּ בית 

כּ ּׁשמ ּט ה . ל עׁש ירים  אף ׁש יּ בקר עד  הבקר , אינוֹ 
קב, קב ׁש ל ה ּׂשדה  עמרי כּ ל 

וּ ׁש כחוֹ , ק בּ ין, אר בּ עה  ׁש ל  ואחד 
ׁש ּמ אי ׁש כחה .בּ ית אינוֹ  א וֹ מרים , 
הלּ ל  ׁש כחה :וּ בית א וֹ מרים , 

ול גּ דיׁש  לגּ ּפ ה   ּסמ ו ׁש ה וּ א  העמר 
וּ ׁש כחוֹ , ול כּ לים , ולבּ קר

ׁש ּמ אי ׁש כחה .בּ ית אינוֹ  א וֹ מרים , 
הלּ ל  ׁש כחה :וּ בית א וֹ מרים , 

רבעי, כּ רם 
ׁש ּמ אי בעוּ ר.בּ ית לוֹ  ואין חמ ׁש  לוֹ  אין א וֹ מרים , 
הלּ ל  בעוּ ר.וּ בית לוֹ  ויׁש  חמ ׁש  ל וֹ  יׁש  א וֹ מרים , 

ׁש ּמ אי עוֹ לל וֹ ת ,בּ ית לוֹ  ויׁש  פרט לוֹ  יׁש  א וֹ מרים , 
ל עצמן. ּפ וֹ דים  וה עניּ ים 

הלּ ל  ל גּ ת :וּ בית כּ לּ וֹ  א וֹ מרים , 

מגל גּ לים , זיתים  ׁש ל  חבית
ׁש ּמ אי צרי בּ ית אינוֹ  לנקּ ב.א וֹ מרים ,  
הלּ ל  צרי וּ בית לנקּ ב.א וֹ מרים ,  

טה וֹ רה . ׁש היא  ׁש מרים , וּ סתמ וּ ה  נקּ בּה  ׁש אם  וּ מ וֹ דים ,
וטבל , ירד  ונטמא , טה וֹ ר  בּ ׁש מן  ה ּס
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ד

ה 

ו

יבו.בש א,

אוה

ליאאכהלעמ.

שבו. ושש,

שכמה:

ה.בש הל, א,

אוה

עשאלכ. אה,
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חשזמ

אצל.בש א,
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ה

ו

דקק



דברי דאלו עדיותפרק פ 

ׁש ּמ אי טה וֹ ר.בּ ית מנּט ף, ׁש ה וּ א  ּפ י על אף א וֹ מרים , 
הלּ ל  קטן.וּ בית אבר סיכת כּ די א וֹ מרים , 

מ ּת חלּ תוֹ , טמא  ׁש מן היה  ואם 
ׁש ּמ אי קטן.בּ ית אבר סיכת כּ די א וֹ מרים , 
הלּ ל  טוֹ פח.וּ בית מ ׁש קה  א וֹ מרים , 
יהוּ דה  מ ּׁשוּ ם רבּ י  הלּ ל א וֹ מר וּ מטּפ יח:בּ ית ט וֹ פח , 

כּ דברי דינר , וּ בׁש וה  בּ דינר מתק דּ ׁש ת ׁש ּמ איהא ּׁשה  .בית 
הלּ ל  פרוּ טה .וּ בית וּ בׁש וה  בּ פר וּ טה  א וֹ מרים , 

האיטלקי. בא ּס ר  מ ּׁשמנה  אחד  פר וּ טה , היא  וכ ּמ ה 
ׁש ּמ אי יׁש ן,בּ ית בגט  א ׁש ּת וֹ  את  ה וּ א  ּפ וֹ טר א וֹ מרים , 
הלּ ל  א וֹ סרין.וּ בית 

לּה . ׁש כּ תבוֹ  אחר  עּמ ּה  ׁש נּ תיחד  כּ ל  יׁש ן. גט איזה וּ 
בפנדּ קי, עּמ וֹ  ולנה  א ׁש ּת וֹ  את  המגרׁש 

ׁש ּמ אי ׁש ני.בּ ית גט מ ּמ נּ וּ  צריכה  אינּה  א וֹ מרים , 
הלּ ל  ׁש ני.וּ בית גט מ ּמ נּ וּ  צריכה  א וֹ מרים , 

ה נּ ּׂשוּ אין. מן ׁש נּ תגּ רׁש ה  בּ זמן אימתי,
ׁש ני, גט מּמ נּ וּ  צריכה  אינ ּה  האר וּ סין, מן נת גּ ר ׁש ה אם  אבל 

בּ ּה : גס לבּ וֹ  ׁש אין מ ּפ ני

ׁש ּמ אי לאחים ,בּ ית ה צּ רוֹ ת את מ ּת ירין 
הלּ ל  א וֹ סרין.וּ בית 

ׁש ּמ איחלצוּ , ה כּ ה נּ ה ,בּ ית מן ּפ וֹ סלין 
הלּ ל  מכ ׁש ירין.וּ בית 

ׁש ּמ אינתיבּ מ וּ , מכ ׁש ירין,בּ ית 
הלּ ל  ּפ וֹ סלין.וּ בית 

מכ ׁש ירין, וא לּ וּ  פ וֹ סלין ׁש א לּ וּ  ּפ י על ואף
נמנעוּ  ׁש ּמ אילא  נׁש ים בית הלּ ל מ לּ ּׂשא  ,מ בּ ית 

הלּ ל ולא  נׁש ים בית ׁש ּמ אימ לּ ּׂשא  .מ בּ ית 
וה ּט מא וֹ ת ה ּט הר וֹ ת  וכל

ז

ח 
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כסאק.וה א,
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א.וה
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פ.וה
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דברי דאלו פאעדיותפרק

מטּמ אין, וא לּ וּ  מטהרין א לּ וּ  ׁש היוּ 
א לּ וּ : גּ ב על א לּ וּ  טהרוֹ ת ע וֹ שׂ ים  להיוֹ ת  נמנע וּ  לא 

אחים , ׁש לׁש ה 
מפנה , ואחד  אחיוֹ ת  לׁש ּת י נשׂ וּ אים  מהם  ׁש נים 

מאמר , מפנה  בּה  ועשׂ ה  אחיוֹ ת  מ בּ עלי אחד  מת 
ה ּׁשני, אחיו מת  ּכ ואחר 

ׁש ּמ אי עּמ וֹ ,בּ ית א ׁש ּת וֹ  א וֹ מרים , 
א ּׁשה . אחוֹ ת  מ ּׁשוּ ם  ּת צא  וה לּ ה 

הלּ ל  וחליצה ,וּ בית בּ גט א ׁש ּת וֹ  את מ וֹ ציא  א וֹ מרים , 
בּ חליצה . אחיו  א ׁש ת  ואת

אחיו : א ׁש ת  על לוֹ  ואי א ׁש ּת וֹ  על  ל וֹ  אי  ׁש אמר וּ , היא  ז וֹ 

ה ּמ ּט ה , מ ּת ׁש מיׁש  א ׁש ּת וֹ  את ה ּמ דּ יר 
ׁש ּמ אי ׁש בּ תוֹ ת.בּ ית ׁש ּת י א וֹ מרים , 
הלּ ל  אחת.וּ בית ׁש בּ ת  א וֹ מרים , 

ואחד , ׁש מנים  לא וֹ ר ה ּמ ּפ לת
ׁש ּמ אי ה קּ ר בּ ן,בּ ית מן ּפ וֹ טרין 
הלּ ל  מחיּ בין.וּ בית 

בּ ציצית , ׁש ּמ אי סדין ה לּ לּפ וֹ טרין ,בּ ית  מח יּ בים.וּ בית 
הּׁשבּ ת , ׁש ּמ אי כּ ל כּ לת  ה לּ לּפ וֹ טרין ,בּ ית  מח יּ בין:וּ בית 

נזירוּ תוֹ  וה ׁש לים  מר בּ ה  נזיר וּ ת  ׁש נּ דר מי
לארץ, בּ א   ּכ ואחר 

ׁש ּמ אי יוֹ ם .בּ ית ׁש לׁש ים  נזיר  א וֹ מרים , 
הלּ ל בּ ּת חלּ ה .וּ בית נזיר  א וֹ מרים , 

א וֹ תוֹ , מ עיד וֹ ת עדים  כ ּת י ׁש ּת י ׁש היוּ  מי
חמ ׁש , ׁש נּ דר מ עידים  וא לּ וּ  ׁש ּת ים  ׁש נּ דר  מ עידים  א לּ וּ 

ׁש ּמ אי א וֹ מרים ,בּ ית 
נזירוּ ת. כּ אן ואין ה עד וּ ת נחלקה 
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יא 
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דברי דאלו עדיותפרק פ 

ׁש ּמ אי טה וֹ ר.בּ ית מנּט ף, ׁש ה וּ א  ּפ י על אף א וֹ מרים , 
הלּ ל  קטן.וּ בית אבר סיכת כּ די א וֹ מרים , 

מ ּת חלּ תוֹ , טמא  ׁש מן היה  ואם 
ׁש ּמ אי קטן.בּ ית אבר סיכת כּ די א וֹ מרים , 
הלּ ל  טוֹ פח.וּ בית מ ׁש קה  א וֹ מרים , 
יהוּ דה  מ ּׁשוּ ם רבּ י  הלּ ל א וֹ מר וּ מטּפ יח:בּ ית ט וֹ פח , 

כּ דברי דינר , וּ בׁש וה  בּ דינר מתק דּ ׁש ת ׁש ּמ איהא ּׁשה  .בית 
הלּ ל  פרוּ טה .וּ בית וּ בׁש וה  בּ פר וּ טה  א וֹ מרים , 

האיטלקי. בא ּס ר  מ ּׁשמנה  אחד  פר וּ טה , היא  וכ ּמ ה 
ׁש ּמ אי יׁש ן,בּ ית בגט  א ׁש ּת וֹ  את  ה וּ א  ּפ וֹ טר א וֹ מרים , 
הלּ ל  א וֹ סרין.וּ בית 

לּה . ׁש כּ תבוֹ  אחר  עּמ ּה  ׁש נּ תיחד  כּ ל  יׁש ן. גט איזה וּ 
בפנדּ קי, עּמ וֹ  ולנה  א ׁש ּת וֹ  את  המגרׁש 

ׁש ּמ אי ׁש ני.בּ ית גט מ ּמ נּ וּ  צריכה  אינּה  א וֹ מרים , 
הלּ ל  ׁש ני.וּ בית גט מ ּמ נּ וּ  צריכה  א וֹ מרים , 

ה נּ ּׂשוּ אין. מן ׁש נּ תגּ רׁש ה  בּ זמן אימתי,
ׁש ני, גט מּמ נּ וּ  צריכה  אינ ּה  האר וּ סין, מן נת גּ ר ׁש ה אם  אבל 

בּ ּה : גס לבּ וֹ  ׁש אין מ ּפ ני

ׁש ּמ אי לאחים ,בּ ית ה צּ רוֹ ת את מ ּת ירין 
הלּ ל  א וֹ סרין.וּ בית 

ׁש ּמ איחלצוּ , ה כּ ה נּ ה ,בּ ית מן ּפ וֹ סלין 
הלּ ל  מכ ׁש ירין.וּ בית 

ׁש ּמ אינתיבּ מ וּ , מכ ׁש ירין,בּ ית 
הלּ ל  ּפ וֹ סלין.וּ בית 

מכ ׁש ירין, וא לּ וּ  פ וֹ סלין ׁש א לּ וּ  ּפ י על ואף
נמנעוּ  ׁש ּמ אילא  נׁש ים בית הלּ ל מ לּ ּׂשא  ,מ בּ ית 

הלּ ל ולא  נׁש ים בית ׁש ּמ אימ לּ ּׂשא  .מ בּ ית 
וה ּט מא וֹ ת ה ּט הר וֹ ת  וכל

ז

ח 
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דברי דאלו פאעדיותפרק

מטּמ אין, וא לּ וּ  מטהרין א לּ וּ  ׁש היוּ 
א לּ וּ : גּ ב על א לּ וּ  טהרוֹ ת ע וֹ שׂ ים  להיוֹ ת  נמנע וּ  לא 

אחים , ׁש לׁש ה 
מפנה , ואחד  אחיוֹ ת  לׁש ּת י נשׂ וּ אים  מהם  ׁש נים 

מאמר , מפנה  בּה  ועשׂ ה  אחיוֹ ת  מ בּ עלי אחד  מת 
ה ּׁשני, אחיו מת  ּכ ואחר 

ׁש ּמ אי עּמ וֹ ,בּ ית א ׁש ּת וֹ  א וֹ מרים , 
א ּׁשה . אחוֹ ת  מ ּׁשוּ ם  ּת צא  וה לּ ה 

הלּ ל  וחליצה ,וּ בית בּ גט א ׁש ּת וֹ  את מ וֹ ציא  א וֹ מרים , 
בּ חליצה . אחיו  א ׁש ת  ואת

אחיו : א ׁש ת  על לוֹ  ואי א ׁש ּת וֹ  על  ל וֹ  אי  ׁש אמר וּ , היא  ז וֹ 

ה ּמ ּט ה , מ ּת ׁש מיׁש  א ׁש ּת וֹ  את ה ּמ דּ יר 
ׁש ּמ אי ׁש בּ תוֹ ת.בּ ית ׁש ּת י א וֹ מרים , 
הלּ ל  אחת.וּ בית ׁש בּ ת  א וֹ מרים , 

ואחד , ׁש מנים  לא וֹ ר ה ּמ ּפ לת
ׁש ּמ אי ה קּ ר בּ ן,בּ ית מן ּפ וֹ טרין 
הלּ ל  מחיּ בין.וּ בית 

בּ ציצית , ׁש ּמ אי סדין ה לּ לּפ וֹ טרין ,בּ ית  מח יּ בים.וּ בית 
הּׁשבּ ת , ׁש ּמ אי כּ ל כּ לת  ה לּ לּפ וֹ טרין ,בּ ית  מח יּ בין:וּ בית 

נזירוּ תוֹ  וה ׁש לים  מר בּ ה  נזיר וּ ת  ׁש נּ דר מי
לארץ, בּ א   ּכ ואחר 

ׁש ּמ אי יוֹ ם .בּ ית ׁש לׁש ים  נזיר  א וֹ מרים , 
הלּ ל בּ ּת חלּ ה .וּ בית נזיר  א וֹ מרים , 

א וֹ תוֹ , מ עיד וֹ ת עדים  כ ּת י ׁש ּת י ׁש היוּ  מי
חמ ׁש , ׁש נּ דר מ עידים  וא לּ וּ  ׁש ּת ים  ׁש נּ דר  מ עידים  א לּ וּ 

ׁש ּמ אי א וֹ מרים ,בּ ית 
נזירוּ ת. כּ אן ואין ה עד וּ ת נחלקה 
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דברי דאלו עדיותפרק פב

הלּ ל  א וֹ מרים ,וּ בית 
ׁש ּת ים : נזיר  ׁש יּ היה  ׁש ּת ים , חמ ׁש  בּ כלל  יׁש 

ה ּס דק, ּת חת נתוּ ן ׁש ה וּ א  אדם 
ׁש ּמ אי א וֹ מרים ,בּ ית 

ה ּט מאה . את  מביא  אינוֹ 
הלּ ל  א וֹ מרים ,וּ בית 

ה ּט מאה : את מביא  ה עליוֹ ן וה צּ ד  ה וּ א , חלוּ ל אדם 

ה פרק

יהוּ דה  א וֹ מר ,רבּ י  
מ קּ לּ י דברים  ׁש ּמ איׁש ּׁשה  הלּ ל וּ מחמריבית .בית 

נבל וֹ ת , דּ ם 
ׁש ּמ אי הלּ ל מטהרין,בּ ית מט ּמ אין.וּ בית 

ה נּ בלה , בּ יצת
מ ּת רת. בּ ּׁשוּ ק, נמ כּ רת  בּה  כּ יּ וֹ צא  יׁש  אם 

כּ דברי אסוּ רה , לאו, ׁש ּמ איואם  .בית 
הלּ ל  א וֹ סרין.וּ בית 

אסוּ רה , ׁש היא  טרפה  בּ ביצת וּ מ וֹ דים 
בא ּס וּ ר. ׁש גּ דלה  מ ּפ ני

מצר עת , ׁש ל טהרה  ודם  נכרית  דּ ם 
ׁש ּמ אי מטהרין.בּ ית 
הלּ ל  רגליה .וּ בית וּ כמימי כּ רקּ ּה  א וֹ מרים , 

בט וֹ בה , וׁש א  בּ טוֹ בה  ׁש ביעית  ּפ רוֹ ת א וֹ כלין
ׁש ּמ אי .כּ דברי בית 

הלּ ל  בטוֹ בה .וּ בית א לּ א  א וֹ כלים  אין א וֹ מרים , 
ׁש ּמ איהחמת , עוֹ מדת.בּ ית צר וּ רה  א וֹ מרים , 

הלּ ל  צר וּ רה :וּ בית ׁש אינּה  ּפ י על  אף א וֹ מרים , 
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יהודה  ה רבי  פג עדיותפרק 

יוֹ סי א וֹ מר ,רבּ י  
מ קּ לי דברים  ׁש ּמ איׁש ּׁשה  הלּ ל וּ מחמריבית .בית 

נאכל , ואינוֹ  ה ּׁשלחן על ה גּ בינה  עם  עוֹ לה  העוֹ ף
ׁש ּמ איכּ דברי .בית 

הלּ ל  נאכל.וּ בית ואינוֹ  עוֹ לה  אינוֹ  א וֹ מרים , 
יין, על  ו ענבים  ׁש מן, על זיתים  ּת וֹ רמין

ׁש ּמ איכּ דברי .בית 
הלּ ל  ּת וֹ רמין.וּ בית אין א וֹ מרים , 

ׁש בּ כּ רם , א ּמ וֹ ת  אר בּ ע ה זּ וֹ רע
ׁש ּמ אי אחת ,בּ ית ׁש וּ רה  קדּ ׁש  א וֹ מרים , 
הלּ ל  ׁש וּ רוֹ ת.וּ בית ׁש ּת י קדּ ׁש  א וֹ מרים , 
ׁש ּמ איה ּמ עיסה , הלּ ל ּפ וֹ טרין,בּ ית מחיּ בין.וּ בית 

כּ דברי בּ חר דּ לית , ׁש ּמ אי .מט בּ ילין בית 
הלּ ל  מטבּ ילין.וּ בית אין א וֹ מרים , 

פסחים , ערבי ׁש נּ תגּ יּ ר גּ ר 
ׁש ּמ אי לערב.בּ ית ּפ סחוֹ  את  וא וֹ כל  ט וֹ בל א וֹ מרים , 
ה לּ ל הקּ בר:וּ בית מן כּ פ וֹ רׁש  הערלה, מן ה ּפ וֹ רׁש  א וֹ מרים , 

יׁש מעאל  א וֹ מר ,רבּ י  
מ קּ לּ י דברים  ׁש ּמ איׁש לׁש ה  הלּ ל וּ מחמריבית .בית 

כּ דברי ה יּ דים , את מטּמ א  אינוֹ  ׁש ּמ אי .קהלת  בית 
הלּ ל  ה יּ דים .וּ בית את מט ּמ א  א וֹ מרים , 

מצותן, ׁש עשׂ וּ  חּט את מי
ׁש ּמ אי הלּ ל מטהרין,בּ ית מט ּמ אין.וּ בית 

ה קּ צח,
ׁש ּמ אי הלּ ל מטהריןבּ ית מט ּמ אין.וּ בית 

לּמ עשׂ ר וֹ ת : וכן

אלי עזר  א וֹ מר ,רבּ י 
מ קּ לּ י דברים  ׁש ּמ איׁש ני הלּ ל וּ מחמריבית .בית 
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דברי דאלו עדיותפרק פב

הלּ ל  א וֹ מרים ,וּ בית 
ׁש ּת ים : נזיר  ׁש יּ היה  ׁש ּת ים , חמ ׁש  בּ כלל  יׁש 

ה ּס דק, ּת חת נתוּ ן ׁש ה וּ א  אדם 
ׁש ּמ אי א וֹ מרים ,בּ ית 

ה ּט מאה . את  מביא  אינוֹ 
הלּ ל  א וֹ מרים ,וּ בית 

ה ּט מאה : את מביא  ה עליוֹ ן וה צּ ד  ה וּ א , חלוּ ל אדם 

ה פרק

יהוּ דה  א וֹ מר ,רבּ י  
מ קּ לּ י דברים  ׁש ּמ איׁש ּׁשה  הלּ ל וּ מחמריבית .בית 

נבל וֹ ת , דּ ם 
ׁש ּמ אי הלּ ל מטהרין,בּ ית מט ּמ אין.וּ בית 

ה נּ בלה , בּ יצת
מ ּת רת. בּ ּׁשוּ ק, נמ כּ רת  בּה  כּ יּ וֹ צא  יׁש  אם 

כּ דברי אסוּ רה , לאו, ׁש ּמ איואם  .בית 
הלּ ל  א וֹ סרין.וּ בית 

אסוּ רה , ׁש היא  טרפה  בּ ביצת וּ מ וֹ דים 
בא ּס וּ ר. ׁש גּ דלה  מ ּפ ני

מצר עת , ׁש ל טהרה  ודם  נכרית  דּ ם 
ׁש ּמ אי מטהרין.בּ ית 
הלּ ל  רגליה .וּ בית וּ כמימי כּ רקּ ּה  א וֹ מרים , 

בט וֹ בה , וׁש א  בּ טוֹ בה  ׁש ביעית  ּפ רוֹ ת א וֹ כלין
ׁש ּמ אי .כּ דברי בית 

הלּ ל  בטוֹ בה .וּ בית א לּ א  א וֹ כלים  אין א וֹ מרים , 
ׁש ּמ איהחמת , עוֹ מדת.בּ ית צר וּ רה  א וֹ מרים , 

הלּ ל  צר וּ רה :וּ בית ׁש אינּה  ּפ י על  אף א וֹ מרים , 
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יהודה  ה רבי  פג עדיותפרק 

יוֹ סי א וֹ מר ,רבּ י  
מ קּ לי דברים  ׁש ּמ איׁש ּׁשה  הלּ ל וּ מחמריבית .בית 

נאכל , ואינוֹ  ה ּׁשלחן על ה גּ בינה  עם  עוֹ לה  העוֹ ף
ׁש ּמ איכּ דברי .בית 

הלּ ל  נאכל.וּ בית ואינוֹ  עוֹ לה  אינוֹ  א וֹ מרים , 
יין, על  ו ענבים  ׁש מן, על זיתים  ּת וֹ רמין

ׁש ּמ איכּ דברי .בית 
הלּ ל  ּת וֹ רמין.וּ בית אין א וֹ מרים , 

ׁש בּ כּ רם , א ּמ וֹ ת  אר בּ ע ה זּ וֹ רע
ׁש ּמ אי אחת ,בּ ית ׁש וּ רה  קדּ ׁש  א וֹ מרים , 
הלּ ל  ׁש וּ רוֹ ת.וּ בית ׁש ּת י קדּ ׁש  א וֹ מרים , 
ׁש ּמ איה ּמ עיסה , הלּ ל ּפ וֹ טרין,בּ ית מחיּ בין.וּ בית 

כּ דברי בּ חר דּ לית , ׁש ּמ אי .מט בּ ילין בית 
הלּ ל  מטבּ ילין.וּ בית אין א וֹ מרים , 

פסחים , ערבי ׁש נּ תגּ יּ ר גּ ר 
ׁש ּמ אי לערב.בּ ית ּפ סחוֹ  את  וא וֹ כל  ט וֹ בל א וֹ מרים , 
ה לּ ל הקּ בר:וּ בית מן כּ פ וֹ רׁש  הערלה, מן ה ּפ וֹ רׁש  א וֹ מרים , 

יׁש מעאל  א וֹ מר ,רבּ י  
מ קּ לּ י דברים  ׁש ּמ איׁש לׁש ה  הלּ ל וּ מחמריבית .בית 

כּ דברי ה יּ דים , את מטּמ א  אינוֹ  ׁש ּמ אי .קהלת  בית 
הלּ ל  ה יּ דים .וּ בית את מט ּמ א  א וֹ מרים , 

מצותן, ׁש עשׂ וּ  חּט את מי
ׁש ּמ אי הלּ ל מטהרין,בּ ית מט ּמ אין.וּ בית 

ה קּ צח,
ׁש ּמ אי הלּ ל מטהריןבּ ית מט ּמ אין.וּ בית 

לּמ עשׂ ר וֹ ת : וכן

אלי עזר  א וֹ מר ,רבּ י 
מ קּ לּ י דברים  ׁש ּמ איׁש ני הלּ ל וּ מחמריבית .בית 
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יהודה  ה רבי  עדיותפרק  פד

טבלה , ׁש א  יוֹ לדת  דּ ם 
ׁש ּמ אי רגליה .בּ ית וּ כמימי כּ רקּ ּה  א וֹ מרים , 
הלּ ל  ויבׁש .וּ בית לח מט ּמ א  א וֹ מרים , 

ויבׁש : לח מטּמ א  ׁש ה וּ א  בּ זוֹ ב בּ יוֹ לדת  וּ מ וֹ דים 

אחיוֹ ת , ׁש ּת י נשׂ וּ אין מהם  ׁש נים  אחים , אר בּ עה 
לאחיוֹ ת , ה נּ שׂ וּ אים  מתוּ 

מתיבּ מ וֹ ת. ולא  חוֹ לצוֹ ת א לּ וּ  הרי
יוֹ ציא וּ . וכנסוּ , קדמ וּ  ואם 

אלי עזר  מ ּׁשוּ ם רבּ י ׁש ּמ איא וֹ מר יקיּ מ וּ .בּ ית , 
הלּ ל  יוֹ ציא וּ :וּ בית א וֹ מרים , 

מהללאל  בּ ן דברים .עקביא  ארבּ עה  ה עיד  
לוֹ , א וֹ מרעקביאאמר וּ  ׁש היית  דברים  באר בּ עה   ּב חזר , 

לישׂ ראל. דּ ין בּ ית  אב  ׂונעש
ימי, כּ ל  ׁש וֹ טה  לה קּ רא  לי מ וּ טב להן, אמר

ה ּמ ק וֹ ם , לפני ר ׁש ע  אחת  ׁש עה  ל עשׂ וֹ ת  ולא 
בּ וֹ . חזר  שׂ ררה  בּ ׁש ביל  א וֹ מרים , יהיוּ  ׁש א 
ה יּ רוֹ ק . ודם  ה ּפ קדּ ה  שׂ ער  מט ּמ א  היה  ה וּ א 

מטהרין.וחכמים 
ׁש נּ ׁש ר מ וּ ם  בּ על בּ כ וֹ ר  שׂ ער  מ ּת יר  היה  ה וּ א 

ׁש חט וֹ ,  ּכ ואחר בחלּ וֹ ן וה נּ יחוֹ 
א וֹ סרים .וחכמים 

א וֹ מר , היה  ה וּ א 
המ ׁש חררת. ׁש פחה  את ולא  ה גּ יּ רת את לא  מ ׁש קין אין

מ ׁש קין.וחכמים א וֹ מרים , 
מ עשׂ ה  ל וֹ , ,בּ כרכּ מית אמרוּ  

ׁש היתה  מ ׁש חררת ,בירוּ ׁש ליםׁש פחה  
ואבטליוֹ ןוה ׁש ק וּ ה  ה ׁש קוּ ה .ׁש מ עיה דּ גמא  להם , אמר  . 

ארוֹ נוֹ . את  דּ ין בית וסקלוּ  בּ נדּ וּ יוֹ , וּ מת  ונדּ וּ ה וּ ,
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יהודה  ה רבי  פה עדיותפרק 

יהוּ דה אמר  וׁש לוֹ ם רבּ י  חס נתנדּ ה ,ׁש עקביא, 
בּ חכמה מ יּ שׂ ראל  אדם  כל בּ פני ננעלת עזרה  ׁש אין

חטא  מהללאל וּ ביראת  בּ ן .כּ עקביא  
נדּ וּ , מי חנ וֹ ואת בּ ן ידים .אלי עזר בּ טהרת ׁש ּפ קּפ ק  , 

ארוֹ נוֹ . על  אבן וה נּ יחוּ  דּ ין בית ׁש לחוּ  וּ כ ׁש ּמ ת ,
אר וֹ נוֹ : את סוֹ קלין בּ נדּ וּ יוֹ , וּ מת ה ּמ תנדּ ה  ׁש כּ ל  מל ּמ ד 

לבנוֹ , אמר  מיתתוֹ  בּ ׁש עת 
א וֹ מר. ׁש הייתי דברים  בארבּ עה   ּב חזר  בּ ני,

. ּב חזרּת  לא  ולּמ ה  ל וֹ , אמר 
לוֹ , אמר 

מ ּפ  ׁש מ עּת י המרבּ ים .אני מ ּפ י ׁש מע וּ  והם  המר בּ ים , י 
בׁש מ וּ עתן. עמד וּ  והם  בׁש מ וּ עתי, עמד ּת י אני
המרבּ ין. וּ מ ּפ י ה יּ חיד , מ ּפ י ׁש מ עּת  א ּת ה  אבל

המרבּ ין. בּ דברי ולאחז ה יּ חיד , דּ ברי לה נּ יח מ וּ טב
לחברי  עלי ּפ קד  א בּ א , ל וֹ , .אמר  

מפקיד . איני ל וֹ , אמר 
בי. מצאת עילה  ׁש ּמ א  ל וֹ , אמר 

מ עשׂ י  לאו. לוֹ , וּ מ עשׂ י אמר  ּיקרבו : ּירחקו  

ו  פרק
בּ בא בּ ן יהוּ דה דברים .רבּ י חמ ּׁשה  ה עיד  

ה קּ טנּ וֹ ת , את  ׁש ּמ מאנים 
אחד , עד  ּפ י על הא ּׁשה  את וׁש ּמ ּׂשיאין

ּת רנגוֹ ל  ה נּ פ ׁש ,בּ ירוּ ׁש ליםוׁש נּ סקל  את ׁש הרג  על 
ה ּמ זבּ ח, גּ ב על   ׁש נּ תנּס יוֹ ם  ארבּ עים  בּ ן ה יּ ין ו על 

ׁש ע וֹ ת : בּ ארבּ ע  ׁש קּ רב ׁש חר ׁש ל ּת מיד  ו על 

יהוֹ ׁש עה עיד  רבּ י 
הבּ בלי כּ פר אי ׁש  אלינתן בּ ן  נחוּ ניא ,ורבּ י  
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ב
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שענבכאמב

.כבמוח

שבי.אבחומנ, ,

שבדואעא. ו,

סאא: משהוב,

במאל

חבבדשא. ב,

ולחב. אל,

אל

ושמה. אשמה,

ועב. אעב,

וה. אאשמה,

ובה. מלדה,

פעל. א, אל,

אמ. אל,

שעמב. אל,

מיוי: ל. אל,

החד.ריבב

שאה

ואהעפעא

עשאהבות

והבאישעגה

ותשששבש:

ריה

ונבאאכה

ז 

א

ב 

דק



יהודה  ה רבי  עדיותפרק  פד

טבלה , ׁש א  יוֹ לדת  דּ ם 
ׁש ּמ אי רגליה .בּ ית וּ כמימי כּ רקּ ּה  א וֹ מרים , 
הלּ ל  ויבׁש .וּ בית לח מט ּמ א  א וֹ מרים , 

ויבׁש : לח מטּמ א  ׁש ה וּ א  בּ זוֹ ב בּ יוֹ לדת  וּ מ וֹ דים 

אחיוֹ ת , ׁש ּת י נשׂ וּ אין מהם  ׁש נים  אחים , אר בּ עה 
לאחיוֹ ת , ה נּ שׂ וּ אים  מתוּ 

מתיבּ מ וֹ ת. ולא  חוֹ לצוֹ ת א לּ וּ  הרי
יוֹ ציא וּ . וכנסוּ , קדמ וּ  ואם 

אלי עזר  מ ּׁשוּ ם רבּ י ׁש ּמ איא וֹ מר יקיּ מ וּ .בּ ית , 
הלּ ל  יוֹ ציא וּ :וּ בית א וֹ מרים , 

מהללאל  בּ ן דברים .עקביא  ארבּ עה  ה עיד  
לוֹ , א וֹ מרעקביאאמר וּ  ׁש היית  דברים  באר בּ עה   ּב חזר , 

לישׂ ראל. דּ ין בּ ית  אב  ׂונעש
ימי, כּ ל  ׁש וֹ טה  לה קּ רא  לי מ וּ טב להן, אמר

ה ּמ ק וֹ ם , לפני ר ׁש ע  אחת  ׁש עה  ל עשׂ וֹ ת  ולא 
בּ וֹ . חזר  שׂ ררה  בּ ׁש ביל  א וֹ מרים , יהיוּ  ׁש א 
ה יּ רוֹ ק . ודם  ה ּפ קדּ ה  שׂ ער  מט ּמ א  היה  ה וּ א 

מטהרין.וחכמים 
ׁש נּ ׁש ר מ וּ ם  בּ על בּ כ וֹ ר  שׂ ער  מ ּת יר  היה  ה וּ א 

ׁש חט וֹ ,  ּכ ואחר בחלּ וֹ ן וה נּ יחוֹ 
א וֹ סרים .וחכמים 

א וֹ מר , היה  ה וּ א 
המ ׁש חררת. ׁש פחה  את ולא  ה גּ יּ רת את לא  מ ׁש קין אין

מ ׁש קין.וחכמים א וֹ מרים , 
מ עשׂ ה  ל וֹ , ,בּ כרכּ מית אמרוּ  

ׁש היתה  מ ׁש חררת ,בירוּ ׁש ליםׁש פחה  
ואבטליוֹ ןוה ׁש ק וּ ה  ה ׁש קוּ ה .ׁש מ עיה דּ גמא  להם , אמר  . 

ארוֹ נוֹ . את  דּ ין בית וסקלוּ  בּ נדּ וּ יוֹ , וּ מת  ונדּ וּ ה וּ ,

ה 

ו
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יהודה  ה רבי  פה עדיותפרק 

יהוּ דה אמר  וׁש לוֹ ם רבּ י  חס נתנדּ ה ,ׁש עקביא, 
בּ חכמה מ יּ שׂ ראל  אדם  כל בּ פני ננעלת עזרה  ׁש אין

חטא  מהללאל וּ ביראת  בּ ן .כּ עקביא  
נדּ וּ , מי חנ וֹ ואת בּ ן ידים .אלי עזר בּ טהרת ׁש ּפ קּפ ק  , 

ארוֹ נוֹ . על  אבן וה נּ יחוּ  דּ ין בית ׁש לחוּ  וּ כ ׁש ּמ ת ,
אר וֹ נוֹ : את סוֹ קלין בּ נדּ וּ יוֹ , וּ מת ה ּמ תנדּ ה  ׁש כּ ל  מל ּמ ד 

לבנוֹ , אמר  מיתתוֹ  בּ ׁש עת 
א וֹ מר. ׁש הייתי דברים  בארבּ עה   ּב חזר  בּ ני,

. ּב חזרּת  לא  ולּמ ה  ל וֹ , אמר 
לוֹ , אמר 

מ ּפ  ׁש מ עּת י המרבּ ים .אני מ ּפ י ׁש מע וּ  והם  המר בּ ים , י 
בׁש מ וּ עתן. עמד וּ  והם  בׁש מ וּ עתי, עמד ּת י אני
המרבּ ין. וּ מ ּפ י ה יּ חיד , מ ּפ י ׁש מ עּת  א ּת ה  אבל

המרבּ ין. בּ דברי ולאחז ה יּ חיד , דּ ברי לה נּ יח מ וּ טב
לחברי  עלי ּפ קד  א בּ א , ל וֹ , .אמר  

מפקיד . איני ל וֹ , אמר 
בי. מצאת עילה  ׁש ּמ א  ל וֹ , אמר 

מ עשׂ י  לאו. לוֹ , וּ מ עשׂ י אמר  ּיקרבו : ּירחקו  

ו  פרק
בּ בא בּ ן יהוּ דה דברים .רבּ י חמ ּׁשה  ה עיד  

ה קּ טנּ וֹ ת , את  ׁש ּמ מאנים 
אחד , עד  ּפ י על הא ּׁשה  את וׁש ּמ ּׂשיאין

ּת רנגוֹ ל  ה נּ פ ׁש ,בּ ירוּ ׁש ליםוׁש נּ סקל  את ׁש הרג  על 
ה ּמ זבּ ח, גּ ב על   ׁש נּ תנּס יוֹ ם  ארבּ עים  בּ ן ה יּ ין ו על 

ׁש ע וֹ ת : בּ ארבּ ע  ׁש קּ רב ׁש חר ׁש ל ּת מיד  ו על 

יהוֹ ׁש עה עיד  רבּ י 
הבּ בלי כּ פר אי ׁש  אלינתן בּ ן  נחוּ ניא ,ורבּ י  
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בבא ב יהודה  ורבי  עדיותפרק פו 

טמא , ׁש ה וּ א  ה ּמ ת  מן אבר  על 
אלי עזר  החי.ׁש רבּ י מן אבר  על  א לּ א  אמר וּ  לא  א וֹ מר, 

וחמר. קל והלא  ל וֹ , אמר וּ 
טמא , מ ּמ נּ וּ  ה ּפ וֹ ר ׁש  אבר טה וֹ ר , ׁש ה וּ א  החי מן וּ מה 

טמא , ׁש ה וּ א  ה ּמ ת 
טמא . מ ּמ נּ וּ  ה ּפ וֹ רׁש  אבר  ׁש יּ היה  דין אינוֹ 

החי. מן אבר  על  א לּ א  אמר וּ  לא  להם , אמר
ה ּמ תים , מ ּט מאת החיּ ים  טמאת מרבּ ה  אחר, דּ בר

מ ּת חּת יו , וּ מ וֹ ׁש ב מ ׁש כּ ב עוֹ שׂ ה  ׁש החי
בגדים , וּ לט ּמ א  אדם  לטּמ א 

וּ מ ׁש ק  אכלים  לט ּמ א  מ דּ ף גּ בּ יו  ין,ועל 
מטּמ א : ה ּמ ת ּׁשאין מה 

החי, מן מאבר ה ּפ וֹ ר ׁש  בּ שׂ ר  כּ זּ ית
אלי עזר נחוּ ניאמטּמ א ,ר בּ י  ור בּ י  יה וֹ ׁש ע מטהרים.ור בּ י 

החי, מן מאבר ה ּפ וֹ ר ׁש  כּ ּׂשערה  עצם 
נחוּ ניא יה וֹ ׁש עמטּמ א ,ר בּ י  ור בּ י אליעזר  מטהרין.ור בּ י 

לוֹ  אלי עזר אמר וּ  ,לרבּ י 
החי. מן מאבר  ה ּפ וֹ רׁש  בּ שׂ ר כ זּ ית  לט ּמ א  ראית מה 

ׁש לם . כּ מת החי מן אבר  מצינוּ  להם , אמר
טמא , מ ּמ נּ וּ  ה ּפ וֹ ר ׁש  בּ שׂ ר כּ זּ ית ה ּמ ת , מה 

טמא . יהיה  מ ּמ נּ וּ  ה ּפ וֹ ר ׁש  בּ שׂ ר  כּ זּ ית החי, מן אבר אף
לא , ל וֹ , אמרוּ 

ה ּמ ת , מן ה ּפ וֹ רׁש  בּ שׂ ר  כ זּ ית  טּמ את אם 
מ ּמ נּ וּ , ה ּפ וֹ ר ׁש  כּ ּׂשערה  עצם  ט ּמ את  ׁש כּ ן

החי, מן מאבר ה ּפ וֹ ר ׁש  בּ שׂ ר  כ זּ ית ּת טּמ א 
הימ נּ וּ . ה ּפ וֹ רׁש  כּ ּׂשערה  עצם  טהר ּת  ׁש כּ ן

לוֹ  נחוּ ניאאמר וּ  ,לרבּ י  
החי. מן מאבר  ה ּפ וֹ רׁש  כּ ּׂשערה  עצם  לט ּמ א  ראית מה 

ג 
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ג

בבא ב יהודה  ורבי  פז עדיותפרק

ׁש לם . כּ מת החי מן אבר  מצינוּ  להם , אמר
טמא , מ ּמ נּ וּ  ה ּפ וֹ ר ׁש  כּ ּׂשערה  עצם  ה ּמ ת , מה 

טמא . יהיה  מ ּמ נּ וּ  ה ּפ וֹ ר ׁש  כּ ּׂשערה  עצם  החי, מן אבר אף
לא , ל וֹ , אמרוּ 

ה ּמ ת , מן ה ּפ וֹ רׁש  כּ ּׂשערה  עצם  טּמ את אם 
מ ּמ נּ וּ , ה ּפ וֹ ר ׁש  בּ שׂ ר כ זּ ית  ט ּמ את  ׁש כּ ן

החי, מן מאבר ה ּפ וֹ ר ׁש  כּ ּׂשערה  עצם  ּת טּמ א 
מ ּמ נּ וּ . ה ּפ וֹ רׁש  בּ שׂ ר  כ זּ ית טהר ּת  ׁש כּ ן

לוֹ  אלי עזר אמר וּ  מ דּ וֹ תי לרבּ י לחלק ראית  מה  ,, 
בּ ׁש ניהם . טהר  א וֹ  בׁש ניהם  טּמ א  א וֹ 

ה עצמ וֹ ת , מ ּט מאת ה בּ שׂ ר  טמאת מרבּ ה  להם , אמר
בּ עצמ וֹ ת. כּ ן ּׁשאין מה  וּ בּׁשרצים , בּ נּ בלוֹ ת נוֹ הג  ׁש ה בּ שׂ ר

כּ רא וּ י, בּ שׂ ר  עליו ׁש יּ ׁש  אבר אחר, דּ בר
וּ באהל. וּ במ ּׂשא  במ גּ ע  מט ּמ א 

טה וֹ ר. ה עצם , חסר  טמא . ה בּ שׂ ר , חסר
לוֹ  נחוּ ניאאמר וּ  מ דּ וֹ תי לרבּ י  לחלק ראית  מה  ,, 

בּ ׁש ניהם . טהר  א וֹ  בׁש ניהם  טּמ א  א וֹ 
ה בּ שׂ ר , מ ּט מאת  ה עצמ וֹ ת טמאת מרבּ ה  להם , אמר

טה וֹ ר , החי מן ה ּפ וֹ ר ׁש  ּׁשה בּ שׂ ר 
טמא . כבר יּ תוֹ , וה וּ א  מ ּמ נּ וּ , ה ּפ וֹ רׁש  ואבר 

וּ באהל , וּ במ ּׂשא  במ גּ ע מטּמ א  בּ שׂ ר כּ זּ ית  אחר, דּ בר 
וּ באהל. וּ במ ּׂשא  בּ מ גּ ע  מט ּמ אים  עצמ וֹ ת  ורב

טה וֹ ר. ה בּ שׂ ר , חסר
באהל , מ לּ ט ּמ א  ׁש ּט ה וֹ ר ּפ י על  אף עצמ וֹ ת , רב חסר

וּ במ ּׂשא . במ גּ ע מטּמ א 
טה וֹ ר. מ כּ זּ ית , פחוֹ ת ׁש ה וּ א  ה ּמ ת , בּ שׂ ר  כּ ל אחר , דּ בר 

מת , ׁש ל מנינוֹ  ורב בּ נינוֹ  רב
טמאין. רבע , בּ הם  ׁש אין ּפ י על  אף
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בבא ב יהודה  ורבי  עדיותפרק פו 

טמא , ׁש ה וּ א  ה ּמ ת  מן אבר  על 
אלי עזר  החי.ׁש רבּ י מן אבר  על  א לּ א  אמר וּ  לא  א וֹ מר, 

וחמר. קל והלא  ל וֹ , אמר וּ 
טמא , מ ּמ נּ וּ  ה ּפ וֹ ר ׁש  אבר טה וֹ ר , ׁש ה וּ א  החי מן וּ מה 

טמא , ׁש ה וּ א  ה ּמ ת 
טמא . מ ּמ נּ וּ  ה ּפ וֹ רׁש  אבר  ׁש יּ היה  דין אינוֹ 

החי. מן אבר  על  א לּ א  אמר וּ  לא  להם , אמר
ה ּמ תים , מ ּט מאת החיּ ים  טמאת מרבּ ה  אחר, דּ בר

מ ּת חּת יו , וּ מ וֹ ׁש ב מ ׁש כּ ב עוֹ שׂ ה  ׁש החי
בגדים , וּ לט ּמ א  אדם  לטּמ א 

וּ מ ׁש ק  אכלים  לט ּמ א  מ דּ ף גּ בּ יו  ין,ועל 
מטּמ א : ה ּמ ת ּׁשאין מה 

החי, מן מאבר ה ּפ וֹ ר ׁש  בּ שׂ ר  כּ זּ ית
אלי עזר נחוּ ניאמטּמ א ,ר בּ י  ור בּ י  יה וֹ ׁש ע מטהרים.ור בּ י 

החי, מן מאבר ה ּפ וֹ ר ׁש  כּ ּׂשערה  עצם 
נחוּ ניא יה וֹ ׁש עמטּמ א ,ר בּ י  ור בּ י אליעזר  מטהרין.ור בּ י 

לוֹ  אלי עזר אמר וּ  ,לרבּ י 
החי. מן מאבר  ה ּפ וֹ רׁש  בּ שׂ ר כ זּ ית  לט ּמ א  ראית מה 

ׁש לם . כּ מת החי מן אבר  מצינוּ  להם , אמר
טמא , מ ּמ נּ וּ  ה ּפ וֹ ר ׁש  בּ שׂ ר כּ זּ ית ה ּמ ת , מה 

טמא . יהיה  מ ּמ נּ וּ  ה ּפ וֹ ר ׁש  בּ שׂ ר  כּ זּ ית החי, מן אבר אף
לא , ל וֹ , אמרוּ 

ה ּמ ת , מן ה ּפ וֹ רׁש  בּ שׂ ר  כ זּ ית  טּמ את אם 
מ ּמ נּ וּ , ה ּפ וֹ ר ׁש  כּ ּׂשערה  עצם  ט ּמ את  ׁש כּ ן

החי, מן מאבר ה ּפ וֹ ר ׁש  בּ שׂ ר  כ זּ ית ּת טּמ א 
הימ נּ וּ . ה ּפ וֹ רׁש  כּ ּׂשערה  עצם  טהר ּת  ׁש כּ ן

לוֹ  נחוּ ניאאמר וּ  ,לרבּ י  
החי. מן מאבר  ה ּפ וֹ רׁש  כּ ּׂשערה  עצם  לט ּמ א  ראית מה 

ג 

עאמהשט

לאאעאמה.שא א,

וקו. אל,

אהמט ומהשט,

השט

אדשאהמט.

לאאעאמה. אל,

מטהמה דא,

שעמומ

לאוב

וגמלאו

משהמ:

כבהממה

מ.ויונמ,רא

עכהממה

מ.ואוימ,רנ

לאאל

מרלכבהממה.

מאמהכש. אל,

כבהמט מה,

כבהמיט. אאמה,

ל אל,

אטכבהמה

שטעכהמ

תכבהממה

שטעכהה.

לנאל

מרלעכהממה.
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ׁש לם . כּ מת החי מן אבר  מצינוּ  להם , אמר
טמא , מ ּמ נּ וּ  ה ּפ וֹ ר ׁש  כּ ּׂשערה  עצם  ה ּמ ת , מה 

טמא . יהיה  מ ּמ נּ וּ  ה ּפ וֹ ר ׁש  כּ ּׂשערה  עצם  החי, מן אבר אף
לא , ל וֹ , אמרוּ 

ה ּמ ת , מן ה ּפ וֹ רׁש  כּ ּׂשערה  עצם  טּמ את אם 
מ ּמ נּ וּ , ה ּפ וֹ ר ׁש  בּ שׂ ר כ זּ ית  ט ּמ את  ׁש כּ ן

החי, מן מאבר ה ּפ וֹ ר ׁש  כּ ּׂשערה  עצם  ּת טּמ א 
מ ּמ נּ וּ . ה ּפ וֹ רׁש  בּ שׂ ר  כ זּ ית טהר ּת  ׁש כּ ן

לוֹ  אלי עזר אמר וּ  מ דּ וֹ תי לרבּ י לחלק ראית  מה  ,, 
בּ ׁש ניהם . טהר  א וֹ  בׁש ניהם  טּמ א  א וֹ 

ה עצמ וֹ ת , מ ּט מאת ה בּ שׂ ר  טמאת מרבּ ה  להם , אמר
בּ עצמ וֹ ת. כּ ן ּׁשאין מה  וּ בּׁשרצים , בּ נּ בלוֹ ת נוֹ הג  ׁש ה בּ שׂ ר

כּ רא וּ י, בּ שׂ ר  עליו ׁש יּ ׁש  אבר אחר, דּ בר
וּ באהל. וּ במ ּׂשא  במ גּ ע  מט ּמ א 

טה וֹ ר. ה עצם , חסר  טמא . ה בּ שׂ ר , חסר
לוֹ  נחוּ ניאאמר וּ  מ דּ וֹ תי לרבּ י  לחלק ראית  מה  ,, 

בּ ׁש ניהם . טהר  א וֹ  בׁש ניהם  טּמ א  א וֹ 
ה בּ שׂ ר , מ ּט מאת  ה עצמ וֹ ת טמאת מרבּ ה  להם , אמר

טה וֹ ר , החי מן ה ּפ וֹ ר ׁש  ּׁשה בּ שׂ ר 
טמא . כבר יּ תוֹ , וה וּ א  מ ּמ נּ וּ , ה ּפ וֹ רׁש  ואבר 

וּ באהל , וּ במ ּׂשא  במ גּ ע מטּמ א  בּ שׂ ר כּ זּ ית  אחר, דּ בר 
וּ באהל. וּ במ ּׂשא  בּ מ גּ ע  מט ּמ אים  עצמ וֹ ת  ורב

טה וֹ ר. ה בּ שׂ ר , חסר
באהל , מ לּ ט ּמ א  ׁש ּט ה וֹ ר ּפ י על  אף עצמ וֹ ת , רב חסר

וּ במ ּׂשא . במ גּ ע מטּמ א 
טה וֹ ר. מ כּ זּ ית , פחוֹ ת ׁש ה וּ א  ה ּמ ת , בּ שׂ ר  כּ ל אחר , דּ בר 

מת , ׁש ל מנינוֹ  ורב בּ נינוֹ  רב
טמאין. רבע , בּ הם  ׁש אין ּפ י על  אף

מאמהכש. אל,

עכהמט מה,

עכהמיט. אאמה,

ל אל,

אטעכהמה

שטכבהמ

תעכהממה

שטכבהמ.

מרלמלאאל ,

אטבאטב.
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אשעבכ דא,

מבוו.

ט. חה, ט. חה,

מרלמלנאל ,

אטבאטב.

מטהמה אל,

שהמהט

ט. וכ, והמ,

כבמבוו דא,

ועמבוו.

ט. חה,

אעפשמב חרע,

מבו.

ט. שפמ, כבה, דא,

רבומשמ

ט. אעפשבר,

דקק



בבא ב יהודה  ורבי  עדיותפרק פח

לוֹ  יהוֹ ׁש עאמר וּ  בּ ׁש ניהם .לרבּ י לטהר  ראית  מה  , 
לא , להם , אמר

ורקב, ורבע רב בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  בּ ּמ ת, אמר ּת ם  אם 
ורקב: ורבע רב בּ וֹ  ׁש אין בחי ּת אמר וּ 

ז פרק

צד וֹ ק ה עיד  ורבּ י  יהוֹ ׁש ע רבּ י 
כּ לוּ ם , ל כּ הן בּ וֹ  ׁש אין ׁש ּמ ת, חמ וֹ ר  ּפ טר ּפ דיוֹ ן על

אלי עזר  בּ אחריוּ תן ׁש רבּ י חיּ בין א וֹ מר , 
בּ ן. ׁש ל סלעים  כּ חמ ׁש 

בּ אחריוּ תן וחכמים חיּ בין אין א וֹ מרים , 
ׁש ני: מ עשׂ ר ׁש ל כפדיוֹ ן א לּ א 

צד וֹ ק ה עיד  טה וֹ ר.רבּ י  ׁש ה וּ א  טמאים , חגבים  ציר  על  
טמאים חגבים  רא ׁש וֹ נה , ׁש ּמ ׁש נה 

צירן: פסל וּ  לא  טה וֹ רים , חגבים  עם  ׁש נּ כ בּ ׁש וּ 

צד וֹ ק ה עיד  ה נּ וֹ טפים ,רבּ י  על  ׁש ר בּ וּ  זוֹ חלין על 
כּ ׁש רים . ׁש הם 

היה  הּפ ליאמ עשׂ ה  ,בּ בירת 
והכ ׁש יר וּ ה וּ : חכמים  לפני מ עשׂ ה  וּ בא 

צד וֹ ק ה עיד  אג וֹ ז,רבּ י  בּ עלה  ׁש קּ לּ חן זוֹ חלין על  
כּ ׁש רים . ׁש הן
היה  ,באהליאמ עשׂ ה  

והכ ׁש יר וּ ה וּ : ה גּ זית, ל ׁש כּ ת  לפני מ עשׂ ה  וּ בא 

ר בּ י הדר ה עיד  אי ׁש  יקים  ורבּ י  יהוֹ ׁש ע 
טמא . ׁש ה וּ א  ה ּׁשרץ , גּ בּ י על  ׁש נּ תנוֹ  חּט את ׁש ל קלל  על 

אלי עזר  מטהר.ׁש רבּ י 
ּפ ּפ יס ה עיד  נזיר וּ ת ,רבּ י ׁש ּת י ׁש נּ זר  מי על 
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ב
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ד

ה 

מרלב.ליאל ,

ל אל,

שברוו אאב,

תבשברוו:

ריוצה

שבלכ עפפחש,

חבשא א,

כסשב.

אחבו א,

אכשמש:

שט.רצה עצחט,

חט שר,

לפצ: שעחט,

עזשעהרצה

שכ.

בהמה

ומלחו:

עזשבארצה

שכ.

במה

ו: ומללה,

יויאההר

שט. עקשחשעגה,

מ.שא

עמששנרפה

א

ב 

ג

ד 

ה

יהושע רבי זהעיד פט עדיותפרק

ׁש לׁש ים , יוֹ ם  הרא ׁש וֹ נה  את גּ לּ ח ׁש אם 
ׁש ּׁשים . יוֹ ם  ה ּׁשניּ ה  ׁש ּמ ג לּ ח

יצא , אחד , חסר ׁש ּׁשים  יוֹ ם  ג לּ ח ואם 
ה ּמ נין: מן ל וֹ  ע וֹ לה  ׁש ל ׁש ים  ׁש יּ וֹ ם 

ר בּ י ּפ ּפ יס ה עיד  ורבּ י יהוֹ ׁש ע 
ׁש למים . ׁש יּ קרב ׁש למים , ׁש ל  ולד  על

אלי עזר  ׁש למים .ׁש רבּ י יקרב לא  ׁש למים  ׁש וּ לד  א וֹ מר  
יקרב.וחכמים א וֹ מרים , 

ּפ ּפ יס אמר  ,רבּ י 
ׁש למים , זבחי פרה  לנוּ  ׁש היתה  מ עיד  אני

בּ חג: ׁש למים  ולד ּה  ואכלנוּ  בּפ סח ואכלנוּ ה 

טמא וֹ ת. ׁש הן נחּת וֹ מים , ׁש ל אר וּ כ וֹ ת על  ה עיד וּ  הם 
אלי עזר  מטהר.ׁש רבּ י 

חליוֹ ת ׁש חּת כ וֹ  ּת נּ וּ ר על ה עיד וּ  הם 
טמא . ׁש ה וּ א  לחליא , חליא  בּ ין חל  ונתן

אלי עזר  מטהר.ׁש רבּ י 
אדר. בּ כל  ה ּׁשנה  את  ׁש ּמ עבּ רין ה עיד וּ  הם 

ה ּפ וּ רים . עד  א וֹ מרים  ׁש היוּ 
ּת נאי. על  ה ּׁשנה  את ׁש ּמ עבּ רים  ה עיד וּ  הם 

גּ מליאל וּ מ עשׂ ה  ברבּ ן  
מהגמ וֹ ן ר ׁש וּ ת ל ּט ל   לבא ,בּ סוּ ריאׁש הל ו ׁש הה  

לכ ׁש יּ רצה  ּת נאי על  ה ּׁשנה  את  גּ מליאל ועבּ רוּ  ,רבּ ן  
מ עבּ רת : ה ּׁשנה  ונמצאת אני, רוֹ צה  אמר וּ כ ׁש בּ א 

סגנאיה עיד  בּ ן  מנחם  
טמא , ׁש ה וּ א  זיתים  ׁש וֹ לקי ׁש ל  ה יּ וֹ רה  מ וּ סף על

טה וֹ ר. ׁש ה וּ א  צבּ עים  וׁש ל
ה דּ ברים : חלּ וּ ף א וֹ מרים  ׁש היוּ 

ו

ז

ח 
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בבא ב יהודה  ורבי  עדיותפרק פח

לוֹ  יהוֹ ׁש עאמר וּ  בּ ׁש ניהם .לרבּ י לטהר  ראית  מה  , 
לא , להם , אמר

ורקב, ורבע רב בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  בּ ּמ ת, אמר ּת ם  אם 
ורקב: ורבע רב בּ וֹ  ׁש אין בחי ּת אמר וּ 

ז פרק

צד וֹ ק ה עיד  ורבּ י  יהוֹ ׁש ע רבּ י 
כּ לוּ ם , ל כּ הן בּ וֹ  ׁש אין ׁש ּמ ת, חמ וֹ ר  ּפ טר ּפ דיוֹ ן על

אלי עזר  בּ אחריוּ תן ׁש רבּ י חיּ בין א וֹ מר , 
בּ ן. ׁש ל סלעים  כּ חמ ׁש 

בּ אחריוּ תן וחכמים חיּ בין אין א וֹ מרים , 
ׁש ני: מ עשׂ ר ׁש ל כפדיוֹ ן א לּ א 

צד וֹ ק ה עיד  טה וֹ ר.רבּ י  ׁש ה וּ א  טמאים , חגבים  ציר  על  
טמאים חגבים  רא ׁש וֹ נה , ׁש ּמ ׁש נה 

צירן: פסל וּ  לא  טה וֹ רים , חגבים  עם  ׁש נּ כ בּ ׁש וּ 

צד וֹ ק ה עיד  ה נּ וֹ טפים ,רבּ י  על  ׁש ר בּ וּ  זוֹ חלין על 
כּ ׁש רים . ׁש הם 

היה  הּפ ליאמ עשׂ ה  ,בּ בירת 
והכ ׁש יר וּ ה וּ : חכמים  לפני מ עשׂ ה  וּ בא 

צד וֹ ק ה עיד  אג וֹ ז,רבּ י  בּ עלה  ׁש קּ לּ חן זוֹ חלין על  
כּ ׁש רים . ׁש הן
היה  ,באהליאמ עשׂ ה  

והכ ׁש יר וּ ה וּ : ה גּ זית, ל ׁש כּ ת  לפני מ עשׂ ה  וּ בא 

ר בּ י הדר ה עיד  אי ׁש  יקים  ורבּ י  יהוֹ ׁש ע 
טמא . ׁש ה וּ א  ה ּׁשרץ , גּ בּ י על  ׁש נּ תנוֹ  חּט את ׁש ל קלל  על 

אלי עזר  מטהר.ׁש רבּ י 
ּפ ּפ יס ה עיד  נזיר וּ ת ,רבּ י ׁש ּת י ׁש נּ זר  מי על 
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מרלב.ליאל ,

ל אל,

שברוו אאב,

תבשברוו:

ריוצה

שבלכ עפפחש,

חבשא א,

כסשב.

אחבו א,

אכשמש:

שט.רצה עצחט,

חט שר,

לפצ: שעחט,
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ומלחו:

עזשבארצה

שכ.

במה

ו: ומללה,

יויאההר

שט. עקשחשעגה,

מ.שא

עמששנרפה

א

ב 

ג

ד 

ה

יהושע רבי זהעיד פט עדיותפרק

ׁש לׁש ים , יוֹ ם  הרא ׁש וֹ נה  את גּ לּ ח ׁש אם 
ׁש ּׁשים . יוֹ ם  ה ּׁשניּ ה  ׁש ּמ ג לּ ח

יצא , אחד , חסר ׁש ּׁשים  יוֹ ם  ג לּ ח ואם 
ה ּמ נין: מן ל וֹ  ע וֹ לה  ׁש ל ׁש ים  ׁש יּ וֹ ם 

ר בּ י ּפ ּפ יס ה עיד  ורבּ י יהוֹ ׁש ע 
ׁש למים . ׁש יּ קרב ׁש למים , ׁש ל  ולד  על

אלי עזר  ׁש למים .ׁש רבּ י יקרב לא  ׁש למים  ׁש וּ לד  א וֹ מר  
יקרב.וחכמים א וֹ מרים , 

ּפ ּפ יס אמר  ,רבּ י 
ׁש למים , זבחי פרה  לנוּ  ׁש היתה  מ עיד  אני

בּ חג: ׁש למים  ולד ּה  ואכלנוּ  בּפ סח ואכלנוּ ה 

טמא וֹ ת. ׁש הן נחּת וֹ מים , ׁש ל אר וּ כ וֹ ת על  ה עיד וּ  הם 
אלי עזר  מטהר.ׁש רבּ י 

חליוֹ ת ׁש חּת כ וֹ  ּת נּ וּ ר על ה עיד וּ  הם 
טמא . ׁש ה וּ א  לחליא , חליא  בּ ין חל  ונתן

אלי עזר  מטהר.ׁש רבּ י 
אדר. בּ כל  ה ּׁשנה  את  ׁש ּמ עבּ רין ה עיד וּ  הם 

ה ּפ וּ רים . עד  א וֹ מרים  ׁש היוּ 
ּת נאי. על  ה ּׁשנה  את ׁש ּמ עבּ רים  ה עיד וּ  הם 

גּ מליאל וּ מ עשׂ ה  ברבּ ן  
מהגמ וֹ ן ר ׁש וּ ת ל ּט ל   לבא ,בּ סוּ ריאׁש הל ו ׁש הה  

לכ ׁש יּ רצה  ּת נאי על  ה ּׁשנה  את  גּ מליאל ועבּ רוּ  ,רבּ ן  
מ עבּ רת : ה ּׁשנה  ונמצאת אני, רוֹ צה  אמר וּ כ ׁש בּ א 

סגנאיה עיד  בּ ן  מנחם  
טמא , ׁש ה וּ א  זיתים  ׁש וֹ לקי ׁש ל  ה יּ וֹ רה  מ וּ סף על

טה וֹ ר. ׁש ה וּ א  צבּ עים  וׁש ל
ה דּ ברים : חלּ וּ ף א וֹ מרים  ׁש היוּ 

ו

ז

ח 

שגאהיש

שהיש.

י וגישחא,

ששעלמה:

יופהר

שש. עושש,

אששליש.שא

י.ו א,

רפא 

אמשלפזש

ובוושב:

שט. ההעאשנ,

מ.שא

ההעתשח

שט. וחבחל,

מ.שא

ההשאהבא.

שאעה.

ההשאהעת.

בגו 

ולבשלרמ

רגואהעתל

והמ: וארא,

מבסה

עמהששזשט

וצשט.

שאחה:

ו

ז 

ח 

דקק



יהושע רבי זהעיד עדיותפרק צ 

גּ דגּ דאה עיד  בן נחוּ ניא  רבּ י 
בגט . יוֹ צאה  ׁש היא  אביה , ׁש ה ּׂשיא ּה  החר ׁש ת  על 

לכהן, ׁש נּ ּׂשאת ישׂ ראל בת קטנּ ה  ועל
יוֹ ר ׁש ּה . בּ על ּה  מתה , ואם  בּ ּת רוּ מה , א וֹ כלת  ׁש היא 
דּ מיו. את  ׁש יּ ּת ן בבּ ירה , ׁש בּ נא וֹ  ה גּ זוּ ל ה ּמ ריׁש  ועל

לר בּ ים , נוֹ ד עה  ׁש א  ה גּ זוּ לה  החּט את  ועל
ה ּמ זבּ ח: ת קּ וּ ן מ ּפ ני מכ ּפ רת, ׁש היא 

ח פרק 

בּ תיראה עיד  בּ ן יהוֹ ׁש ע רבּ י  
טה וֹ ר. ׁש ה וּ א  נבלוֹ ת דּ ם  על

בּ תיראה עיד  בּ ן ׁש מעוֹ ן  רבּ י 
כּ לּ וֹ . את  ׁש ּט ּמ א  במקצת וֹ , טמא  ׁש נּ גע  חּט את  אפר  על 

עקיבאףה וֹ סי  ,רבּ י  
וה גּ חלים וה לּ בוֹ נה  ה קּ טרת  ועל ה ּס לת  על

כּ לּ ם : את  ׁש ּפ סל  בּ מקצתם , יוֹ ם  טבוּ ל ׁש נּ גע

הכּ הןה עיד  יהוּ דה ורבּ י  בּ בא בן  יהוּ דה רבּ י  
לכהן, ׁש נּ ּׂשאת ישׂ ראל בת קטנּ ה  על

לחּפ ה ׁש נּ כנסה  כּ יון בּ ּת ר וּ מה  א וֹ כלת  ׁש היא 
נבעלה . ׁש א  ּפ י על  אף

הּק צּ בה עיד  בן  זכריה ורבּ י  הכּ הן  יוֹ סי  רבּ י 
ׁש הרהנה  ּת ינוֹ קת מ ׁש ּפ חּת ּה ,ׁש קל וֹ ןבאעל  בני ורחקוּ ה  , 

נטמאה . וׁש א  נסּת רה  ׁש א  א וֹ תּה  מ עידים  ועדיה 
ׁש הרהנה , א ּת ם  מאמינים  אם  חכמים , להם  אמרוּ 

נטמאה . וׁש א  נסּת רה  ׁש א  האמינוּ ,
נטמאה , ו ׁש א  נסּת רה  ׁש א  מאמינים  א ּת ם  אין ואם 

ׁש הרהנה : ּת אמינוּ  אל

ט 

א 

ב

רנבגה

שיב. עהשא,

וקבישל

בי. ומ, שאב,

שאד. וההשב,

וההשנל

מתה: שמ,

ריבבה

עדנשט.

רשבבה

שאכ. עאחשטב,

רעה

עהוהוו

שאכ: שטיב,

ריבבויהה

עקבישל

שאבכשל

אעפשנ.

ריהוזבהה

ובמבעתש ,

ומאשנונ.

אמאש אלח,

שנונ. ה,

ואאמשנונ

אתש:

ט

א

ב 

דקק
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א

מחזור טומחזור ידמחזור יגמשנהפרקמסכת
טו טבת תשצ"איז ניסן תשפ"היז תמוז תשע"טא-בח

טז טבת תשצ"איח ניסן תשפ"היח תמוז תשע"טג-דח

יז טבת תשצ"איט ניסן תשפ"היט תמוז תשע"טה-וח

יח טבת תשצ"אכ ניסן תשפ"הכ תמוז תשע"טז-אח-א

יט טבת תשצ"אכא ניסן תשפ"הכא תמוז תשע"טב-גא

כ טבת תשצ"אכב ניסן תשפ"הכב תמוז תשע"טד-הא

כא טבת תשצ"אכג ניסן תשפ"הכג תמוז תשע"טו-זא

כב טבת תשצ"אכד ניסן תשפ"הכד תמוז תשע"טח-טא

כג טבת תשצ"אכה ניסן תשפ"הכה תמוז תשע"טא-בב

כד טבת תשצ"אכו ניסן תשפ"הכו תמוז תשע"טג-דב

כה טבת תשצ"אכז ניסן תשפ"הכז תמוז תשע"טה-וב

כו טבת תשצ"אכח ניסן תשפ"הכח תמוז תשע"טז-אב-ג

כז טבת תשצ"אכט ניסן תשפ"הכט תמוז תשע"טב-גג

כח טבת תשצ"אל ניסן תשפ"הא אב תשע"טד-הג

כט טבת תשצ"אא אייר תשפ"הב אב תשע"טו-זג

א שבט תשצ"אב אייר תשפ"הג אב תשע"טח-טג

ב שבט תשצ"אג אייר תשפ"הד אב תשע"טי-אג-ד

ג שבט תשצ"אד אייר תשפ"הה אב תשע"טב-גד

ד שבט תשצ"אה אייר תשפ"הו אב תשע"טד-הד

ה שבט תשצ"או אייר תשפ"הז אב תשע"טו-זד

ו שבט תשצ"אז אייר תשפ"הח אב תשע"טח-טד

ז שבט תשצ"אח אייר תשפ"הט אב תשע"טי-יאד

ח שבט תשצ"אט אייר תשפ"הי אב תשע"טיב-אד-ה

ט שבט תשצ"אי אייר תשפ"היא אב תשע"טב-גה

י שבט תשצ"איא אייר תשפ"היב אב תשע"טד-הה

יא שבט תשצ"איב אייר תשפ"היג אב תשע"טו-זה

יב שבט תשצ"איג אייר תשפ"היד אב תשע"טח-טה

יג שבט תשצ"איד אייר תשפ"הטו אב תשע"טי-יאה

יד שבט תשצ"אטו אייר תשפ"הטז אב תשע"טיב-אה-א

הסכמות מופיעות במסכת ברכות
- עבודה זרה א-ה

ת ח 
עדויו



ב

לפני הלימוד:

של  עשה  מצות  לקיים  זו(  )משנה  אלו  משניות  לומד  הריני 
לעילוי  זה  לימוד  שיהא  רצון  ויהי  תורה  תלמוד 

נשמת פב"פ.

אחר הלימוד:

הובא בספר זכרון יהודה בקבלה מהגאון מו"ה דוד דייטש זצ"ל

יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שתהא לימוד משניות שלמדתי 
משנה  כי  לנשמתו / לנשמתה  זכות  )פב"פ(  נשמת  בשביל 

רמים  לתענוגים  ותזכה  מעלה  מעלה  שתעלה  נשמה  אותיות 

ולהנות מזיו השכינה ושתהא צרורה בצרור החיים עם נשמת 

עם  המתים  בתחיית  ולהחיותה  עדן  שבגן  וצדקניות  צדיקים 

אמן. ברחמים  ישראל  מתי  שאר  כל 

תפילה קצרה:

 בספר צבי לצדיק )מהגה"ק יהושע צבי מיכל שפירא זצ"ל מירושלים עיה"ק(
כתב )בסוף מכתב ד'( שיש אומרים אחר הלימוד רק נוסח קצר זה:

פלוני' בן  פלוני  נשמת  על  ירחם  'המרחם 

 וכתב שיש יותר תועלת באמירה קצר, דדבר קצר קל יותר לומר בכוונת הלב,
ובנוסח הזה יש בו ג"כ שמות הקודש.



יהושע רבי עדויות העיד ז קאפרק 

ה ּמ זבּ ח: ת קּ וּ ן  מּפ ני מכ ּפ רת , ׁש היא 

על בּ תירא בּ ן יהוֹ ׁש ע רבּ י העיד
רבּ י ה עיד  טה וֹ ר. ׁש הוּ א  נבלוֹ ת  דּ ם
חּט את  אפר על בּ תירא  בּ ן  ׁש מע וֹ ן 

א 

    
     

           
      כב

בתירא   ב יהושע  רבי  העיד   ח פרק

      
     

    א 
     

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מכּפ רת. אחרת:ׁש היא  להביא צרי ואין ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
מז בּ ח . ת ּק וּ ן צבים מ ּפ ני כּ הנים יהיוּ  ׁש א  ֶ◌ִ◌ְ◌ֲֹ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌

ונמצא  בּ זרה, ׁש נּ ׁש חט וּ  חלּ ין ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌◌ְ◌ָ◌ֶׁש אכל וּ 
ב וֹ דה: מ לּ בד ׁש נּ מנים בּ טל , ◌ָ◌ֲֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִמזבּ ח

נבל וֹ ת א דּ ם  על יהוֹ ׁש ע ר בּ י  העיד
טהוֹ ר. בּ כ זּ ית.ׁש הוּ א  כּ נּ בלה מלּ ט ּמ א ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌

דּ בר   ל ׁש אין בּ רביית. מטּמ א ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲאבל 
בּ לבד . הרץ אלּ א כב שׂ ר וֹ  דּ מ וֹ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶׁש יּ ט ּמ א

ה ']וּ ל יל  ּפ רק  בּ ית [רי ׁש  נבלוֹ ת דּ ם דּ תנן ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
ׁש ּמ אי בּ ית היוּ  לגמרי  מטהרין, ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַׁש ּמ אי
לא  אבל מט ּמ אין, הלּ ל  וּ בית ֹ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְמטהרים.
בּ רבי ית: אלּ א בּ כ זּ ית, ׁש ּמ טּמ א ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַכּ נּ בלה

עולאכב. שיטת לפי משנתנו ביאר  נה .)הרע "ב ולכן (דף  קני  לא  כדי  יאוש  ולדידיה .
אמנם  היא. בעזרה  וחולין להקדישה  הגזלן  בכח  אין נתייאשו  שהבעלים ידוע אם  אף 
וימנעו  בעזרה חולין שאכלו לכהנים  יתוודע לכפרתו  חטאת  שוב להביא יצטרך אם

חטאת . להביא יצטרך  שלא תיקנו  ולכן  קרבנות אימלהקריב כן, לעשות חכמים ביד (וכח

חובתו  ידי יצא ושפיר ברשותו  הבהמה העמידו  והם  הפקר ב"ד שהפקר שכח(רשב"א)משום  משום  אי ,

חטאת  עוד  יביא  שלא אמרו  והם תעשה ואל  בשב תורה  דין  לעקור הלשון(רש "י )בידם  ולפירש"י .

רש "י) כשיטת  לכאורה  נוטה הרע "ב לשון  עוד. להביא צריך שאין אלא דוקא , לאו  (ומה.מכפרת

שאכילת משום אי בעזרה, חולין הקרבת עצם  על ולא בעזרה חולין אכילת על רק הכהנים שחששו 

יותר גנאי העבירה(רש"ש)איסור כן ואם  עבירה לדבר שליח יש ובשוגגין היו  ששוגגין משום  אי ,

להם מתייחסת לעיל א..)(הפלאה)אינה הלל וכבית ברביעית  מטמא  מ"א)אבל .(רע "ב)(פ "ה 
במנחות קג :)(אמנם  התוי"ט (דף וכתב כב"ה . ודלא  לגמרי מטהר יהושע  דרבי בהדיא בברייתא  איתא 

דמנחות) ההיא  אשתמיטתיה  בתירה בן יהושע  רבי של לעדותו  לפרש כך  כשכתב שהרע "ב אלי .הקרוב

 י י ח ר ו ק מ

ג



בתירא ב יהושע רבי  עדויות העיד ח  פרק קב

את ׁש ּט ּמ א במקצתוֹ , טמא ׁש נּ גע
ה וֹ סי ה ּס לת כּ לּ וֹ . על עקיבא , ר בּ י ף 

ׁש נּ גע והגּ חלים והלּ ב וֹ נה ה קּ טרת  ועל

    
    

      
     

    ב          
         

          ג

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

כּ לּ וֹ . את ׁש ּט ּמ א במקצתוֹ  טמא מ לה ׁש נּ גע ַ◌ֲ◌ָ◌
ּפ י ל  ׁש אף חּט את, וּ באפר  בּ ּק דׁש  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָשׂ וּ 
 ֹבּ תו מ נּ חים אם חלוּ קים, גּ וּ פים ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש הם
לּק ד ׁש  מטּמ א ׁש הוּ א דּ בר  ונגע  אחד ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְכּ לי
מצרפן  ׁש הכּ לי  כּ לּ ן, נטמאוּ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ מקצתן,
ואּס מכוּ ּה  אחד. גּ וּ ף הן כּ אלּ וּ  ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְלהח ׁש יבן

דכתיב ז)אּק רא זהב(בּ מד בּ ר  שׂ רה אחת כּ ף  ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌
בּ כף  מה  לכל שׂ ה  הכּ ת וּ ב קטרת, ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְמלאה

עקיבא .הוֹ סיאחת : ר בּ י  ׁש לף מדוּ תוֹ  דּ א לּ וּ  ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌
אלּ א  ׁש מנוּ  לא בּ תירא בּ ן ׁש מע וֹ ן ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י
אפ לּ וּ  והוֹ סיף קיבא רבּ י וּ בא  ה ּט מא, ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַל 
בּ לבד , ּפ וֹ סל  אלּ א מטּמ א ׁש אינוֹ  יוֹ ם ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְטבוּ ל 

ורמ בּ "ם  כּ לּ ן. את ּפ סל  בּ מקצתן נגע  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִאם
ׁש מנוּ  לא ׁש מעוֹ ן רבּ י ׁש ל דּ מד וּ ת וֹ  ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵּפ רׁש ,
כּ לי אבל , ֹּת ו לוֹ  ׁש יּ ׁש  כּ לי אלּ א ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶׁש ּמ צרף
ר בּ י  וּ בא ׁש ּמ צרף, ׁש מנוּ  לא  ֹּת ו לוֹ  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ֵ◌ֶׁש אין
וּ לבוֹ נה וּ קטרת סלת ׁש אפלּ וּ  והוֹ סיף  ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲקיבא
צב וּ רים  אלּ א כּ לי ,  ֹבּ תו ׁש אינן ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְוגחלים
, ֹּת ו ל וֹ  ׁש אין דּ ף אוֹ  ל וּ ח  ל  ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌וּ מנּ חים
ונשׂ ים  כּ לי ,  ֹבּ תו מנּ חים כּ אלּ וּ  הן ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲהרי

אחד : גּ וּ ף הן ׁש כּ הן והגּ חלים.כּ אלּ וּ  אוֹ תן ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵֹ◌
אם  הכּ ּפ וּ רים. בּ יוֹ ם בּ ּמ ח ּת ה ח וֹ תה ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָגּ דוֹ ל 
וּ מ לה כּ לּ ן . נפסלוּ  בּ מקצתן, י וֹ ם טבוּ ל  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָנגע
טמאה: קבּ וֹ לי  בּ ני הגּ חלים ׁש אין בּ הן, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌שׂ וּ 

דכתיב ב . אקרא שאסמכוה  איתא ז )ברע "ב הכתוב(במדבר קטורת, מלאה  זהב עשרה  אחת כף
חגיגה במסכת  כי  ביאור. צריכים  ודבריו אחת , שבכף  מה  כל  כג :)עשה באפר(דף  שלכו"ע  מוכח 

הוא חול  חטאת  ואפר  בקדש, איירי קרא  הך כי דרבנן, אלא אינו זה דין והאחטאת תוד"ה (שם 

היאדרבנן ) בעלמא מעלה או קרא, מהך ונלמד הוא  דאורייתא אי אמוראים  נחלקו ובקודש .
אמנם אקרא . שסמכוה הרע "ב  מש"כ  צ "ב וא "כ אקרא , כלל סמכוה לא דרבנן  ולמ "ד  מדרבנן.

בהלכותיו ה"ז )הרמב "ם פי"ב  הטומאה הכסף(אבות  וכתב קרא , הך  והביא דרבנן כמ"ד  פסק 
לומר שרוצה משמע  מלשונו אבל הרע"ב , כוונת  גם כן ואולי בעלמא . לרמז שהביאו משנה

כנ"ל . בעלמא, לרמז כתבו מעצמו שהרמב"ם אלא כן, ואינו אסמכוהו, לצייןשבגמרא (יש

חגיגה  מ"ב)שבמסכת שהוא(פ"ג כתב ולא  קרא  הך הרע"ב  הביא  ושם  לקדש, שבתוכו  מה  מצרף  הכלי תנן

דרבנן ) שהוא כאן כמש"כ ולא דאורייתא, כמ "ד שדעתו משמע הרע"ב,כןג..(תוי "ט)אסמכתא, פירש
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בתירא ב יהושע רבי  עדויות העיד ח  קג פרק

כּ לּ ם: את  ׁש ּפ סל בּ מקצתם, י וֹ ם טבוּ ל

יהוּ דה  ור בּ י בּ בא  בן  יה וּ דה  רבּ י  העיד
ׁש נּ ּׂשאת  י שׂ ראל בת  קטנּ ה  על הכּ הן 
כּ יון בּ ּת רוּ מה  א וֹ כלת  ׁש היא  לכהן ,
נבעלה . ׁש א ּפ י על אף לחּפ ה  ׁש נּ כנסה
בן זכריה ורבּ י  ה כּ הן  יוֹ סי  ר בּ י העיד
באׁש קלוֹ ן, ׁש הרהנה ּת ינוֹ קת על הקּ צּ ב

ב

     
      

  ד      ה

      
     
    
     

 ו     
     

   
     ז

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

י שׂ ראל.ב בת יתוֹ מה,קטנּ ה והיא ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
דּ ל יל . פרקין בּ ׁש להי  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִכּ דפריׁש נא
ּפ י ל  אף לח ּפ ה כּ ׁש נּ כנסה כּ אן ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְוהוֹ סיף

ׁש מ נוּ  לא דּ ליל דּ מ ד וּ ת נב לה. ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶׁש א
כּ ׁש נּ ב לה: אלּ א בּ ּת ר וּ מה ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש אוֹ כלת

נכרים:ׁש הרהנה. בּ ידי  ׁש נּ תמ ׁש כּ נה ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌

במעלה אפילו  נתקדשו לא שאלו יום, שבכל לקטרת חותין שהיו  גחלים לאפוקי  ובא
בתוספות  אחת ושיטה  הרמב"ם דעת והיא שאם)בעלמא . ד"ה  כג: דף כמו ד..(תוי"ט )(חגיגה 

לעיל מ"א)שנתבאר  עושהו (פ"ב בקדש נגע ואם  שלישי  עושהו  בתרומה הנוגע יום  שטבול ,
נקראים  קדש , ומטמא חוזר  רביעי  ואין תרומה , ומטמא חוזר  שלישי שאין ומחמת רביעי.

טמא. נקראים  ואינם שכתבה.פסול  מה על  אמנם  עקיבא. רבי של החידוש הרע"ב  ביאר  כן 
צבורים  אלא  כלי תוך מונחים כשאינן שאפילו להוסיף  בא  עקיבא שרבי מפרש  שהרמב"ם 
מן  הפירוש זה שאין  התוי "ט, כתב אחד, גוף הן  כאילו  נעשים תוך לו  שאין  דף או  לוח על 

הוא ערוך תלמוד  אלא  כד.)הרמב "ם  דף  לפרש(חגיגה  טרח הרע"ב  למה  ג "כ תמה כך  ומפני ,
בגמרא. נזכר  שאינו הראשון  פירושו  שפרט ,מעצמו המינים היתה  ר"ע  שהוספת  לומר שאין (ופשוט 

כמבואר  דרבנן, אלא אינו  ולכו "ע  הוא חול ואפר מצטרפים, מדאורייתא  שאף  וי"א  הם  קדש  אלו  שאדרבה 

קודמת) ז'.ו ..בהערה פרק בסוף גודגדא  בן  נחוניא רבי  העדאת  על להוסיף בא  מה  רע "ב עיין 
מ"ט )בכתובות ז. זה(פ "ב אמנם לבעלה. מותרת ממון ידי על גוים  בידי  שנחבשה  האשה תנן

אשת אסורה  ממון  ידי על אף עצמן על  תקיפה  כשידם  אבל עליהם , תקיפה  ישראל כשיד  רק 
עצמן  על תקיפה היתה וידם  היא  פלשתים  ארץ ואשקלון לבעלה , כו :)כהן דף  כתובות .(רש "י
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בתירא ב יהושע רבי  עדויות העיד ח  פרק קב

את ׁש ּט ּמ א במקצתוֹ , טמא ׁש נּ גע
ה וֹ סי ה ּס לת כּ לּ וֹ . על עקיבא , ר בּ י ף 

ׁש נּ גע והגּ חלים והלּ ב וֹ נה ה קּ טרת  ועל

    
    

      
     

    ב          
         

          ג

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

כּ לּ וֹ . את ׁש ּט ּמ א במקצתוֹ  טמא מ לה ׁש נּ גע ַ◌ֲ◌ָ◌
ּפ י ל  ׁש אף חּט את, וּ באפר  בּ ּק דׁש  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָשׂ וּ 
 ֹבּ תו מ נּ חים אם חלוּ קים, גּ וּ פים ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש הם
לּק ד ׁש  מטּמ א ׁש הוּ א דּ בר  ונגע  אחד ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְכּ לי
מצרפן  ׁש הכּ לי  כּ לּ ן, נטמאוּ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ מקצתן,
ואּס מכוּ ּה  אחד. גּ וּ ף הן כּ אלּ וּ  ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְלהח ׁש יבן

דכתיב ז)אּק רא זהב(בּ מד בּ ר  שׂ רה אחת כּ ף  ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌
בּ כף  מה  לכל שׂ ה  הכּ ת וּ ב קטרת, ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְמלאה

עקיבא .הוֹ סיאחת : ר בּ י  ׁש לף מדוּ תוֹ  דּ א לּ וּ  ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌
אלּ א  ׁש מנוּ  לא בּ תירא בּ ן ׁש מע וֹ ן ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י
אפ לּ וּ  והוֹ סיף קיבא רבּ י וּ בא  ה ּט מא, ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַל 
בּ לבד , ּפ וֹ סל  אלּ א מטּמ א ׁש אינוֹ  יוֹ ם ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְטבוּ ל 

ורמ בּ "ם  כּ לּ ן. את ּפ סל  בּ מקצתן נגע  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִאם
ׁש מנוּ  לא ׁש מעוֹ ן רבּ י ׁש ל דּ מד וּ ת וֹ  ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵּפ רׁש ,
כּ לי אבל , ֹּת ו לוֹ  ׁש יּ ׁש  כּ לי אלּ א ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶׁש ּמ צרף
ר בּ י  וּ בא ׁש ּמ צרף, ׁש מנוּ  לא  ֹּת ו לוֹ  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ֵ◌ֶׁש אין
וּ לבוֹ נה וּ קטרת סלת ׁש אפלּ וּ  והוֹ סיף  ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲקיבא
צב וּ רים  אלּ א כּ לי ,  ֹבּ תו ׁש אינן ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְוגחלים
, ֹּת ו ל וֹ  ׁש אין דּ ף אוֹ  ל וּ ח  ל  ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌וּ מנּ חים
ונשׂ ים  כּ לי ,  ֹבּ תו מנּ חים כּ אלּ וּ  הן ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲהרי

אחד : גּ וּ ף הן ׁש כּ הן והגּ חלים.כּ אלּ וּ  אוֹ תן ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵֹ◌
אם  הכּ ּפ וּ רים. בּ יוֹ ם בּ ּמ ח ּת ה ח וֹ תה ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָגּ דוֹ ל 
וּ מ לה כּ לּ ן . נפסלוּ  בּ מקצתן, י וֹ ם טבוּ ל  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָנגע
טמאה: קבּ וֹ לי  בּ ני הגּ חלים ׁש אין בּ הן, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌שׂ וּ 

דכתיב ב . אקרא שאסמכוה  איתא ז )ברע "ב הכתוב(במדבר קטורת, מלאה  זהב עשרה  אחת כף
חגיגה במסכת  כי  ביאור. צריכים  ודבריו אחת , שבכף  מה  כל  כג :)עשה באפר(דף  שלכו"ע  מוכח 

הוא חול  חטאת  ואפר  בקדש, איירי קרא  הך כי דרבנן, אלא אינו זה דין והאחטאת תוד"ה (שם 

היאדרבנן ) בעלמא מעלה או קרא, מהך ונלמד הוא  דאורייתא אי אמוראים  נחלקו ובקודש .
אמנם אקרא . שסמכוה הרע "ב  מש"כ  צ "ב וא "כ אקרא , כלל סמכוה לא דרבנן  ולמ "ד  מדרבנן.

בהלכותיו ה"ז )הרמב "ם פי"ב  הטומאה הכסף(אבות  וכתב קרא , הך  והביא דרבנן כמ"ד  פסק 
לומר שרוצה משמע  מלשונו אבל הרע"ב , כוונת  גם כן ואולי בעלמא . לרמז שהביאו משנה

כנ"ל . בעלמא, לרמז כתבו מעצמו שהרמב"ם אלא כן, ואינו אסמכוהו, לצייןשבגמרא (יש

חגיגה  מ"ב)שבמסכת שהוא(פ"ג כתב ולא  קרא  הך הרע"ב  הביא  ושם  לקדש, שבתוכו  מה  מצרף  הכלי תנן

דרבנן ) שהוא כאן כמש"כ ולא דאורייתא, כמ "ד שדעתו משמע הרע"ב,כןג..(תוי "ט)אסמכתא, פירש
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כּ לּ ם: את  ׁש ּפ סל בּ מקצתם, י וֹ ם טבוּ ל

יהוּ דה  ור בּ י בּ בא  בן  יה וּ דה  רבּ י  העיד
ׁש נּ ּׂשאת  י שׂ ראל בת  קטנּ ה  על הכּ הן 
כּ יון בּ ּת רוּ מה  א וֹ כלת  ׁש היא  לכהן ,
נבעלה . ׁש א ּפ י על אף לחּפ ה  ׁש נּ כנסה
בן זכריה ורבּ י  ה כּ הן  יוֹ סי  ר בּ י העיד
באׁש קלוֹ ן, ׁש הרהנה ּת ינוֹ קת על הקּ צּ ב

ב
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י שׂ ראל.ב בת יתוֹ מה,קטנּ ה והיא ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
דּ ל יל . פרקין בּ ׁש להי  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִכּ דפריׁש נא
ּפ י ל  אף לח ּפ ה כּ ׁש נּ כנסה כּ אן ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְוהוֹ סיף

ׁש מ נוּ  לא דּ ליל דּ מ ד וּ ת נב לה. ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶׁש א
כּ ׁש נּ ב לה: אלּ א בּ ּת ר וּ מה ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש אוֹ כלת

נכרים:ׁש הרהנה. בּ ידי  ׁש נּ תמ ׁש כּ נה ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌

במעלה אפילו  נתקדשו לא שאלו יום, שבכל לקטרת חותין שהיו  גחלים לאפוקי  ובא
בתוספות  אחת ושיטה  הרמב"ם דעת והיא שאם)בעלמא . ד"ה  כג: דף כמו ד..(תוי"ט )(חגיגה 

לעיל מ"א)שנתבאר  עושהו (פ"ב בקדש נגע ואם  שלישי  עושהו  בתרומה הנוגע יום  שטבול ,
נקראים  קדש , ומטמא חוזר  רביעי  ואין תרומה , ומטמא חוזר  שלישי שאין ומחמת רביעי.

טמא. נקראים  ואינם שכתבה.פסול  מה על  אמנם  עקיבא. רבי של החידוש הרע"ב  ביאר  כן 
צבורים  אלא  כלי תוך מונחים כשאינן שאפילו להוסיף  בא  עקיבא שרבי מפרש  שהרמב"ם 
מן  הפירוש זה שאין  התוי "ט, כתב אחד, גוף הן  כאילו  נעשים תוך לו  שאין  דף או  לוח על 

הוא ערוך תלמוד  אלא  כד.)הרמב "ם  דף  לפרש(חגיגה  טרח הרע"ב  למה  ג "כ תמה כך  ומפני ,
בגמרא. נזכר  שאינו הראשון  פירושו  שפרט ,מעצמו המינים היתה  ר"ע  שהוספת  לומר שאין (ופשוט 

כמבואר  דרבנן, אלא אינו  ולכו "ע  הוא חול ואפר מצטרפים, מדאורייתא  שאף  וי"א  הם  קדש  אלו  שאדרבה 

קודמת) ז'.ו ..בהערה פרק בסוף גודגדא  בן  נחוניא רבי  העדאת  על להוסיף בא  מה  רע "ב עיין 
מ"ט )בכתובות ז. זה(פ "ב אמנם לבעלה. מותרת ממון ידי על גוים  בידי  שנחבשה  האשה תנן

אשת אסורה  ממון  ידי על אף עצמן על  תקיפה  כשידם  אבל עליהם , תקיפה  ישראל כשיד  רק 
עצמן  על תקיפה היתה וידם  היא  פלשתים  ארץ ואשקלון לבעלה , כו :)כהן דף  כתובות .(רש "י
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בתירא ב יהושע רבי  עדויות העיד ח  פרק קד

ועדיה מׁש ּפ חּת ּה , בני ורחקוּ ה
וׁש א נסּת רה ׁש א  א וֹ ת ּה  מעידים
אם חכמים, להם אמרוּ  נטמאה.
האמינוּ , ׁש הרהנה, אּת ם מאמינים
אין ואם נטמאה. וׁש א  נסּת רה  ׁש א 
וׁש א נסּת רה  ׁש א  מאמינים א ּת ם

ׁש הרהנה: ּת אמינ וּ  אל נטמאה,

בן יהוּ דה ורבּ י יהוֹ ׁש ע רבּ י העיד ג 
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ג משנה

שהיא  ש על עיסה, נקראת חלל ספק בה שנתערב משפחה
כעיסה ומעורבת  טבלושה

      

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש הרהנה :ועדיה . ׁש ה ידוּ  האמינוּ אוֹ תן ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌◌ְ◌ֲ◌ָ◌
נטמאה . ו ׁש א נסּת רה לזאת ׁש א ודוקא  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֹ

ה וּ א  נטמאה, ׁש א  ליה מידים  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש דיה
רחקוּ ה  כּ דּ ין  וׁש א  ל ּה , האמינוּ  ר בּ נן  ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְדאמרי 

כּ ל  דים, ל ּה  אין אם אבל מׁש ּפ חּת ּה . ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְבּ ני
ׁש יּ ד  בּ זמן ממוֹ ן ידי  ל ׁש נּ חבּ ׁש ה  ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִאה
לא  כּ הן, לבל ּה  אסוּ רה  ּת ּק יפה, ֹ◌ֵֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַהנּ כרים
נחבּ ׁש ה: ׁש נא  ולא מדּ ּת ּה  הרהנה ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌◌ָ◌ְׁש נא

היו ח. לא נבעלה שלא כשרים  עדים  לה היו שאם ושפחה. עבד כגון  איירי , עדות בפסולי
משפחתה  בני אותה כתובות ט..(תוי"ט )מרחקים במסכת ותוספות רש "י יד.)נחלקו  (דף 

בתוך שנתערב חלל  ספק  שיש  שאיירי כתוספות מפרש הרע"ב  עיסה . אלמנת  בפירוש 
בד "ה שכתב  מה  אבל עיסה. משפחת  המשפחה  נקראת כן ומחמת  עיסה)המשפחה , (אלמנת 

אין  עיסה נקראת המשפחה אם כי  צ"ב , שבה , הספיקות  ריבוי מחמת כן  נקראת שהאלמנה
שייך שלא  כתבו ובתוספות עיסה. אלמנת  היא  הרי עיסה  ממשפחת אלמנה כל כי  בכך, צורך

יחידי . אדם על  עיסה לשון כלל 
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ׁש היא עּס ה, אלמנת על בּ תירא
לטּמ א כ ׁש רה ׁש ה עּס ה לכּ ה נּ ה, כׁש רה 
רבּ ן אמר וּ לקרב. לרחק וּ לטהר,
עדוּ תכם, קבּ לנ וּ  גּ מליאל, בּ ן  ׁש מע וֹ ן 
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     יג       
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עּס ה.ג  ׁש נּ תרבאלמנת אחת מׁש ּפ חה ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
הּמ ׁש ּפ חה  מ בּ ני אחד כּ ל  חלל , ספק ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָבּ ּה 
בּ הן  ׁש נּ תרב  ספק אוֹ תוֹ  הוּ א אם ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָספק
מבּ ני לאחד ׁש נּ את ואה לאו. ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִאם
קר וּ יה  היא בּ לּה , וּ מת מׁש ּפ חה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָאוֹ תּה 
נלּ וֹ ׁש ה  ׁש הּס ה ׁש כּ מוֹ  ּס ה, ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַאלמנת
מערבת  האה זאת  ּכ ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְוּ מערבת,
ספק  אוֹ תוֹ  הוּ א בּ ל ּה  אם ספק ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִמּס פקוֹ ת.
חלל  ספק אוֹ תוֹ  הוּ א אם ואפלּ וּ  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָחלל ,
 יהוֹ ׁש ור בּ י האמת. לפי חלל  אינוֹ  ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶׁש ּמ א
ספק  כּ אן ׁש יּ ׁש  ל כּ הנּ ה, אוֹ תּה  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַמכׁש יר 
ל  אף סבר  גּ מליאל  ור בּ ן וּ לקלּ א. ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְספקא
הכא  לקלּ א, ספקא ספק דּ ב למא ◌ָ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַגּ ב 

בּ י וֹ חסין: שׂ וּ  דּ מלה  ׁש העּס ה ׁש אני, ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ִ◌
וּ לטהר. לט ּמ א  ׁש הּמ ׁש ּפ חה כׁש רה כּ לוֹ מר  ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

בּ חזקת  היא הרי  חלל ספק בּ ּה  ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ תרב 
המיחסוֹ ת, הּמ ׁש ּפ ח וֹ ת כּ ׁש אר  ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַכּ ׁש ר וּ ת
זוֹ  אוֹ מר וֹ ת הּמ ׁש ּפ ח וֹ ת ׁש אר  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְוּ כמ וֹ 
טהוֹ רה  וזוֹ  מּמ נּ ה וּ מתרחקים ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְטמאה
ׁש נּ טמע  זוֹ  מ ׁש ּפ חה  ּכ אוֹ תּה , ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְוּ מקרבים
הוֹ איל  לוֹ מר  יכוֹ לים אין חלל , ספק ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָבּ ּה 
לב דּ ק  יוֹ תר  צריכים אין ספק בּ ּה  ֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונטמע 
ואיזוֹ  נטמאה איזוֹ  נׁש ים ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְכּ ׁש נּ וֹ שׂ אים
וּ לקרב הּט מאה לרחק כּ די  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְטהוֹ רה,

עדוּ תכם.הּט הוֹ רה: אּת ם קבּ לנוּ  נאמנים ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌
ׁש מּת ם:  ּׁש כ אנוּ  וּ מאמינים ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְבּ ינינוּ 

חללי. גרושה)כהן  נשא  שאביו  כגון כהונה, מפסולי הכהונה.(שנולד מן אשתו פוסל 
לישא  לכהן אסור  בהם ולכן  שנתערבה כהנים במשפחת  איירי כאן  חלל . אלמנת

הוא. מי  ידוע ולא חלל עיי "ש .יא.ספק ברע"ב, שכהן יב.כמבואר  בקידושין  כדתנן
מיוחסת אשה  לישא שרוצה  מי  וכן אמהות ד ' לבדוק צריך  אשה לישא  הבא

עיי "ש . לדון ראויין יהיו חללה.יג .שבניו ודאי  שהיא מי  רבן יד.כלומר  גורסים  יש 
עיקר  והיא ברע "ב (תוי"ט )גמליאל , וכן עיסה), אלמנת  כן.(ד"ה  גורס  שהיה משמע
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בתירא ב יהושע רבי  עדויות העיד ח  פרק קד

ועדיה מׁש ּפ חּת ּה , בני ורחקוּ ה
וׁש א נסּת רה ׁש א  א וֹ ת ּה  מעידים
אם חכמים, להם אמרוּ  נטמאה.
האמינוּ , ׁש הרהנה, אּת ם מאמינים
אין ואם נטמאה. וׁש א  נסּת רה  ׁש א 
וׁש א נסּת רה  ׁש א  מאמינים א ּת ם

ׁש הרהנה: ּת אמינ וּ  אל נטמאה,

בן יהוּ דה ורבּ י יהוֹ ׁש ע רבּ י העיד ג 
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ג משנה

שהיא  ש על עיסה, נקראת חלל ספק בה שנתערב משפחה
כעיסה ומעורבת  טבלושה
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ׁש הרהנה :ועדיה . ׁש ה ידוּ  האמינוּ אוֹ תן ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌◌ְ◌ֲ◌ָ◌
נטמאה . ו ׁש א נסּת רה לזאת ׁש א ודוקא  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֹ

ה וּ א  נטמאה, ׁש א  ליה מידים  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש דיה
רחקוּ ה  כּ דּ ין  וׁש א  ל ּה , האמינוּ  ר בּ נן  ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְדאמרי 

כּ ל  דים, ל ּה  אין אם אבל מׁש ּפ חּת ּה . ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְבּ ני
ׁש יּ ד  בּ זמן ממוֹ ן ידי  ל ׁש נּ חבּ ׁש ה  ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִאה
לא  כּ הן, לבל ּה  אסוּ רה  ּת ּק יפה, ֹ◌ֵֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַהנּ כרים
נחבּ ׁש ה: ׁש נא  ולא מדּ ּת ּה  הרהנה ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌◌ָ◌ְׁש נא

היו ח. לא נבעלה שלא כשרים  עדים  לה היו שאם ושפחה. עבד כגון  איירי , עדות בפסולי
משפחתה  בני אותה כתובות ט..(תוי"ט )מרחקים במסכת ותוספות רש "י יד.)נחלקו  (דף 

בתוך שנתערב חלל  ספק  שיש  שאיירי כתוספות מפרש הרע"ב  עיסה . אלמנת  בפירוש 
בד "ה שכתב  מה  אבל עיסה. משפחת  המשפחה  נקראת כן ומחמת  עיסה)המשפחה , (אלמנת 

אין  עיסה נקראת המשפחה אם כי  צ"ב , שבה , הספיקות  ריבוי מחמת כן  נקראת שהאלמנה
שייך שלא  כתבו ובתוספות עיסה. אלמנת  היא  הרי עיסה  ממשפחת אלמנה כל כי  בכך, צורך

יחידי . אדם על  עיסה לשון כלל 
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בתירא ב יהושע רבי  עדויות העיד ח  קה פרק

ׁש היא עּס ה, אלמנת על בּ תירא
לטּמ א כ ׁש רה ׁש ה עּס ה לכּ ה נּ ה, כׁש רה 
רבּ ן אמר וּ לקרב. לרחק וּ לטהר,
עדוּ תכם, קבּ לנ וּ  גּ מליאל, בּ ן  ׁש מע וֹ ן 
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עּס ה.ג  ׁש נּ תרבאלמנת אחת מׁש ּפ חה ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
הּמ ׁש ּפ חה  מ בּ ני אחד כּ ל  חלל , ספק ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָבּ ּה 
בּ הן  ׁש נּ תרב  ספק אוֹ תוֹ  הוּ א אם ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָספק
מבּ ני לאחד ׁש נּ את ואה לאו. ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִאם
קר וּ יה  היא בּ לּה , וּ מת מׁש ּפ חה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָאוֹ תּה 
נלּ וֹ ׁש ה  ׁש הּס ה ׁש כּ מוֹ  ּס ה, ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַאלמנת
מערבת  האה זאת  ּכ ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְוּ מערבת,
ספק  אוֹ תוֹ  הוּ א בּ ל ּה  אם ספק ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִמּס פקוֹ ת.
חלל  ספק אוֹ תוֹ  הוּ א אם ואפלּ וּ  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָחלל ,
 יהוֹ ׁש ור בּ י האמת. לפי חלל  אינוֹ  ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶׁש ּמ א
ספק  כּ אן ׁש יּ ׁש  ל כּ הנּ ה, אוֹ תּה  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַמכׁש יר 
ל  אף סבר  גּ מליאל  ור בּ ן וּ לקלּ א. ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְספקא
הכא  לקלּ א, ספקא ספק דּ ב למא ◌ָ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַגּ ב 

בּ י וֹ חסין: שׂ וּ  דּ מלה  ׁש העּס ה ׁש אני, ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ִ◌
וּ לטהר. לט ּמ א  ׁש הּמ ׁש ּפ חה כׁש רה כּ לוֹ מר  ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

בּ חזקת  היא הרי  חלל ספק בּ ּה  ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ תרב 
המיחסוֹ ת, הּמ ׁש ּפ ח וֹ ת כּ ׁש אר  ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַכּ ׁש ר וּ ת
זוֹ  אוֹ מר וֹ ת הּמ ׁש ּפ ח וֹ ת ׁש אר  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְוּ כמ וֹ 
טהוֹ רה  וזוֹ  מּמ נּ ה וּ מתרחקים ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְטמאה
ׁש נּ טמע  זוֹ  מ ׁש ּפ חה  ּכ אוֹ תּה , ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְוּ מקרבים
הוֹ איל  לוֹ מר  יכוֹ לים אין חלל , ספק ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָבּ ּה 
לב דּ ק  יוֹ תר  צריכים אין ספק בּ ּה  ֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונטמע 
ואיזוֹ  נטמאה איזוֹ  נׁש ים ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְכּ ׁש נּ וֹ שׂ אים
וּ לקרב הּט מאה לרחק כּ די  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְטהוֹ רה,

עדוּ תכם.הּט הוֹ רה: אּת ם קבּ לנוּ  נאמנים ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌
ׁש מּת ם:  ּׁש כ אנוּ  וּ מאמינים ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְבּ ינינוּ 

חללי. גרושה)כהן  נשא  שאביו  כגון כהונה, מפסולי הכהונה.(שנולד מן אשתו פוסל 
לישא  לכהן אסור  בהם ולכן  שנתערבה כהנים במשפחת  איירי כאן  חלל . אלמנת

הוא. מי  ידוע ולא חלל עיי "ש .יא.ספק ברע"ב, שכהן יב.כמבואר  בקידושין  כדתנן
מיוחסת אשה  לישא שרוצה  מי  וכן אמהות ד ' לבדוק צריך  אשה לישא  הבא

עיי "ש . לדון ראויין יהיו חללה.יג .שבניו ודאי  שהיא מי  רבן יד.כלומר  גורסים  יש 
עיקר  והיא ברע "ב (תוי"ט )גמליאל , וכן עיסה), אלמנת  כן.(ד"ה  גורס  שהיה משמע
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בתירא ב יהושע רבי  עדויות העיד ח  פרק קו 

בּ ן יוֹ חנן  ר בּ י ׁש גּ זר  נּ עשׂ ה, מה אבל
על  דינין  בּ ּת י לה וֹ ׁש יב ׁש א  זכּ אי
לרחק, לכם ׁש וֹ מעים הכּ הנים . ּכ

לקרב: לא  אבל

איׁש  יוֹ עזר, בּ ן יוֹ סי רבּ י העיד
ועל דּ כן. קמצא, איל על צרדה,
דּ כין . דּ אי נּ וּ ן  מטבּ חיּ א , בית  מׁש קה 
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. ּכ על דּ ין  בּ ית להוֹ ׁש יב להּת יר ׁש א  ְ◌ַ◌ִ◌
לכּת חלּ ה: ּס ה ׁש וֹ מ עים אלמנת הכּ הנים  ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

לרחק. אסוּ רה:לכם  ּת אמר וּ  אבל אם ִ◌ְֹ◌ֲ◌ָ◌
לקרב. וּ פסק לא  מ ּת רת. ּת אמר וּ  אם ִ◌ְֹ◌◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌

להנּ שׂ א  אסוּ רה ּס ה ׁש אלמנת ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲהלכה,
ּת צא: לא נאת ואם לכ ּת ח לּ ה, ◌ֵ◌ֵֹ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַל כּ הנּ ה

קמצא .ד ּת ר גּ וּ ם איל הוּ א. חגב  מין ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌
כּ קמצין: וּ מ ּת ר דּ כן .כּ חגבים טהוֹ ר  ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌

מט בּ חיּ א .בּ אכילה: בּ ית מׁש קה ועל  ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌

הּמ טבּ חים  בּ בית ׁש הם והּמ ים ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַהדּ ם
דּ כין .ׁש בּ זרה: דּ אמר דּ אינ וּ ן  מאן איכּ א ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌

מ ׁש קין  דּ טמאת לגמרי. טהוֹ רים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַדּ כין
דּ ג זּ וּ ר  הוּ א ר בּ נן אלּ א דאוֹ ריתא ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָלאו

ג זּ  לא וּ בהני  טמאה, ואיכּ א בּ הוּ  וּ ר . ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌
מלּ ט ּמ א  טהוֹ רים דּ כין דּ אמר  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמאן
דּ יׁש  להן, י ׁש  צמן טמאת אבל  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֲאחרים,
ולא  להּט ּמ א, הּת וֹ רה מן טמאה ֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלמ ׁש קין
הּת וֹ רה: ּט ּמ אה מה לטהר  ר בּ נן ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָמצוּ 

עצמם טו . על מחמירים  הכהנים  ספיקא, ספק  שהוא מחמת  הם מותרים  הדין שמן שאע "פ
ביוחסין. עשו  שמעלה חולין טז.משום  מ"ז)במסכת טהרה(פ "ג  סימני  ד' התנא קחשיב

איל רובו. את חופין  כנפיו קרסולים , כנפים, ארבע רגלים, ארבע הם . ואלו בחגבים
אף הוא  טומאה סימן  ארוך ראשו אי ונחלקו  ארוך , ראשו  אבל אלו  סימנים  לו  יש  קמצא 
אין  קמצא  איל  אבל טומאה, סימן  זה אין לכו "ע א "נ טהרה . סימני כל בו  שיש  לחגב 

דמינכר  רובא בעינן ולרבנן  הדחק , ידי  על אלא  רובו  את  חופין הסוגיאכנפיו  עפ "י (תוי"ט 

לז.) מלטמא.יז..דף  טהורים רק  וי"א  לגמרי  טהורים אומרים  יש  שיטות, ב' רע"ב עיין
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בתירא ב יהושע רבי  עדויות העיד ח  קז פרק

ליּה , וקרוּ  מסּת אב . בּ מיתא , וּ דיקרב 
ׁש ריא : י וֹ סי

איׁש  נחמיה, מּׁשוּ ם עקיבא  ר בּ י העיד
ׁש  דּ לי , עד בּ ית  ּפ י  על הא ּׁשה ּמ ּׂשיאים 

עצמוֹ ת  על יהוֹ ׁש ע רבּ י  ה עיד  אחד.
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מסאב. בּ מיתא  וכל וּ דיקרב קאמר , הכי ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ספק, אבל מסאב . למיתא, ודּ אי ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדּ יקרב 
וכל  טהוֹ ר . חמוּ רה, מת טמאת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ִ◌ֲאפלּ וּ 
טמאה  וּ ספק קלּ ה. ׁש רץ טמאת ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌◌ֵ◌ֶׁש כּ ן
ל  ואף להּת יר . בּ א הר בּ ים ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִבּ ר ׁש וּ ת
טהוֹ ר  הר בּ ים בּ ר ׁש וּ ת טמאה דּ ספק ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַגּ ב 
טמאה  ספק אּס וּ ר  דּ כל הוּ א, ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדּ אוֹ ריתא
בּ ל ׁש וֹ ן  קרא ל ּה  דּ אּפ יק ילפינן, ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִמּס וֹ טה
מגּ יד  נטמאה, והיא ונסּת רה ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌טמאה,
וּ מה  אסוּ רה, הּס פק ׁש ל  הכּ תוּ ב   ְל◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌
סתירה  אין ׁש הרי היּ חיד , ר ׁש וּ ת ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָּס וֹ טה
אינּה  ספק טמאת אף הר בּ ים, ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִבּ ר ׁש וּ ת

קדם  מקוֹ ם מכּ ל  היּ חיד, בּ ר ׁש וּ ת ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א
הלכה  אוֹ מרים הי וּ  י וֹ זר  בּ ן יוֹ סי  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶׁש בּ א
ׁש ּמ וֹ רין  והיד הוּ א וּ בא כּ ן, מוֹ רין ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְואין
טמאה  ספק כּ ל לטהר  לכּת חלּ ה ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵכּ ן

הר בּ ים: ׁש ריא .בּ ר ׁש וּ ת י וֹ סי  לי ּה  וקר וּ  ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
נוֹ הגין  ׁש הי וּ  דּ ברים ׁש לׁש ה ׁש הּת יר  ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְלפי 
ׁש ּמ ּת יר  דּ ין בּ ית ׁש כּ ל  אּס וּ ר . ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָבּ הן
ּפ ׁש וּ ט , ׁש לּ הן ההּת ר  ׁש אין דּ ברים ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְׁש לׁש ה

ׁש ריא: דינא בּ י  ליּה  ׁש ּמ ּׂשיאין הקר וּ  ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
אחד. עד  ּפ י  על  ׁש הל הא ּׁשה אה ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

ואמר  אחד  ד  וּ בא היּ ם למדינת ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַבּ ל ּה 
ּפ יו: ל  אׁש ּת וֹ  את מיאים ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש ּמ ת,

עדיח. אבל מסוטה , דילפינן  התורה מן  טהור  הרבים  ברשות טומאה שספק רע"ב עיין
יותר  בה  יזלזלו שלא כדי  ברבים כן  מורין  היו  לא בתוי"ט )ימיו  הובא  הוא(רש"י, ובא 

לכתחלה. כן שמורים  רישיט.והעיד לעיל כמבואר  כן  העיד  גם  בבא בן  יהודה  רבי 
כן  והעיד עקיבא  רבי שבא עד כן, נהג עצמו  הוא ורק  דבריו נתקבלו שלא  אלא  ו', פרק

נחמיה  רבי  מ"ז)משום  פט "ז  .(יבמות
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בתירא ב יהושע רבי  עדויות העיד ח  פרק קו 

בּ ן יוֹ חנן  ר בּ י ׁש גּ זר  נּ עשׂ ה, מה אבל
על  דינין  בּ ּת י לה וֹ ׁש יב ׁש א  זכּ אי
לרחק, לכם ׁש וֹ מעים הכּ הנים . ּכ

לקרב: לא  אבל

איׁש  יוֹ עזר, בּ ן יוֹ סי רבּ י העיד
ועל דּ כן. קמצא, איל על צרדה,
דּ כין . דּ אי נּ וּ ן  מטבּ חיּ א , בית  מׁש קה 
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. ּכ על דּ ין  בּ ית להוֹ ׁש יב להּת יר ׁש א  ְ◌ַ◌ִ◌
לכּת חלּ ה: ּס ה ׁש וֹ מ עים אלמנת הכּ הנים  ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

לרחק. אסוּ רה:לכם  ּת אמר וּ  אבל אם ִ◌ְֹ◌ֲ◌ָ◌
לקרב. וּ פסק לא  מ ּת רת. ּת אמר וּ  אם ִ◌ְֹ◌◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌

להנּ שׂ א  אסוּ רה ּס ה ׁש אלמנת ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲהלכה,
ּת צא: לא נאת ואם לכ ּת ח לּ ה, ◌ֵ◌ֵֹ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַל כּ הנּ ה

קמצא .ד ּת ר גּ וּ ם איל הוּ א. חגב  מין ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌
כּ קמצין: וּ מ ּת ר דּ כן .כּ חגבים טהוֹ ר  ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌

מט בּ חיּ א .בּ אכילה: בּ ית מׁש קה ועל  ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌

הּמ טבּ חים  בּ בית ׁש הם והּמ ים ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַהדּ ם
דּ כין .ׁש בּ זרה: דּ אמר דּ אינ וּ ן  מאן איכּ א ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌

מ ׁש קין  דּ טמאת לגמרי. טהוֹ רים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַדּ כין
דּ ג זּ וּ ר  הוּ א ר בּ נן אלּ א דאוֹ ריתא ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָלאו

ג זּ  לא וּ בהני  טמאה, ואיכּ א בּ הוּ  וּ ר . ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌
מלּ ט ּמ א  טהוֹ רים דּ כין דּ אמר  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמאן
דּ יׁש  להן, י ׁש  צמן טמאת אבל  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֲאחרים,
ולא  להּט ּמ א, הּת וֹ רה מן טמאה ֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלמ ׁש קין
הּת וֹ רה: ּט ּמ אה מה לטהר  ר בּ נן ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָמצוּ 

עצמם טו . על מחמירים  הכהנים  ספיקא, ספק  שהוא מחמת  הם מותרים  הדין שמן שאע "פ
ביוחסין. עשו  שמעלה חולין טז.משום  מ"ז)במסכת טהרה(פ "ג  סימני  ד' התנא קחשיב

איל רובו. את חופין  כנפיו קרסולים , כנפים, ארבע רגלים, ארבע הם . ואלו בחגבים
אף הוא  טומאה סימן  ארוך ראשו אי ונחלקו  ארוך , ראשו  אבל אלו  סימנים  לו  יש  קמצא 
אין  קמצא  איל  אבל טומאה, סימן  זה אין לכו "ע א "נ טהרה . סימני כל בו  שיש  לחגב 

דמינכר  רובא בעינן ולרבנן  הדחק , ידי  על אלא  רובו  את  חופין הסוגיאכנפיו  עפ "י (תוי"ט 

לז.) מלטמא.יז..דף  טהורים רק  וי"א  לגמרי  טהורים אומרים  יש  שיטות, ב' רע"ב עיין
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בתירא ב יהושע רבי  עדויות העיד ח  קז פרק

ליּה , וקרוּ  מסּת אב . בּ מיתא , וּ דיקרב 
ׁש ריא : י וֹ סי

איׁש  נחמיה, מּׁשוּ ם עקיבא  ר בּ י העיד
ׁש  דּ לי , עד בּ ית  ּפ י  על הא ּׁשה ּמ ּׂשיאים 

עצמוֹ ת  על יהוֹ ׁש ע רבּ י  ה עיד  אחד.
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מסאב. בּ מיתא  וכל וּ דיקרב קאמר , הכי ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ספק, אבל מסאב . למיתא, ודּ אי ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדּ יקרב 
וכל  טהוֹ ר . חמוּ רה, מת טמאת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ִ◌ֲאפלּ וּ 
טמאה  וּ ספק קלּ ה. ׁש רץ טמאת ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌◌ֵ◌ֶׁש כּ ן
ל  ואף להּת יר . בּ א הר בּ ים ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִבּ ר ׁש וּ ת
טהוֹ ר  הר בּ ים בּ ר ׁש וּ ת טמאה דּ ספק ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַגּ ב 
טמאה  ספק אּס וּ ר  דּ כל הוּ א, ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדּ אוֹ ריתא
בּ ל ׁש וֹ ן  קרא ל ּה  דּ אּפ יק ילפינן, ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִמּס וֹ טה
מגּ יד  נטמאה, והיא ונסּת רה ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌טמאה,
וּ מה  אסוּ רה, הּס פק ׁש ל  הכּ תוּ ב   ְל◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌
סתירה  אין ׁש הרי היּ חיד , ר ׁש וּ ת ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָּס וֹ טה
אינּה  ספק טמאת אף הר בּ ים, ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִבּ ר ׁש וּ ת

קדם  מקוֹ ם מכּ ל  היּ חיד, בּ ר ׁש וּ ת ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א
הלכה  אוֹ מרים הי וּ  י וֹ זר  בּ ן יוֹ סי  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶׁש בּ א
ׁש ּמ וֹ רין  והיד הוּ א וּ בא כּ ן, מוֹ רין ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְואין
טמאה  ספק כּ ל לטהר  לכּת חלּ ה ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵכּ ן

הר בּ ים: ׁש ריא .בּ ר ׁש וּ ת י וֹ סי  לי ּה  וקר וּ  ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
נוֹ הגין  ׁש הי וּ  דּ ברים ׁש לׁש ה ׁש הּת יר  ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְלפי 
ׁש ּמ ּת יר  דּ ין בּ ית ׁש כּ ל  אּס וּ ר . ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָבּ הן
ּפ ׁש וּ ט , ׁש לּ הן ההּת ר  ׁש אין דּ ברים ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְׁש לׁש ה

ׁש ריא: דינא בּ י  ליּה  ׁש ּמ ּׂשיאין הקר וּ  ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
אחד. עד  ּפ י  על  ׁש הל הא ּׁשה אה ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

ואמר  אחד  ד  וּ בא היּ ם למדינת ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַבּ ל ּה 
ּפ יו: ל  אׁש ּת וֹ  את מיאים ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש ּמ ת,

עדיח. אבל מסוטה , דילפינן  התורה מן  טהור  הרבים  ברשות טומאה שספק רע"ב עיין
יותר  בה  יזלזלו שלא כדי  ברבים כן  מורין  היו  לא בתוי"ט )ימיו  הובא  הוא(רש"י, ובא 

לכתחלה. כן שמורים  רישיט.והעיד לעיל כמבואר  כן  העיד  גם  בבא בן  יהודה  רבי 
כן  והעיד עקיבא  רבי שבא עד כן, נהג עצמו  הוא ורק  דבריו נתקבלו שלא  אלא  ו', פרק

נחמיה  רבי  מ"ז)משום  פט "ז  .(יבמות
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חכמים, אמרוּ  ה עצים, בדיר  ׁש נּ מצא וּ 
טה וֹ ר: וה כּ ל עצם עצם מל קּ ט

     
    
    

           
           כ

ו משנה

שניה  וקדושה ראשונה קדושה

'קדושה היתה והיא ,וירושלי המקדש בית  קידש המל שלמה
השני, בית  ובנה מבבל כשעלה אות קידש עזרא   וכ ראשונה '.

שבועות  במסכת  שניה'. 'קדושה היתה  מ"ב )והיא מבואר(פ"ב
, ותומי אורי נביא , ,מל צריכי ועזרות ירושלי שלקדש

ושיר . תודות, שתי  ואחד, שבעי של  סנהדרי

לבא לעתיד  וקידשה  לשעתה  קידשה  ראשונה קדושה  הונא רב 

 ש טז.)בגמרא כל (ד צריכי  א נחמ ורב הונא  רב נחלקו 
אלו כל  צריכי הונא לרב אלו. מכל אחד רק או  לקדש, כדי אלו 
לזכר אלא היתה  לא עזרא  קדושת  כרחי על וא"כ  דוקא,
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ה עצים . אוֹ צרים בּ דיר היוּ  ׁש ם לׁש כּ ה ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
 ֹבּ מקצ ו היתה והיא הּמ רכה, צי ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָכּ ל
וּ מצאוּ  נ ׁש ים . זרת  ׁש ל  צפ וֹ נית  ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִמזרחית 
חכמים , ואמר וּ  מתים , ׁש ל צמ וֹ ת ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָׁש ם 
ולא  טהוֹ ר , והכּ ל צם צם ֹ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְמלּק ט
וכלים , אדם בּ הם נטמא וּ  ׁש ּמ א  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָחיׁש ינן
הרבּ ים  רׁש וּ ת  דּ ין נׁש ים דּ זרת ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִמוּ ם 

הרבּ ים  בּ רׁש וּ ת  טמאה ספק  והוי ל ּה  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵיׁש 
ּפ רק זבחים וּ במּס כת טהוֹ ר . ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִדּ ספק וֹ 

קיג]בּ תרא לגזר [דּ ף  ׁש רצוּ  גמרא מיתי  ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֹ
א וֹ תן  בּ ׁש ביל ירוּ ׁש לים כּ ל ל  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌טמאה 
אלּ א  הצים, בּ דיר ׁש נּ מצא וּ  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲצמוֹ ת
וּ כלּמ ה  בּ וּ ׁש ה לא   יה וֹ ׁש רבּ י  להם  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמר 

יר ל טמאה  ׁש נּ גזר לנוּ  אב וֹ תינוּ :היא  ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌

עיי "ש .כ. ברע"ב, כמבואר  טהור , וספקו נשים, לעזרת יש  הרבים רשות  שדין 
ובזה נוספים, מתים יש אם ולבדוק סביב  לחפור  צריכים  אין  שגם  כתב וברמב"ם

אהלות  במסכת  כי עצם, עצם מלקט  הלשון שפיר  מ"ג-מ"ה)אתי מבואר (פט "ז
נוספים , מתים  יש  אם לבדוק סביביו לחפור  צריכים  מת  כשמוצאים  שלפעמים 

טהור  והכל עצם עצם  מלקט  הלשון התנא שם  נוקט  לבדוק צריכים .(תוי"ט )וכשאין

 י י ח ר ו ק מ

בתירא ב יהושע רבי  עדויות העיד ח  קט פרק

כּ ׁש הי וּ  ׁש מעּת י , אליעזר, ר בּ י אמר
להיכל  קלעים ע וֹ שׂ ים בּ היכל, בוֹ נים
בּ וֹ נים  ׁש בּ היכל א לּ א  לעזר וֹ ת , וּ קלעים
אמר  מבּ פנים. בּ וֹ נים וּ בעזרה מבּ חוּ ץ,
אף  ׁש ּמ קריבין  ׁש מעּת י , יה וֹ ׁש ע, רבּ י 
קדׁש י וא וֹ כלים בּ ית , ׁש אין  ּפ י על

ו

והטע , ותומי  אורי ולא מל לא היו לא בימיו שהרי  בעלמא,
לעול שלמה שקדושת מפני  שני בבית  קרבנות  שהקריבו
וקידשה לשעתה קידשה  ראשונה קדושה והיינו בטלה, לא

לבוא . לעתיד

לבא לעתיד קידשה לא ראשונה קדושה   נחמ רב

א א לקדש  ואפשר ,תנ אלו מכל  שאחד סובר נחמ רב אבל
קדושה היתה עזרא קדושת  ולדבריו  ,דברי כמה  חסרי
לעתיד קידשה לא שלמה של  ראשונה  קדושה וסובר אמיתית 
וגלו המקדש וכשחרב עולמית, קדושה היתה לא כלומר לבא ,

הקדושה . נתבטלה ישראל
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש אין ו  ּפ י  על אף ׁש ּמ קריבים ׁש מ עּת י 
את בּ ית. ׁש למה ׁש ּק דּ ׁש  ׁש ּק דה לפי ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶֹֹ◌

לתיד  וקדּ ׁש ה לׁש תּה  קדּ ׁש ה ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהבּ ית,
לע וֹ לם. קדׁש ה יר וּ ׁש לים קד ת וכן ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ָלבא.

לא  י שׂ ראל ארץ ׁש אר  קדת ֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ֲאבל 
ד  לׁש תּה , אלּ א ראׁש וֹ ן בּ כ בּ וּ ׁש  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִקדּ ׁש ה
ׁש ניּ ה, קד ה וקדּ ׁש וּ ה בּ בל ע וֹ לי  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶׁש חזר וּ 
לבא: לתיד קדּ ׁש ה קד ה ֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְואוֹ תּה 

טז.)בשבועות כא. אסור (דף  היה  זה שבלי  משום  קלעים  הנך טעם אי  אמוראים  נחלקו 
בעלמא  לצניעותא רק שנעשו או  קדשים , ולאכול קרבנות  המשנה)להקריב  בסוף הערה .(ועיין

 י י ח ר ו ק מ

י



בתירא ב יהושע רבי  עדויות העיד ח  פרק קח

חכמים, אמרוּ  ה עצים, בדיר  ׁש נּ מצא וּ 
טה וֹ ר: וה כּ ל עצם עצם מל קּ ט

     
    
    

           
           כ

ו משנה

שניה  וקדושה ראשונה קדושה

'קדושה היתה והיא ,וירושלי המקדש בית  קידש המל שלמה
השני, בית  ובנה מבבל כשעלה אות קידש עזרא   וכ ראשונה '.

שבועות  במסכת  שניה'. 'קדושה היתה  מ"ב )והיא מבואר(פ"ב
, ותומי אורי נביא , ,מל צריכי ועזרות ירושלי שלקדש

ושיר . תודות, שתי  ואחד, שבעי של  סנהדרי

לבא לעתיד  וקידשה  לשעתה  קידשה  ראשונה קדושה  הונא רב 

 ש טז.)בגמרא כל (ד צריכי  א נחמ ורב הונא  רב נחלקו 
אלו כל  צריכי הונא לרב אלו. מכל אחד רק או  לקדש, כדי אלו 
לזכר אלא היתה  לא עזרא  קדושת  כרחי על וא"כ  דוקא,

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ה עצים . אוֹ צרים בּ דיר היוּ  ׁש ם לׁש כּ ה ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
 ֹבּ מקצ ו היתה והיא הּמ רכה, צי ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָכּ ל
וּ מצאוּ  נ ׁש ים . זרת  ׁש ל  צפ וֹ נית  ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִמזרחית 
חכמים , ואמר וּ  מתים , ׁש ל צמ וֹ ת ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָׁש ם 
ולא  טהוֹ ר , והכּ ל צם צם ֹ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְמלּק ט
וכלים , אדם בּ הם נטמא וּ  ׁש ּמ א  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָחיׁש ינן
הרבּ ים  רׁש וּ ת  דּ ין נׁש ים דּ זרת ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִמוּ ם 

הרבּ ים  בּ רׁש וּ ת  טמאה ספק  והוי ל ּה  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵיׁש 
ּפ רק זבחים וּ במּס כת טהוֹ ר . ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִדּ ספק וֹ 

קיג]בּ תרא לגזר [דּ ף  ׁש רצוּ  גמרא מיתי  ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֹ
א וֹ תן  בּ ׁש ביל ירוּ ׁש לים כּ ל ל  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌טמאה 
אלּ א  הצים, בּ דיר ׁש נּ מצא וּ  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲצמוֹ ת
וּ כלּמ ה  בּ וּ ׁש ה לא   יה וֹ ׁש רבּ י  להם  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמר 

יר ל טמאה  ׁש נּ גזר לנוּ  אב וֹ תינוּ :היא  ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌

עיי "ש .כ. ברע"ב, כמבואר  טהור , וספקו נשים, לעזרת יש  הרבים רשות  שדין 
ובזה נוספים, מתים יש אם ולבדוק סביב  לחפור  צריכים  אין  שגם  כתב וברמב"ם

אהלות  במסכת  כי עצם, עצם מלקט  הלשון שפיר  מ"ג-מ"ה)אתי מבואר (פט "ז
נוספים , מתים  יש  אם לבדוק סביביו לחפור  צריכים  מת  כשמוצאים  שלפעמים 

טהור  והכל עצם עצם  מלקט  הלשון התנא שם  נוקט  לבדוק צריכים .(תוי"ט )וכשאין

 י י ח ר ו ק מ

בתירא ב יהושע רבי  עדויות העיד ח  קט פרק

כּ ׁש הי וּ  ׁש מעּת י , אליעזר, ר בּ י אמר
להיכל  קלעים ע וֹ שׂ ים בּ היכל, בוֹ נים
בּ וֹ נים  ׁש בּ היכל א לּ א  לעזר וֹ ת , וּ קלעים
אמר  מבּ פנים. בּ וֹ נים וּ בעזרה מבּ חוּ ץ,
אף  ׁש ּמ קריבין  ׁש מעּת י , יה וֹ ׁש ע, רבּ י 
קדׁש י וא וֹ כלים בּ ית , ׁש אין  ּפ י על

ו

והטע , ותומי  אורי ולא מל לא היו לא בימיו שהרי  בעלמא,
לעול שלמה שקדושת מפני  שני בבית  קרבנות  שהקריבו
וקידשה לשעתה קידשה  ראשונה קדושה והיינו בטלה, לא

לבוא . לעתיד

לבא לעתיד קידשה לא ראשונה קדושה   נחמ רב

א א לקדש  ואפשר ,תנ אלו מכל  שאחד סובר נחמ רב אבל
קדושה היתה עזרא קדושת  ולדבריו  ,דברי כמה  חסרי
לעתיד קידשה לא שלמה של  ראשונה  קדושה וסובר אמיתית 
וגלו המקדש וכשחרב עולמית, קדושה היתה לא כלומר לבא ,

הקדושה . נתבטלה ישראל

    
     

    
    

     

    
   כא

    
             

           
            

         

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש אין ו  ּפ י  על אף ׁש ּמ קריבים ׁש מ עּת י 
את בּ ית. ׁש למה ׁש ּק דּ ׁש  ׁש ּק דה לפי ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶֹֹ◌

לתיד  וקדּ ׁש ה לׁש תּה  קדּ ׁש ה ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהבּ ית,
לע וֹ לם. קדׁש ה יר וּ ׁש לים קד ת וכן ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ָלבא.

לא  י שׂ ראל ארץ ׁש אר  קדת ֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ֲאבל 
ד  לׁש תּה , אלּ א ראׁש וֹ ן בּ כ בּ וּ ׁש  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִקדּ ׁש ה
ׁש ניּ ה, קד ה וקדּ ׁש וּ ה בּ בל ע וֹ לי  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶׁש חזר וּ 
לבא: לתיד קדּ ׁש ה קד ה ֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְואוֹ תּה 

טז.)בשבועות כא. אסור (דף  היה  זה שבלי  משום  קלעים  הנך טעם אי  אמוראים  נחלקו 
בעלמא  לצניעותא רק שנעשו או  קדשים , ולאכול קרבנות  המשנה)להקריב  בסוף הערה .(ועיין

 י י ח ר ו ק מ

יי



בתירא ב יהושע רבי  עדויות העיד ח  פרק קי

קלעים, ׁש אין ּפ י על אף קדׁש ים
ּפ י על אף ׁש ני , וּ מעשׂ ר קלּ ים קדׁש ים
קדּ ׁש ה  רא ׁש וֹ נה ׁש קּ דּׁשה חוֹ מה , ׁש אין 

לבא : לעתיד  וקדּ ׁש ה  לׁש עת ּה 

מר בּ ן אני  מקבּ ל יה וֹ ׁש ע, רבּ י  אמר
ור בּ וֹ  מרבּ וֹ  ׁש ּׁשמע  זכּ אי, בּ ן  י וֹ חנן 
ׁש אין מּס יני, למׁש ה הלכה מרבּ וֹ ,

ז
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ז משנה
מלאכי כת  ספר בסו כגכד )יב ג את (מלאכי  לכ לח אנכי הה 

אבת  לב  והיב והרא: הדל ה' י א לפני ה ביא אל ה
גו ': תאב על  ני ולב ני על

     
     
    

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מ ּס יני .ז  למ ׁש ה לוֹ הלכה ׁש הראה ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
דּ וֹ ר  בּ סיני  למׁש ה הוּ א  ּבּ ר ו ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
בּ א  אליּ הוּ  ׁש אין והראהוּ  ודוֹ ר ׁש יו, ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְדּ וֹ ר 
לברר  וּ לקרב , לרחק וּ לטהר , ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְלטּמ א

וּ מי נטמע  מי  המט ּמ ע וֹ ת מ ׁש ּפ ח וֹ ת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְספק
כּ ׁש רים  והם י נּ יחם אלּ א נטמע , ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִֹלא
מ ׁש ּפ חה  היא דּ הלכה לבא, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶל תיד 

נטמה: ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ טמה

בגמראכב. טז.)נחלקו  דף  היה(שבועות זה  שבלי  משום נעשו  האם אלו , קלעים בטעם 
ראשונה שקדושה וסובר  יהושע רבי על חולק  כי  קדשים, ולאכול קרבנות להקריב אסור 
בלי  אף לאכול יכולים  היו הדין ומן  עבדי , בעלמא שלצניעותא או לבא, לעתיד קידשה לא 
ולא בפרהסיא לאכול ארץ דרך שאין  צניעות מחמת אלא המחיצות עשו ולא מחיצות, שום 
התוי"ט אמר . ליה דשמיע מה  ומר  אמר  ליה  דשמיע מה מר  אלא  יהושע  רבי על ר "א פליג
נחלקו. שלא  כמ "ד שמפרש  משמע אליעזר , רבי  על כלום הרע"ב פירש  שמדלא כתב

 י י ח ר ו ק מ

בתירא ב יהושע רבי  עדויות העיד ח  קיאפרק

לרחק וּ לטהר, לטּמ א בא אליּ הוּ 
בּ זרוֹ ע המקרבין  לרחק א לּ א  וּ לקרב ,
בּ ית  מׁש ּפ חת  בּ זר וֹ ע. המרחקין  וּ לקרב 
בּ ן ורחקּה  ה יּ ר דּ ן  ב עבר  היתה צריפה 
ׁש ם  היתה  אחרת  וע וֹ ד  בּ זרוֹ ע, ציּ וֹ ן 
אליּ הוּ  א לּ וּ , כּ ג וֹ ן  בּ זרוֹ ע. ציּ וֹ ן  בּ ן  וקרב ּה 
וּ לקרב. לרחק וּ לטהר, לטּמ א בא

    
      

    
    
     
    
     

   
     

     
          

             
            

  כג        
         כד 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ זר וֹ ע. המקרבים  לרחק ׁש הכּ ל א לּ א  ֶ◌ַ◌ֹ
ׁש נּ תקרב וּ  אלּ א בּ פסוּ לים, אוֹ תן ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַמחזיקים
מחמת  ׁש נּ טמ ה מ ׁש ּפ חה אבל  . ִֹבּ זר ו◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌
בּ כׁש ר וּ תּה : ינּ יחנּ ה ּפ סוּ ל ּה , נוֹ דע  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש א

צריפה. הּמ ׁש ּפ חה:בּ ית ׁש ם  ּורחקּה .כ ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ּפ סוּ לין: ׁש הן ליהן ציּ וֹ ן .הכריז אינׁש בּ ן  ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ָ◌
: ֹזר ו וּ ב ל הוה מׁש ּפ חה אלּ ימא ועוֹ ד ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌

ׁש ם. היתה ּפ סוּ לה:אחרת וקרבּה ׁש היתה ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
בּ זר וֹ ע. צ יּ וֹ ן  ׁש הן בּ ן  ליהן והכריז ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌

ל  הּת נּ א וחס בּ הם. להתחּת ן ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְכּ ׁש רים
הּמ ׁש ּפ חה  ׁש ם הזכּ יר  ולא הבּ ר יּ וֹ ת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְכּ ב וֹ ד
כּ מ וֹ   ֹבּ זר ו ציּ וֹ ן בּ ן ׁש ּק רב ּה  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַהּפ סוּ לה
 לל ּמ ד הכּ ׁש רה, הּמ ׁש ּפ חה ׁש ם ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הזכּ יר 
לסּפ ר  ׁש א ל זּ הר  אדם צרי ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַכּ ּמ ה
קל וֹ ן. כּ וֹ סה ולהיוֹ ת חבר וֹ , ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִבּ גנוּ ת
בּ כ ׁש רים: ׁש כּ ן כּ ל  בּ פסוּ לים,  ּכ ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִאם

א לּ וּ . יד וּ ה,כּ ג וֹ ן  וּ פסל וּ תן ׁש כּ ׁש ר וּ תן ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
: ֹבּ זר ו ונתקרב וּ   ֹבּ זר ו ׁש נּ תרחקוּ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶאלּ א

הפסולה.כג . משפחה שם הזכיר  ולא  הכשרה  משפחה שם הזכיר  התנא  למה רע"ב  עיין
שיבאכד. בזמן בזרוע נתקרבו או שנתרחקו משפחות  יהיה  שאם  התנא  כוונת לפרש  יש

של בניו  בני  אבל  וירחיקם, ויקרבם  ויתקן אליהו  יבא  בימיו, ציון  בן שעשה  כעין אליהו ,
הרע "ב מדכתב אמנם נטמעה . שנטמעה  כיון  כי ירחק , לא ציון , בן שקירבה  הפסולה  משפחה

 י י ח ר ו ק מ

יי



בתירא ב יהושע רבי  עדויות העיד ח  פרק קי

קלעים, ׁש אין ּפ י על אף קדׁש ים
ּפ י על אף ׁש ני , וּ מעשׂ ר קלּ ים קדׁש ים
קדּ ׁש ה  רא ׁש וֹ נה ׁש קּ דּׁשה חוֹ מה , ׁש אין 

לבא : לעתיד  וקדּ ׁש ה  לׁש עת ּה 

מר בּ ן אני  מקבּ ל יה וֹ ׁש ע, רבּ י  אמר
ור בּ וֹ  מרבּ וֹ  ׁש ּׁשמע  זכּ אי, בּ ן  י וֹ חנן 
ׁש אין מּס יני, למׁש ה הלכה מרבּ וֹ ,
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ז משנה
מלאכי כת  ספר בסו כגכד )יב ג את (מלאכי  לכ לח אנכי הה 

אבת  לב  והיב והרא: הדל ה' י א לפני ה ביא אל ה
גו ': תאב על  ני ולב ני על

     
     
    

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מ ּס יני .ז  למ ׁש ה לוֹ הלכה ׁש הראה ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
דּ וֹ ר  בּ סיני  למׁש ה הוּ א  ּבּ ר ו ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
בּ א  אליּ הוּ  ׁש אין והראהוּ  ודוֹ ר ׁש יו, ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְדּ וֹ ר 
לברר  וּ לקרב , לרחק וּ לטהר , ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְלטּמ א

וּ מי נטמע  מי  המט ּמ ע וֹ ת מ ׁש ּפ ח וֹ ת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְספק
כּ ׁש רים  והם י נּ יחם אלּ א נטמע , ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִֹלא
מ ׁש ּפ חה  היא דּ הלכה לבא, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶל תיד 

נטמה: ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ טמה

בגמראכב. טז.)נחלקו  דף  היה(שבועות זה  שבלי  משום נעשו  האם אלו , קלעים בטעם 
ראשונה שקדושה וסובר  יהושע רבי על חולק  כי  קדשים, ולאכול קרבנות להקריב אסור 
בלי  אף לאכול יכולים  היו הדין ומן  עבדי , בעלמא שלצניעותא או לבא, לעתיד קידשה לא 
ולא בפרהסיא לאכול ארץ דרך שאין  צניעות מחמת אלא המחיצות עשו ולא מחיצות, שום 
התוי"ט אמר . ליה דשמיע מה  ומר  אמר  ליה  דשמיע מה מר  אלא  יהושע  רבי על ר "א פליג
נחלקו. שלא  כמ "ד שמפרש  משמע אליעזר , רבי  על כלום הרע"ב פירש  שמדלא כתב

 י י ח ר ו ק מ

בתירא ב יהושע רבי  עדויות העיד ח  קיאפרק

לרחק וּ לטהר, לטּמ א בא אליּ הוּ 
בּ זרוֹ ע המקרבין  לרחק א לּ א  וּ לקרב ,
בּ ית  מׁש ּפ חת  בּ זר וֹ ע. המרחקין  וּ לקרב 
בּ ן ורחקּה  ה יּ ר דּ ן  ב עבר  היתה צריפה 
ׁש ם  היתה  אחרת  וע וֹ ד  בּ זרוֹ ע, ציּ וֹ ן 
אליּ הוּ  א לּ וּ , כּ ג וֹ ן  בּ זרוֹ ע. ציּ וֹ ן  בּ ן  וקרב ּה 
וּ לקרב. לרחק וּ לטהר, לטּמ א בא

    
      

    
    
     
    
     

   
     

     
          

             
            

  כג        
         כד 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ זר וֹ ע. המקרבים  לרחק ׁש הכּ ל א לּ א  ֶ◌ַ◌ֹ
ׁש נּ תקרב וּ  אלּ א בּ פסוּ לים, אוֹ תן ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַמחזיקים
מחמת  ׁש נּ טמ ה מ ׁש ּפ חה אבל  . ִֹבּ זר ו◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌
בּ כׁש ר וּ תּה : ינּ יחנּ ה ּפ סוּ ל ּה , נוֹ דע  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש א

צריפה. הּמ ׁש ּפ חה:בּ ית ׁש ם  ּורחקּה .כ ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ּפ סוּ לין: ׁש הן ליהן ציּ וֹ ן .הכריז אינׁש בּ ן  ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ָ◌
: ֹזר ו וּ ב ל הוה מׁש ּפ חה אלּ ימא ועוֹ ד ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌

ׁש ם. היתה ּפ סוּ לה:אחרת וקרבּה ׁש היתה ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
בּ זר וֹ ע. צ יּ וֹ ן  ׁש הן בּ ן  ליהן והכריז ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌

ל  הּת נּ א וחס בּ הם. להתחּת ן ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְכּ ׁש רים
הּמ ׁש ּפ חה  ׁש ם הזכּ יר  ולא הבּ ר יּ וֹ ת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְכּ ב וֹ ד
כּ מ וֹ   ֹבּ זר ו ציּ וֹ ן בּ ן ׁש ּק רב ּה  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַהּפ סוּ לה
 לל ּמ ד הכּ ׁש רה, הּמ ׁש ּפ חה ׁש ם ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הזכּ יר 
לסּפ ר  ׁש א ל זּ הר  אדם צרי ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַכּ ּמ ה
קל וֹ ן. כּ וֹ סה ולהיוֹ ת חבר וֹ , ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִבּ גנוּ ת
בּ כ ׁש רים: ׁש כּ ן כּ ל  בּ פסוּ לים,  ּכ ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִאם

א לּ וּ . יד וּ ה,כּ ג וֹ ן  וּ פסל וּ תן ׁש כּ ׁש ר וּ תן ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
: ֹבּ זר ו ונתקרב וּ   ֹבּ זר ו ׁש נּ תרחקוּ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶאלּ א

הפסולה.כג . משפחה שם הזכיר  ולא  הכשרה  משפחה שם הזכיר  התנא  למה רע"ב  עיין
שיבאכד. בזמן בזרוע נתקרבו או שנתרחקו משפחות  יהיה  שאם  התנא  כוונת לפרש  יש

של בניו  בני  אבל  וירחיקם, ויקרבם  ויתקן אליהו  יבא  בימיו, ציון  בן שעשה  כעין אליהו ,
הרע "ב מדכתב אמנם נטמעה . שנטמעה  כיון  כי ירחק , לא ציון , בן שקירבה  הפסולה  משפחה

 י י ח ר ו ק מ
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בתירא ב יהושע רבי  עדויות העיד ח  פרק קיב

לא אבל לקרב , א וֹ מר , יהוּ דה רבּ י 
להׁש ווֹ ת  א וֹ מר , ׁש מע וֹ ן  ר בּ י לרחק.
לא אוֹ מרים, וחכמים הּמ חלקת.
ׁש לוֹ ם  לעשׂ וֹ ת  א לּ א  לקרב, ולא  לרחק

ׁש נּ אמר ג )בּ ע וֹ לם, אנכי(מלאכי ה נּ ה 
וגוֹ ' הנּ ביא אליּ ה את לכם ׁש לח
בּ נים  ולב  בּ נים על אב וֹ ת  לב והׁש יב 

אב וֹ תם: על
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עדיּ וֹ ת מ ּס כת  סליק

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

לרחק. לא  אבל  הכּ ׁש רה לקרב הּמ ׁש ּפ חה ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
אינוֹ  אבל מקרב . הוּ א , ֹבּ זר ו ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ תרחקה

: ֹבּ זר ו ׁש נּ תקרבה אוֹ תּה  ׁש נּ אמר מרחק ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
בּ נים. על  אבוֹ ת לב ל וֹ מר והׁש יב ׁש תיד  ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌

זה. ׁש ל בּ ניו מ בּ ני זה הּק ד ׁש  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְבּ ר וּ ח
החכמים, אלּ וּ  אב וֹ ת ׁש מע וֹ ן, ר בּ י  ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְוּ לדברי
כּ לּ ן  לב  ׁש יּ היה הּת למידים, אלּ וּ  ◌ָ◌◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָוּ בנים

מחלקת: בּ יניהן יּפ ל ולא ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵֹ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ָׁש וה

שנאמר ) הת "ק (בד"ה שלפי  משמע זה , של בניו  מבני  זה  הקדש  ברוח  לומר  אליהו שעתיד 
נטמעה. שנטמעה  כיון בהם  נאמר  לא בכוונה  שנטמעו כיון כי  נטמעו , שכבר  אלו  אף ירחק

שהביאכה. הוא  המשנה  מחבר  אלא  החכמים, דברי המשך אינו שנאמר  שהך הרע "ב  דעת
הפירוש והוא  החכמים , שיטת  לפי פירשנו  בפנים שיטתו. לפי  מפרשו  אחד  וכל  זה פסוק
ענייני  לתקן  שיבא יהודה ולרבי יהושע לרבי  המשפחה. בני בין  שלום לעשות שיבא  הפשוט
שאומר  שמעון ולרבי  זה , של בניו  מבני  זה הקדש  ברוח  לומר  שעתיד לפרשו  יש  יוחסין
והכוונה התלמידים אלו ובנים  החכמים  אלו אבות חכמים, תלמידי  בין להשוות שיבא 
לא והרע "ב זה , בפסוק פירושים ג' יש  זה  ולפי  מחלוקת . ביניהן יפול ולא  ביניהם  שישוה 

הפשוט  הפירוש לפרש  חש  לא כי שנים, אלא  .(תוי"ט )הביא
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אידיה זרה לפני  עבודה א אפרק 

ימים  ׁש לׁש ה גּ וֹ ים ׁש ל אידיהן  לפני
להׁש אילן עּמ הן , ולתת  לשׂ את  אסוּ ר

א 

זרה עבדה מכת

 אידיה לפני   א פרק
א  משנה

יג )כתיב כג ימע(שמות לא יר תז לא  אחרי אלהי ו
 פי על שישמע  תגרו לא והיינו :י חז"ל אעל אסרו ולכ , 

שגורמ  בדברי חגאותיה לימי  סמו  הגוי  ע ילהתעסק 
ונמצא זרה לעבודה  כ על  יודו  החגא ביו כי הנאה   לה

.' פי על ישמע 'לא על עובר ישראל 

האמת  על הבל  ה כי מועדי  הנכרי של חגאות  לקרות  אסור
("רמב)שבר ולשו לגנאי , כינוי  והוא 'איד' אות כינו וחז"ל

כדכתיב לה)הוא לב י (דברי רגל מ ט לעת  ו  נק לי 
. למ עתדת  וח איד  י קרב

   
     

     ב
      ג   

          

גּ וֹ ים.א  ׁש ל  אידיהן וּ למוֹ דיהם :לפני לחגּ יהם  לגנאי כּ נּ וּ י ולתת.ׁש ם ולקנוֹ ת.לשׂ את  למכּ ר ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌

אידם: בּ י וֹ ם זרה  לבוֹ דה וּ מוֹ דוּ  דּ אזלי בינא:להׁש אילן.מ וּ ם דהדרא מידי  וכלים, בּ המה ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בתוי "ט.א. הובא  יוסףב.ר "ן , הבית כתב  וכן  בתוי "ט . הובא  קמ"ח)רש "י סימן (סוף

עבודה עובדי  לאו שבינינו שהגוים משום  מותר  האידנא  אידיהן לפני של  הדינים  שכל
ולא בידיהם אבותיהם מנהג אלא זרה עבודה  בטיב  יודעים אינם  כלומר , הם , זרה

ומודו. ברע "ב אזלו בסוגריים שאיתא  מה ב )(אבל משנה אלילים(סוף  בעובדי איירי המסכת  שכל

הצנזורה) ידי על אח"כ  הוכנס  וכנראה  אינו  ראשון ובדפוס  נכון, אינו  ממש, זרה  עבודה  ועובדי

חנוך ) זכר מהדורת משניות  שבגליון הערות דברי ג ..(עפ "י ולקנות  המתקיים  דבר  למכור  היינו 
שרי איפכא  אבל  ויודו , וילכו  נהנים  הנכרים  אלו שבשני מתקיים, ד')שאינו  משנה  .(תוי"ט 
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אידיה זרה לפני  עבודה א פרק  ב

מהן, וללוֹ ת להלוֹ תן מהן, ולׁש אל
א וֹ מר, יה וּ דה  ר בּ י מהן . ולּפ רע  לפר ען 
לוֹ . מצר  ׁש הוּ א  מּפ ני  מהן  נפר עין 
הוּ א ׁש ּמ צר ּפ י על אף לוֹ , אמרוּ 

זמן : לאחר הוּ א שׂ מח עכ ׁש יו,

ימיםר  ׁש לׁש ה אוֹ מר, יׁש מעאל בּ י 
לאחריהם, ימים וּ ׁש לׁש ה לפניהם
אידיהן לפני  א וֹ מרים, וחכמים אסוּ ר.

מּת ר: אידיהן  לאחר  אסוּ ר,

ב
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    ו 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

דּ מלוה להלוֹ תם. ב ין, הדרי  דּ לא מע וֹ ת. ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
נּת נה: נפר ים לפרען .להוֹ צאה כּ ׁש הן ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

אידם: בי וֹ ם זרה לב וֹ דה וּ מוֹ דוּ  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָאזל וּ 
מ  ׁש הוּ א  ׁש אינם צר.מּפ ני  מע וֹ תיו ל  ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌

וּ מוֹ דה: אזיל  ולא ל וֹ , הוּ א ח וֹ זרים שׂ מח ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ֶ◌
זמן . ואזיל לאחר  איד וֹ , בּ י וֹ ם למחר  ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

ודוקא  יהוּ דה. כּ ר בּ י הלכה ואין ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶוּ מוֹ דה.
אבל  מהם, להּפ רע  אסוּ ר  ב ׁש טר  ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבמלוה
כמ צּ יל  ׁש הוּ א מ ּפ ני ׁש רי, ּפ ה ל ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ מלוה

מ ּת ר.במ יּ דם: אידיהן  הלכה.לאחר  וכן ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
להמיד  יכ וֹ לים אנוּ  ׁש אין ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַוּ ב גּ וֹ לה
ׁש ּק ר  ּמ הם, ול ּת ן מלּ א ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַצמנוּ 

מהםד. לשאול שאסור  הטעם גם וזה  לו, צריך שהישראל  ישמח הנכרי  .(תוי"ט )כי 
טובא  דמצטער  שרי ריבית  עם אבל ריבית, בלי כשמלוה רק אסור הובא(ולהלוותם  להלוותם , תוד"ה  ב . (דף

ע "ז ה..)בתוי "ט) שם עדיין  ימים  שלשה  שכל משום  א"נ  לפניהם , אטו לאחריהם גזירה
בפיו  האיד,ו ..(ראב "ד )שגור  ליום  בנוסף ימים ג' לת "ק  כי א ', דמשנה ת "ק  היינו ולאו 

נשא זה  ולתנא  מותר , ונתן  נשא לת "ק נמי, אי  האיד. יום  כולל  ימים  ג' זו  משנה ולתנא
בגולה אף  זה ולתנא עצמו, האיד  יום  אלא  אסור  אין בגולה  לת"ק  נמי, אי אסור . ונתן

האיד  לפני אחד יום אלא אסור  אין  זו משנה  לתנא  נמי , אי לפניו . ימים  ג' ז:)אסור  .(דף 
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קלנדּ א, גּ וֹ ים, ׁש ל אידיהן ואלּ וּ 
ׁש ל  גּ נסיא  ויוֹ ם וּ קרטסים, וּ סטרנ וּ רא ,
ה ּמ יתה, וי וֹ ם ה לּ ידה, ויוֹ ם מלכים,
א וֹ מרים, וחכמים מאיר. רבּ י  דּ ברי
בּ ּה  י ׁש  שׂ רפה, בּ ּה  ׁש יּ ׁש  מיתה כּ ל

ג        
   ז  

    
    

     
 ח     

     
   ט      י    

              

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אינוֹ  יראה, מ וּ ם וע וֹ ד  מהם, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַּפ רנסתנוּ 
ראשון  [ויום בּ לבד . אידם י וֹ ם אלּ א ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָאסוּ ר 
אסור  לפיכך נוצרים של  אידם יום הוא
יום  בכל הנוצרים עם ולשת לשאת
שעושים  שלהם  איד יום בכל וכן  ראשון,
שאר  אבל ועשק"ווה, כט"ל  כגון אותו
הקדושים  לשם שעושים אידם ימי
אלהות  שם בהם תופשים שאין שלהם
אפלּ וּ  הּת ר  למא נהוּ ג  והאידנא ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְמותר ]
לר בּ נן  להוּ  דּ קים מ וּ ם אידם, י וֹ ם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְבכל
הני (דּ כל  וּ מוֹ דוּ . אזלי דּ לא ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְבּ ג וּ יהוּ 
בע וֹ בדי מירי הּמ ּס כ ּת א בזוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְדאּת סרי 

מ ּמ ׁש ): זרה וב וֹ דה קלנ דּ א .גאלילים ֱ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
טבת : ּת ק וּ פת  אחר ימים סטרנ וּ רא .ׁש מנה  ְ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌

ׁש ראה  לפי הּת קוּ פה. קדם ימים ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְׁש מנה

,והוֹ ל מתמט ׁש היה י וֹ ם הראׁש וֹ ן ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָאדם
ׁש ּס רחּת י ב ׁש ביל ׁש ּמ א לי אוֹ י  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָאמר ,
ויׁש ב מד  ובהוּ , לתהוּ  הע וֹ לם ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵחוֹ זר 
כּ יון  [וּ בתפלּ ה], בּ תנית ימים ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְׁש מנה
ׁש ּמ ארי יוֹ ם וראה הּת קוּ פה ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש נּ פלה
מד  הוּ א, ע וֹ לם ׁש ל מנהג וֹ  אמר  , ְוהוֹ ל◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌

אח ל ׁש נה טוֹ בים. ימים ׁש מנה רת,ושׂ ה ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
הוּ א  ט וֹ בים. ימים ואלּ וּ  לאלּ וּ  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲשׂ אן
ל ב וֹ דה  קבע וּ ם והם ל מים, ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְקב ם

מלכוּ ת)קרטסים.זרה: בּ וֹ  ּת פיסת (י וֹ ם ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌
וּ קבע וּ ם  מלכות], רומי בו שתפשה ◌ָ◌ְ[יום

איד : בּ וֹ גּ נסיא .יוֹ ם ׁש ּמ מידין י וֹ ם ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌
:הלּ ידה.מל בּ וֹ י וֹ ם ׁש נּ וֹ לד י וֹ ם ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌

:כּ לישׂ רפה.הּמ ל ליו ׁש רפוּ  ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
הּמ לכים: ל  ׁש וֹ רפין  כּ דר ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַתׁש מיׁש וֹ 

יא:)גמראז. ח:)גמראח..(דף  ראשון.(דף  דפוס ברע"ב הגירסא  והיאט.וכן הרע "ב , פירש כן
הראב"ד ה"ה )כשיטת של(פ "ט על קאי המיתה  ויום  הלידה שיום  שסובר  שם  כהרמב "ם ודלא

ואידך . זקנו תגלחת  כמו  אדם בנו.י.כל ימי כל  איד המיתה  יום שעושים ברע"ב כדאיתא
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אידיה זרה לפני  עבודה א פרק  ב

מהן, וללוֹ ת להלוֹ תן מהן, ולׁש אל
א וֹ מר, יה וּ דה  ר בּ י מהן . ולּפ רע  לפר ען 
לוֹ . מצר  ׁש הוּ א  מּפ ני  מהן  נפר עין 
הוּ א ׁש ּמ צר ּפ י על אף לוֹ , אמרוּ 

זמן : לאחר הוּ א שׂ מח עכ ׁש יו,

ימיםר  ׁש לׁש ה אוֹ מר, יׁש מעאל בּ י 
לאחריהם, ימים וּ ׁש לׁש ה לפניהם
אידיהן לפני  א וֹ מרים, וחכמים אסוּ ר.

מּת ר: אידיהן  לאחר  אסוּ ר,
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דּ מלוה להלוֹ תם. ב ין, הדרי  דּ לא מע וֹ ת. ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
נּת נה: נפר ים לפרען .להוֹ צאה כּ ׁש הן ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

אידם: בי וֹ ם זרה לב וֹ דה וּ מוֹ דוּ  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָאזל וּ 
מ  ׁש הוּ א  ׁש אינם צר.מּפ ני  מע וֹ תיו ל  ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌

וּ מוֹ דה: אזיל  ולא ל וֹ , הוּ א ח וֹ זרים שׂ מח ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ֶ◌
זמן . ואזיל לאחר  איד וֹ , בּ י וֹ ם למחר  ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

ודוקא  יהוּ דה. כּ ר בּ י הלכה ואין ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶוּ מוֹ דה.
אבל  מהם, להּפ רע  אסוּ ר  ב ׁש טר  ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבמלוה
כמ צּ יל  ׁש הוּ א מ ּפ ני ׁש רי, ּפ ה ל ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ מלוה

מ ּת ר.במ יּ דם: אידיהן  הלכה.לאחר  וכן ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
להמיד  יכ וֹ לים אנוּ  ׁש אין ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַוּ ב גּ וֹ לה
ׁש ּק ר  ּמ הם, ול ּת ן מלּ א ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַצמנוּ 

מהםד. לשאול שאסור  הטעם גם וזה  לו, צריך שהישראל  ישמח הנכרי  .(תוי"ט )כי 
טובא  דמצטער  שרי ריבית  עם אבל ריבית, בלי כשמלוה רק אסור הובא(ולהלוותם  להלוותם , תוד"ה  ב . (דף

ע "ז ה..)בתוי "ט) שם עדיין  ימים  שלשה  שכל משום  א"נ  לפניהם , אטו לאחריהם גזירה
בפיו  האיד,ו ..(ראב "ד )שגור  ליום  בנוסף ימים ג' לת "ק  כי א ', דמשנה ת "ק  היינו ולאו 

נשא זה  ולתנא  מותר , ונתן  נשא לת "ק נמי, אי  האיד. יום  כולל  ימים  ג' זו  משנה ולתנא
בגולה אף  זה ולתנא עצמו, האיד  יום  אלא  אסור  אין בגולה  לת"ק  נמי, אי אסור . ונתן

האיד  לפני אחד יום אלא אסור  אין  זו משנה  לתנא  נמי , אי לפניו . ימים  ג' ז:)אסור  .(דף 
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קלנדּ א, גּ וֹ ים, ׁש ל אידיהן ואלּ וּ 
ׁש ל  גּ נסיא  ויוֹ ם וּ קרטסים, וּ סטרנ וּ רא ,
ה ּמ יתה, וי וֹ ם ה לּ ידה, ויוֹ ם מלכים,
א וֹ מרים, וחכמים מאיר. רבּ י  דּ ברי
בּ ּה  י ׁש  שׂ רפה, בּ ּה  ׁש יּ ׁש  מיתה כּ ל
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אינוֹ  יראה, מ וּ ם וע וֹ ד  מהם, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַּפ רנסתנוּ 
ראשון  [ויום בּ לבד . אידם י וֹ ם אלּ א ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָאסוּ ר 
אסור  לפיכך נוצרים של  אידם יום הוא
יום  בכל הנוצרים עם ולשת לשאת
שעושים  שלהם  איד יום בכל וכן  ראשון,
שאר  אבל ועשק"ווה, כט"ל  כגון אותו
הקדושים  לשם שעושים אידם ימי
אלהות  שם בהם תופשים שאין שלהם
אפלּ וּ  הּת ר  למא נהוּ ג  והאידנא ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְמותר ]
לר בּ נן  להוּ  דּ קים מ וּ ם אידם, י וֹ ם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְבכל
הני (דּ כל  וּ מוֹ דוּ . אזלי דּ לא ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְבּ ג וּ יהוּ 
בע וֹ בדי מירי הּמ ּס כ ּת א בזוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְדאּת סרי 

מ ּמ ׁש ): זרה וב וֹ דה קלנ דּ א .גאלילים ֱ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
טבת : ּת ק וּ פת  אחר ימים סטרנ וּ רא .ׁש מנה  ְ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌

ׁש ראה  לפי הּת קוּ פה. קדם ימים ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְׁש מנה

,והוֹ ל מתמט ׁש היה י וֹ ם הראׁש וֹ ן ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָאדם
ׁש ּס רחּת י ב ׁש ביל ׁש ּמ א לי אוֹ י  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָאמר ,
ויׁש ב מד  ובהוּ , לתהוּ  הע וֹ לם ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵחוֹ זר 
כּ יון  [וּ בתפלּ ה], בּ תנית ימים ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְׁש מנה
ׁש ּמ ארי יוֹ ם וראה הּת קוּ פה ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש נּ פלה
מד  הוּ א, ע וֹ לם ׁש ל מנהג וֹ  אמר  , ְוהוֹ ל◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌

אח ל ׁש נה טוֹ בים. ימים ׁש מנה רת,ושׂ ה ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
הוּ א  ט וֹ בים. ימים ואלּ וּ  לאלּ וּ  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲשׂ אן
ל ב וֹ דה  קבע וּ ם והם ל מים, ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְקב ם

מלכוּ ת)קרטסים.זרה: בּ וֹ  ּת פיסת (י וֹ ם ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌
וּ קבע וּ ם  מלכות], רומי בו שתפשה ◌ָ◌ְ[יום

איד : בּ וֹ גּ נסיא .יוֹ ם ׁש ּמ מידין י וֹ ם ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌
:הלּ ידה.מל בּ וֹ י וֹ ם ׁש נּ וֹ לד י וֹ ם ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌

:כּ לישׂ רפה.הּמ ל ליו ׁש רפוּ  ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
הּמ לכים: ל  ׁש וֹ רפין  כּ דר ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַתׁש מיׁש וֹ 

יא:)גמראז. ח:)גמראח..(דף  ראשון.(דף  דפוס ברע"ב הגירסא  והיאט.וכן הרע "ב , פירש כן
הראב"ד ה"ה )כשיטת של(פ "ט על קאי המיתה  ויום  הלידה שיום  שסובר  שם  כהרמב "ם ודלא

ואידך . זקנו תגלחת  כמו  אדם בנו.י.כל ימי כל  איד המיתה  יום שעושים ברע"ב כדאיתא
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בּ ה  אין  שׂ רפה, בּ ּה  וׁש אין  זרה . עבוֹ דה
זקנוֹ  ּת גלחת יוֹ ם זרה. עבוֹ דה
וי וֹ ם  היּ ם, מן  בוֹ  ׁש עלה  י וֹ ם וּ בלוֹ רית וֹ ,
ׁש עשׂ ה  וגוֹ י האסוּ רים, מבּ ית  בוֹ  ׁש יּ צא 
א וֹ ת וֹ  א לּ א  אסוּ ר  אינ וֹ  לבנ וֹ , מׁש ּת ה

בּ לבד: האי ׁש  וא וֹ ת וֹ  ה יּ וֹ ם
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זרה. עבוֹ דה בּ ּה  היּ וֹ ם י ׁש  אוֹ תוֹ  כּ לוֹ מר  ְ◌ַ◌ַ◌
מנה  וכן זרה, לב וֹ דה איד להם ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵיׁש 
דּ ח ׁש בינן  הנ וכל בנוֹ . ימי כּ ל  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְל ׁש נה
ׁש ל ׁש ה  ואסוּ רים להוּ  ח ׁש יבי הׁש ּת א, ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַד 

לפניהם: זקנ וֹ .ימים ּת גלחת י וֹ ם  אבל  ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
אחד  כּ ל אלּ א לר בּ ים  ּהּק ב ו זמן ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש אינוֹ 

איד : י וֹ ם ע וֹ שׂ ה וּ בל וֹ ריתוֹ .כּ ׁש ּמ ג לּ ח ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌

הנה  כּ ל  מאח וֹ ריו בּ ל וֹ רית ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶׁש ּמ נּ יח 
לׁש נה, מנה אלּ א מג לּ חּה  ואינוֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌כּ לּ ּה 

איד: י וֹ ם ע וֹ שׂ ה ׁש ּמ ג לּ חּה  וי וֹ ם וי וֹ ם ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
היּ ם. מן  ל ב וֹ דה ׁש עלה זבחים וּ מקריב  ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

אסוּ ר  אינוֹ  הנ בּ כל  ׁש נּ צּ וֹ ל. ל  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָזרה
דּ לא  לפניו, ולא היּ וֹ ם אוֹ תוֹ  ֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶאלּ א

האי: כלּ י  ◌ַ◌ֵ◌◌ֵ◌ִ◌ֲח ׁש יבי

הגמראיא. אמנם איד, יום עושה שמגלחה  שביום הרע"ב  כתב  יא:)כן  מסיקה(דף 
הבלו  ומניח שערותיו שאר  שמגלח  ביום  איד.שגם יום  עושה (ה"ג)בירושלמייב.רית

משתה ויום  האסורין  מבית  ושיצא  הים  מן שעלה  ביום האם איפשטא דלא בעיא היא
בשנה רק  או שמחה, יום אז עושה אם ושנה  שנה בכל איד יום הוא  בנו, של 

כאיד. נחשב אינהיג .הראשונה נוסחאות ובהרבה  היא , מיותרת לכאורה זו  תיבה
ומלא"ש) נוסחאות , לאפוקי יד..(שינויי האיש  ואותו  לפניהם, ימים  ג ' לאפוקי  היום אותו 

עמהם להתעסק  מותר  איד, יום  הוא  שלהם  שלאדון פי על שאף ח.)משועבדיו , .(דף 
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לּה  חוּ צה זרה, עב וֹ דה  בּ ּה  ׁש יּ ׁש  עיר 
זרה, עבוֹ דה לּה  חוּ צה היה  מּת ר .
בּ זמן לׁש ם. ליל מהוּ  מ ּת ר . ּת וֹ כ ּה 
אסוּ ר. מקוֹ ם, לא וֹ ת וֹ  מיחדת   ׁש ה דּ ר
אחר, למקוֹ ם בּ ּה   ּלהל יכוֹ ל היה  ואם
והי וּ  זרה עבוֹ דה בּ ּה  ׁש יּ ׁש  עיר  מּת ר .
מעּט ר וֹ ת , וׁש אינן  מעּט ר וֹ ת  חנ יּ וֹ ת  בּה 
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זרה.ד עבוֹ דה בּ ּה  ׁש יּ ׁש  [יׁש ]עיר  איד ׁש יּ וֹ ם  ֶ◌ֵ◌ֵ◌

ׁש בּ יר : זרה לב וֹ דה היּ וֹ ם היר  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִלבני 
לּה . מ ּת ר חוּ צה מאד  ל יר   ּסמ ו ואפלּ וּ  ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֹ◌ָ◌

ׁש אין ליר, חוּ ץ  היּ וֹ ׁש בים ם  ולתת ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָלשׂ את 

ׁש כּ ן  זרה. ב וֹ דה אוֹ תּה  אחר  ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנמׁש כים
איד  כי וֹ ם אינוֹ  אלּ וּ  ׁש ל איד יוֹ ם ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִמנהגם

אלּ וּ : לׁש ם.ׁש ל ליל היר מהוּ  בּ אוֹ תּה  ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌
ׁש לּ הם: זרה ב וֹ דה ׁש הדּ רבּ י וֹ ם בּ זמן  ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌

העיר. לא וֹ תּה  הכּ ב וּ ׁש ה מיחדת  ׁש הדּ ר ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌

היר  לא וֹ תּה  מיחדת  היר, לא וֹ תּה  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִמכּ אן 
ׁש נּ ראה  מ ּפ ני ׁש ם, ליל אסוּ ר  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְלב דּ ּה ,
היה  ואם זרה. ב וֹ דה ל בד ׁש ם  ִּכמהל◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֲֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

מּת ר , אחרת, ל יר  גּ ם  הוֹ ל מסל וּ ל  ֶדר◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌◌ָ◌
:הוֹ ל הוּ א אחר  למקוֹ ם אוֹ מר  היוּ ׁש הר וֹ אה ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌

מעּט רוֹ ת. חניּ וֹ ת ׁש אוֹ תם ב ּה  להם  ה וּ א  וסימן ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
מכס: מהם ל ּט ל  כּ וֹ מרים] [ׁש ל ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌◌ֲחניּ וֹ ת

הטור טז.רש"י .טו . קמ"ט )לשון שם ,יז..(סימן גר  שהוא משום בהיתר , בה נכנס  והוא
אחרים  למקומות  גם  מוליכה  שהדרך  משום  שם)או הטור הגירסאיח..(עפ"י שלפנינו  ברע "ב

בר  הוא  וכן כומרים ', 'של הגירסא ראשון  בדפוס  אבל זרה', עבודה  'של דפו "י .היא  ש "י

 י י ח ר ו ק מ

זי



אידיה זרה לפני  עבודה א פרק  ד

בּ ה  אין  שׂ רפה, בּ ּה  וׁש אין  זרה . עבוֹ דה
זקנוֹ  ּת גלחת יוֹ ם זרה. עבוֹ דה
וי וֹ ם  היּ ם, מן  בוֹ  ׁש עלה  י וֹ ם וּ בלוֹ רית וֹ ,
ׁש עשׂ ה  וגוֹ י האסוּ רים, מבּ ית  בוֹ  ׁש יּ צא 
א וֹ ת וֹ  א לּ א  אסוּ ר  אינ וֹ  לבנ וֹ , מׁש ּת ה

בּ לבד: האי ׁש  וא וֹ ת וֹ  ה יּ וֹ ם
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זרה. עבוֹ דה בּ ּה  היּ וֹ ם י ׁש  אוֹ תוֹ  כּ לוֹ מר  ְ◌ַ◌ַ◌
מנה  וכן זרה, לב וֹ דה איד להם ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵיׁש 
דּ ח ׁש בינן  הנ וכל בנוֹ . ימי כּ ל  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְל ׁש נה
ׁש ל ׁש ה  ואסוּ רים להוּ  ח ׁש יבי הׁש ּת א, ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַד 

לפניהם: זקנ וֹ .ימים ּת גלחת י וֹ ם  אבל  ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
אחד  כּ ל אלּ א לר בּ ים  ּהּק ב ו זמן ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש אינוֹ 

איד : י וֹ ם ע וֹ שׂ ה וּ בל וֹ ריתוֹ .כּ ׁש ּמ ג לּ ח ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌

הנה  כּ ל  מאח וֹ ריו בּ ל וֹ רית ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶׁש ּמ נּ יח 
לׁש נה, מנה אלּ א מג לּ חּה  ואינוֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌כּ לּ ּה 

איד: י וֹ ם ע וֹ שׂ ה ׁש ּמ ג לּ חּה  וי וֹ ם וי וֹ ם ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
היּ ם. מן  ל ב וֹ דה ׁש עלה זבחים וּ מקריב  ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

אסוּ ר  אינוֹ  הנ בּ כל  ׁש נּ צּ וֹ ל. ל  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָזרה
דּ לא  לפניו, ולא היּ וֹ ם אוֹ תוֹ  ֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶאלּ א

האי: כלּ י  ◌ַ◌ֵ◌◌ֵ◌ִ◌ֲח ׁש יבי

הגמראיא. אמנם איד, יום עושה שמגלחה  שביום הרע"ב  כתב  יא:)כן  מסיקה(דף 
הבלו  ומניח שערותיו שאר  שמגלח  ביום  איד.שגם יום  עושה (ה"ג)בירושלמייב.רית

משתה ויום  האסורין  מבית  ושיצא  הים  מן שעלה  ביום האם איפשטא דלא בעיא היא
בשנה רק  או שמחה, יום אז עושה אם ושנה  שנה בכל איד יום הוא  בנו, של 

כאיד. נחשב אינהיג .הראשונה נוסחאות ובהרבה  היא , מיותרת לכאורה זו  תיבה
ומלא"ש) נוסחאות , לאפוקי יד..(שינויי האיש  ואותו  לפניהם, ימים  ג ' לאפוקי  היום אותו 

עמהם להתעסק  מותר  איד, יום  הוא  שלהם  שלאדון פי על שאף ח.)משועבדיו , .(דף 

 י י ח ר ו ק מ

אידיה זרה לפני  עבודה א ה פרק 

לּה  חוּ צה זרה, עב וֹ דה  בּ ּה  ׁש יּ ׁש  עיר 
זרה, עבוֹ דה לּה  חוּ צה היה  מּת ר .
בּ זמן לׁש ם. ליל מהוּ  מ ּת ר . ּת וֹ כ ּה 
אסוּ ר. מקוֹ ם, לא וֹ ת וֹ  מיחדת   ׁש ה דּ ר
אחר, למקוֹ ם בּ ּה   ּלהל יכוֹ ל היה  ואם
והי וּ  זרה עבוֹ דה בּ ּה  ׁש יּ ׁש  עיר  מּת ר .
מעּט ר וֹ ת , וׁש אינן  מעּט ר וֹ ת  חנ יּ וֹ ת  בּה 
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זרה.ד עבוֹ דה בּ ּה  ׁש יּ ׁש  [יׁש ]עיר  איד ׁש יּ וֹ ם  ֶ◌ֵ◌ֵ◌

ׁש בּ יר : זרה לב וֹ דה היּ וֹ ם היר  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִלבני 
לּה . מ ּת ר חוּ צה מאד  ל יר   ּסמ ו ואפלּ וּ  ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֹ◌ָ◌

ׁש אין ליר, חוּ ץ  היּ וֹ ׁש בים ם  ולתת ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָלשׂ את 

ׁש כּ ן  זרה. ב וֹ דה אוֹ תּה  אחר  ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנמׁש כים
איד  כי וֹ ם אינוֹ  אלּ וּ  ׁש ל איד יוֹ ם ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִמנהגם

אלּ וּ : לׁש ם.ׁש ל ליל היר מהוּ  בּ אוֹ תּה  ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌
ׁש לּ הם: זרה ב וֹ דה ׁש הדּ רבּ י וֹ ם בּ זמן  ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌

העיר. לא וֹ תּה  הכּ ב וּ ׁש ה מיחדת  ׁש הדּ ר ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌

היר  לא וֹ תּה  מיחדת  היר, לא וֹ תּה  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִמכּ אן 
ׁש נּ ראה  מ ּפ ני ׁש ם, ליל אסוּ ר  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְלב דּ ּה ,
היה  ואם זרה. ב וֹ דה ל בד ׁש ם  ִּכמהל◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֲֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

מּת ר , אחרת, ל יר  גּ ם  הוֹ ל מסל וּ ל  ֶדר◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌◌ָ◌
:הוֹ ל הוּ א אחר  למקוֹ ם אוֹ מר  היוּ ׁש הר וֹ אה ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌

מעּט רוֹ ת. חניּ וֹ ת ׁש אוֹ תם ב ּה  להם  ה וּ א  וסימן ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
מכס: מהם ל ּט ל  כּ וֹ מרים] [ׁש ל ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌◌ֲחניּ וֹ ת

הטור טז.רש"י .טו . קמ"ט )לשון שם ,יז..(סימן גר  שהוא משום בהיתר , בה נכנס  והוא
אחרים  למקומות  גם  מוליכה  שהדרך  משום  שם)או הטור הגירסאיח..(עפ"י שלפנינו  ברע "ב

בר  הוא  וכן כומרים ', 'של הגירסא ראשון  בדפוס  אבל זרה', עבודה  'של דפו "י .היא  ש "י
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אידיה זרה לפני  עבודה א פרק  ו 

בּ בית  מעשׂ ה היה  ואמרוּ זה ׁש אן , 
וׁש אינן אסוּ ר וֹ ת  המעּט ר וֹ ת  חכמים,

מּת ר וֹ ת : מעּט רוֹ ת 

לגוֹ ים, למכּ ר אסוּ רים דברים אלּ וּ 
וּ פטוֹ טרוֹ תיהן, ׁש וּ ח וּ בנוֹ ת אצטרוֹ בּ לין,
אוֹ מר , יהוּ דה ר בּ י הלּ בן. ותרנגוֹ ל  וּ לב וֹ נה ,

בּ ין  לבן  ּת רנג וֹ ל  לוֹ  למכּ וֹ ר הּת רנג וֹ לין .מּת ר 
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מּת ר וֹ ת. מעּט רוֹ ת ׁש אינם וׁש אינן  דּ באוֹ תם ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌
ל ב וֹ דה  מכס מ נּ יּה  ׁש קלי לא ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌◌ְמּט ר וֹ ת
מ נּ יהוּ . הנאה זרה לב וֹ דה מטי  ולא ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָזרה
בי וֹ ם  ׁש רי הּמ תקיּ ם, דבר  מ נּ יהוּ  ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוּ למזבּ ן
אזיל  ולא צב  הּמ וֹ כר  ׁש ּס תמוֹ  ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵאידם,

דארזא:אצטרוֹ בּ לין .הוּ מוֹ די: ּפ ירא ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ׁש וּ ח. הגּ דוֹ לים בּ נ וֹ ת הּת אנים מ ּמ יני מין ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌

אלּ וּ  למכּ ר  לי שׂ ראל אסוּ ר  ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהלּ בנים.
זרה: ב וֹ דה ּפ ט וֹ טר וֹ ת.לע וֹ בדי ְ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌

בּ קצין  כּ ל וֹ מר  קאמר , ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִבּ פט וֹ טר וֹ תיהם
הע וֹ בד  דּ מּס תמא בּ וֹ . נתלין ׁש הם ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש לּ הם
ּת קרבת  להקריבן ר וֹ צה זרה ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲב וֹ דה

זרה: הּת רנגוֹ לין .ל ב וֹ דה בּ ין  לבן  ּת רנג וֹ ל  ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌
מיּ שׂ ראל  זרה ב וֹ דה הע וֹ בד  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָלקח 

שם(מ"א )לעיליט . כי זרה, לעבודה מכס נותנים  אינם אם ואף עמהן ונותנין נושאין שאין שנינו
ולכן  ומודו אזלו לא המתקיים  דבר מהם כשלוקחים אבל  מתקיים, שאין דבר מהם ליקח איירי

לע"ז מכס  שנותנים  במעוטרות אלא  אסור  תוי "ט)אין שדברים(פ "ט)רמב "ם כ ..(רע"ב , וטעם  .
דבן  מכשול , תתן לא  עור  לפני על  עבר  וקא זרה לעבודה הנכרי להם  שצריך משום  אסורים אלו

ע"ז על מוזהר  ובגמרא כא ..(תוי "ט)נח  'ופטוטרותיהן ', גרסינן  יד.)במשנה מפרש(דף
עדיין  כשהעוקצין להם  למכור אסור  שוח ובנות שאצטרובלין כלומר  קאמר , ש'בפטוטרותיהן'

בעוקציהן זרה לעבודה לתלותם  היה  שדרכם שהנכרי כב..(מלא "ש)מחוברין, אמר ואיירי 
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אידיה זרה לפני  עבודה א ז פרק 

קוֹ טע עצמוֹ , בפני ׁש הוּ א וּ בזמן
ׁש אין לפי  לוֹ , וּ מוֹ כרוֹ  אצבּ ע וֹ  את 
כּ ל  וּ ׁש אר זרה. לעבוֹ דה חסר מקריבין 
אסוּ ר. וּ פרוּ ׁש ן  מּת ר, סתמן  הדּ ברים,
וחצב  טב  דּ קל אף א וֹ מר , מאיר רבּ י 

לג וֹ ים: למכּ ר אסוּ ר  ונקליבם

דקּ ה בּ המה למכּ ר ׁש נּ הגוּ  מקוֹ ם
ׁש א ׁש נּ הגוּ  מקוֹ ם מוֹ כרין . לגוֹ ים,

וּ בכל מוֹ כרין. אין מקוֹ םלמכּ ר, 
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בּ יניהם  למ כּ ר  מּת ר  הר בּ ה, ◌ֶ◌ֵ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַּת רנג וֹ לים
לאו  אחריני  דּ ׁש קיל  דּ כיון לבן. ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַּת רנג וֹ ל

להוּ :ל ב וֹ דה  ב י אסוּ ר.זרה וּ פרוּ ׁש ן  ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌
להוּ , ב י זרה דּ ל ב וֹ דה ּפ ר ׁש  ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִאם
 ּת ד דּ סלקא למתני , ואצטרי ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָאסוּ ר .
זרה  ל ב וֹ דה לאו גּ ברא האי  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲאמינא
סבר  הכי , דּ קאמר  והאי  להוּ , ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָב י

כּ לּ י בּ ּה  אביק גברא דההוּ א היכי  ◌ֵ◌◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִכּ י 
כּ י הכי ואימא אביקוּ , נּמ י ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָלמא

לן: קמ ׁש מע  לי , דליתב וּ  דּ קל היכי ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌
רגילין טב. ׁש ּפ ר וֹ תיו מׁש בּ ח דּ קל ּפ ר וֹ ת ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌

זרה: ל ב וֹ דה מהן קנים וחצב.להקריב  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
הצּ וּ קר "א: מהן מין ונקליבם.ׁש ע וֹ שׂ ין ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

מאיר : כּ ר בּ י  והלכה מאד. מׁש בּ ח ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌שׂ ב 

צריך אני ולבן הישראל(לרש "י)שחור  שביד ולבן  שחור  על מראה שהיה ,(לתוספות)או
שמערים  סוברים וחכמים הלבן , הדין הוא זרה לעבודה לאו דשחור  דמגו מותר  יהודה לרבי 

עצמו בפני  לבן אף  למכור  מותר  לכו "ע  צריך אני תרנגול  אמר  אם  אבל  יד.)הוא. .(דף
בזה.כג . החידוש  רע"ב עיין

 י י ח ר ו ק מ

כ



אידיה זרה לפני  עבודה א פרק  ו 

בּ בית  מעשׂ ה היה  ואמרוּ זה ׁש אן , 
וׁש אינן אסוּ ר וֹ ת  המעּט ר וֹ ת  חכמים,

מּת ר וֹ ת : מעּט רוֹ ת 

לגוֹ ים, למכּ ר אסוּ רים דברים אלּ וּ 
וּ פטוֹ טרוֹ תיהן, ׁש וּ ח וּ בנוֹ ת אצטרוֹ בּ לין,
אוֹ מר , יהוּ דה ר בּ י הלּ בן. ותרנגוֹ ל  וּ לב וֹ נה ,

בּ ין  לבן  ּת רנג וֹ ל  לוֹ  למכּ וֹ ר הּת רנג וֹ לין .מּת ר 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מּת ר וֹ ת. מעּט רוֹ ת ׁש אינם וׁש אינן  דּ באוֹ תם ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌
ל ב וֹ דה  מכס מ נּ יּה  ׁש קלי לא ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌◌ְמּט ר וֹ ת
מ נּ יהוּ . הנאה זרה לב וֹ דה מטי  ולא ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָזרה
בי וֹ ם  ׁש רי הּמ תקיּ ם, דבר  מ נּ יהוּ  ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוּ למזבּ ן
אזיל  ולא צב  הּמ וֹ כר  ׁש ּס תמוֹ  ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵאידם,

דארזא:אצטרוֹ בּ לין .הוּ מוֹ די: ּפ ירא ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ׁש וּ ח. הגּ דוֹ לים בּ נ וֹ ת הּת אנים מ ּמ יני מין ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌

אלּ וּ  למכּ ר  לי שׂ ראל אסוּ ר  ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהלּ בנים.
זרה: ב וֹ דה ּפ ט וֹ טר וֹ ת.לע וֹ בדי ְ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌

בּ קצין  כּ ל וֹ מר  קאמר , ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִבּ פט וֹ טר וֹ תיהם
הע וֹ בד  דּ מּס תמא בּ וֹ . נתלין ׁש הם ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש לּ הם
ּת קרבת  להקריבן ר וֹ צה זרה ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲב וֹ דה

זרה: הּת רנגוֹ לין .ל ב וֹ דה בּ ין  לבן  ּת רנג וֹ ל  ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌
מיּ שׂ ראל  זרה ב וֹ דה הע וֹ בד  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָלקח 

שם(מ"א )לעיליט . כי זרה, לעבודה מכס נותנים  אינם אם ואף עמהן ונותנין נושאין שאין שנינו
ולכן  ומודו אזלו לא המתקיים  דבר מהם כשלוקחים אבל  מתקיים, שאין דבר מהם ליקח איירי

לע"ז מכס  שנותנים  במעוטרות אלא  אסור  תוי "ט)אין שדברים(פ "ט)רמב "ם כ ..(רע"ב , וטעם  .
דבן  מכשול , תתן לא  עור  לפני על  עבר  וקא זרה לעבודה הנכרי להם  שצריך משום  אסורים אלו

ע"ז על מוזהר  ובגמרא כא ..(תוי "ט)נח  'ופטוטרותיהן ', גרסינן  יד.)במשנה מפרש(דף
עדיין  כשהעוקצין להם  למכור אסור  שוח ובנות שאצטרובלין כלומר  קאמר , ש'בפטוטרותיהן'

בעוקציהן זרה לעבודה לתלותם  היה  שדרכם שהנכרי כב..(מלא "ש)מחוברין, אמר ואיירי 
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אידיה זרה לפני  עבודה א ז פרק 

קוֹ טע עצמוֹ , בפני ׁש הוּ א וּ בזמן
ׁש אין לפי  לוֹ , וּ מוֹ כרוֹ  אצבּ ע וֹ  את 
כּ ל  וּ ׁש אר זרה. לעבוֹ דה חסר מקריבין 
אסוּ ר. וּ פרוּ ׁש ן  מּת ר, סתמן  הדּ ברים,
וחצב  טב  דּ קל אף א וֹ מר , מאיר רבּ י 

לג וֹ ים: למכּ ר אסוּ ר  ונקליבם

דקּ ה בּ המה למכּ ר ׁש נּ הגוּ  מקוֹ ם
ׁש א ׁש נּ הגוּ  מקוֹ ם מוֹ כרין . לגוֹ ים,

וּ בכל מוֹ כרין. אין מקוֹ םלמכּ ר, 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ יניהם  למ כּ ר  מּת ר  הר בּ ה, ◌ֶ◌ֵ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַּת רנג וֹ לים
לאו  אחריני  דּ ׁש קיל  דּ כיון לבן. ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַּת רנג וֹ ל

להוּ :ל ב וֹ דה  ב י אסוּ ר.זרה וּ פרוּ ׁש ן  ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌
להוּ , ב י זרה דּ ל ב וֹ דה ּפ ר ׁש  ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִאם
 ּת ד דּ סלקא למתני , ואצטרי ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָאסוּ ר .
זרה  ל ב וֹ דה לאו גּ ברא האי  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲאמינא
סבר  הכי , דּ קאמר  והאי  להוּ , ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָב י

כּ לּ י בּ ּה  אביק גברא דההוּ א היכי  ◌ֵ◌◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִכּ י 
כּ י הכי ואימא אביקוּ , נּמ י ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָלמא

לן: קמ ׁש מע  לי , דליתב וּ  דּ קל היכי ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌
רגילין טב. ׁש ּפ ר וֹ תיו מׁש בּ ח דּ קל ּפ ר וֹ ת ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌

זרה: ל ב וֹ דה מהן קנים וחצב.להקריב  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
הצּ וּ קר "א: מהן מין ונקליבם.ׁש ע וֹ שׂ ין ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

מאיר : כּ ר בּ י  והלכה מאד. מׁש בּ ח ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌שׂ ב 

צריך אני ולבן הישראל(לרש "י)שחור  שביד ולבן  שחור  על מראה שהיה ,(לתוספות)או
שמערים  סוברים וחכמים הלבן , הדין הוא זרה לעבודה לאו דשחור  דמגו מותר  יהודה לרבי 

עצמו בפני  לבן אף  למכור  מותר  לכו "ע  צריך אני תרנגול  אמר  אם  אבל  יד.)הוא. .(דף
בזה.כג . החידוש  רע"ב עיין

 י י ח ר ו ק מ
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אידיה זרה לפני  עבודה א פרק  ח

עגלים  גּס ה , בּ המה להם מוֹ כרין  אין 
יהוּ דה  ר בּ י וּ ׁש בוּ רין . ׁש למים וּ סיחים,
בּ סוּ ס: מּת יר בּ תירה וּ בן בּ ׁש בוּ רה. מּת יר

דּ בר  וכל וארי וֹ ת  דּ בּ ין  להם מוֹ כרין  אין 
עּמ הם  בּ וֹ נין  אין  לרבּ ים. נזק בּ וֹ  ׁש יּ ׁש 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

גּס ה.ו בּ המה מוֹ כרין  מכירה אין  דּ גזרינן ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

בהמ ּת וֹ  ׁש היא והׁש אלה, שׂ כיר וּ ת ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַאּט וּ 

מלאכה  הנּ כרי ב ּה  וי שׂ ה י שׂ ראל, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ל

לאחל וּ פי דּ לי כּ א סרסוּ ר  ידי  ול ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְב ׁש בּ ת.

ׁש רי מ שׂ כּ יר , הּס רסוּ ר  ׁש אין ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִב שׂ כיר וּ ת,
וּ ׁש בוּ רים .למכר ּה : הבוּ רים ׁש למים ׁש אף ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌

בּ הם: ׁש ּט וֹ חנים למלאכה, יהוּ דהחזוּ  רבּ י ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
בּ ׁש ב וּ רה . יהוּ דה :מּת יר כּ רבּ י הלכה  בּ ןואין ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

בּ סוּ ס . מּת יר ׁש ה צּ יּ דים בּ תירא  ה ּס וּ ס  ואפלּ וּ  ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌

קסבר  בּ וֹ . ׁש צּ דין הע וֹ פוֹ ת ליו ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְמביאים

דּ וקא  סברי , ור בּ נן צמ וֹ . את נוֹ שׂ א ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַהחי 

היה  לא אם  ּהלכ צמוֹ , את נוֹ שׂ א ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָאדם

להביא  אבל מ ּת ר , ליו לר כּ ב  אלּ א ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌◌ְמיחד
ואין  אסוּ ר . מאדם, חוּ ץ אחר  חי ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַב ל 

בּ תירא: כּ בן נזק ז הלכה בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  דּ בר כּ ל ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
וּ רמחים:לרבּ ים. חרבוֹ ת  מלחמה  כּ לי  כּ ג וֹ ן ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

בהמתו.כד. שביתת על מצווה  בפסחים כה.ואדם הרמב "ם פירש  מ"ג)כן  וחכמים (פ"ד .
בריחיים . ולמשוך  לקשרה  אפשר  מ "מ כי  וכןאסרו  הרמב "ם, שיטת לפי המשנה (ביארנו 

בפסחים  אבל  כאן. הרע "ב למכור (שם )ביארה  האיסור טעם ולדידיה  רש"י. שיטת  לפי הרע "ב ביארה 

כי בשבורה  חושש אינו  יהודה  ורבי ושלימים. גדולים  גם למכור יבוא שמא הוא  ושבורים  קטנים 

מזה יצא ולא בביתו  אותה  ישהה ולא אותה  קנה לשחיטה בודאי למלאכה ראויה  שאינה  כיון

חולקים כו ..תקלה) ובזה עופות, עליו  שמביאים ציידים של בסוס  שאיירי רע"ב עיין 
עצמו. את  נושא  שהחי מודים  הם גם  אנשים לרכיבת  רק  המיועד אבל  החכמים, עליו
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וּ בימה. ואצטדיא, גּ רדּ וֹ ם, בּ סילקי,
וּ בית  בּ ימוֹ סיא וֹ ת  עּמ הם בּ וֹ נים אבל
ׁש ּמ עמידין לכּ ּפ ה הגּ יע וּ  מרחצא וֹ ת .

לבנ וֹ ת : אסוּ ר זרה, עבוֹ דה בּ ּה 
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ח משנה 

כיבוש שמיה לאו  או  כיבוש  שמיה  יחיד כיבוש

כא.)בסוגיי יחיד(ד כיבוש  שה הארצות אי   התנאי לנחלקו

דאמר  למא ישראל . אר  די  לה יש כיבשה שדוד סוריא  כגו
 ולמא ישראל , כאר  דינ התורה מ כיבוש, שמיה יחיד כיבוש

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

י וֹ ׁש בים בּ סילקי . וׁש ם גב וֹ הה. טירה ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
מם  אוֹ תם וּ מ ּפ ילין אדם בּ ני ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָלדוּ ן

שׂ וּ יגּ ר דּ וֹ ם.וּ מתים: והוּ א אחד , בּ נין ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌
נפׁש וֹ ת: דּ יני  מקוֹ ם אצטדיא .לדוּ ן ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌

והוֹ רג  נגּ ח  ׁש וֹ ר  ׁש ם ׁש ּמ ביאים ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְשׂ ח וֹ ק
האדם: קצר בּ ימה.את מג דּ ל  כּ ין ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

מם  האדם לדחף כּ די  שׂ וּ י ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְוגב וֹ ּה .
מת: ׁש אינם דּ ימוֹ סיא וֹ ת.והוּ א בּ נינים ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌

להמית  ולא זרה ב וֹ דה  לצר ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶֹ◌ְֹלא
אדם: בּ ל "ז.כּ ּפ ה.בּ ני  ארקוולט"ו ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌

להמיד  זרה ב וֹ דה ע וֹ בדי   ֶדּ ר◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
מרחצאוֹ תיהם: בּ בית זרה ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲב וֹ דה

עמהם כז. לבנות  אסור  שם  ישראל  יתפש  שלא בתוי"ט )וכדי הובא  הרע"ב.כח..(רש"י, לשון
בתוספות הובא  הרשב "ם כפירוש  בימוסיאות)והוא  סוד "ה  טז: שהרע "ב(דף כתב  ובתוי "ט .

ראשון  דפוס  ברע"ב  הוא  וכן  הרשב"ם , כמו  בדל"ת  דיומוסיאות  ברע "בגורס  הגהנו  ולפיה  ,
זרה. לעבודה  מקריבין  שעליה  בימה מלשון הוא  בי"ת עם בימוסיאות  אבל כי כט.שלפנינו.

לקמן כדתנן בה  שמעמידין  ע "ז משום  מרחץ מתסר  דלא  מ"ד )אע"ג לישראל(פ"ג אסור  מ"מ  ,
שם  הע "ז  להעמיד בראשונים ,ל..(תוי"ט )לסייע שיטות  כמה יש  יחיד, כיבוש  של בפירושו
לפי  שיטות . ג ' כאן  האורים רש "ינביא  פי על  שלא  שנכבשה מה  כל  היינו יחידי כיבוש ,
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אידיה זרה לפני  עבודה א פרק  ח

עגלים  גּס ה , בּ המה להם מוֹ כרין  אין 
יהוּ דה  ר בּ י וּ ׁש בוּ רין . ׁש למים וּ סיחים,
בּ סוּ ס: מּת יר בּ תירה וּ בן בּ ׁש בוּ רה. מּת יר

דּ בר  וכל וארי וֹ ת  דּ בּ ין  להם מוֹ כרין  אין 
עּמ הם  בּ וֹ נין  אין  לרבּ ים. נזק בּ וֹ  ׁש יּ ׁש 

ז
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

גּס ה.ו בּ המה מוֹ כרין  מכירה אין  דּ גזרינן ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

בהמ ּת וֹ  ׁש היא והׁש אלה, שׂ כיר וּ ת ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַאּט וּ 

מלאכה  הנּ כרי ב ּה  וי שׂ ה י שׂ ראל, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ל

לאחל וּ פי דּ לי כּ א סרסוּ ר  ידי  ול ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְב ׁש בּ ת.

ׁש רי מ שׂ כּ יר , הּס רסוּ ר  ׁש אין ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִב שׂ כיר וּ ת,
וּ ׁש בוּ רים .למכר ּה : הבוּ רים ׁש למים ׁש אף ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌

בּ הם: ׁש ּט וֹ חנים למלאכה, יהוּ דהחזוּ  רבּ י ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
בּ ׁש ב וּ רה . יהוּ דה :מּת יר כּ רבּ י הלכה  בּ ןואין ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

בּ סוּ ס . מּת יר ׁש ה צּ יּ דים בּ תירא  ה ּס וּ ס  ואפלּ וּ  ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌

קסבר  בּ וֹ . ׁש צּ דין הע וֹ פוֹ ת ליו ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְמביאים

דּ וקא  סברי , ור בּ נן צמ וֹ . את נוֹ שׂ א ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַהחי 

היה  לא אם  ּהלכ צמוֹ , את נוֹ שׂ א ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָאדם

להביא  אבל מ ּת ר , ליו לר כּ ב  אלּ א ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌◌ְמיחד
ואין  אסוּ ר . מאדם, חוּ ץ אחר  חי ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַב ל 

בּ תירא: כּ בן נזק ז הלכה בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  דּ בר כּ ל ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
וּ רמחים:לרבּ ים. חרבוֹ ת  מלחמה  כּ לי  כּ ג וֹ ן ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

בהמתו.כד. שביתת על מצווה  בפסחים כה.ואדם הרמב "ם פירש  מ"ג)כן  וחכמים (פ"ד .
בריחיים . ולמשוך  לקשרה  אפשר  מ "מ כי  וכןאסרו  הרמב "ם, שיטת לפי המשנה (ביארנו 

בפסחים  אבל  כאן. הרע "ב למכור (שם )ביארה  האיסור טעם ולדידיה  רש"י. שיטת  לפי הרע "ב ביארה 

כי בשבורה  חושש אינו  יהודה  ורבי ושלימים. גדולים  גם למכור יבוא שמא הוא  ושבורים  קטנים 

מזה יצא ולא בביתו  אותה  ישהה ולא אותה  קנה לשחיטה בודאי למלאכה ראויה  שאינה  כיון

חולקים כו ..תקלה) ובזה עופות, עליו  שמביאים ציידים של בסוס  שאיירי רע"ב עיין 
עצמו. את  נושא  שהחי מודים  הם גם  אנשים לרכיבת  רק  המיועד אבל  החכמים, עליו
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אידיה זרה לפני  עבודה א ט פרק 

וּ בימה. ואצטדיא, גּ רדּ וֹ ם, בּ סילקי,
וּ בית  בּ ימוֹ סיא וֹ ת  עּמ הם בּ וֹ נים אבל
ׁש ּמ עמידין לכּ ּפ ה הגּ יע וּ  מרחצא וֹ ת .

לבנ וֹ ת : אסוּ ר זרה, עבוֹ דה בּ ּה 
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ח משנה 

כיבוש שמיה לאו  או  כיבוש  שמיה  יחיד כיבוש

כא.)בסוגיי יחיד(ד כיבוש  שה הארצות אי   התנאי לנחלקו

דאמר  למא ישראל . אר  די  לה יש כיבשה שדוד סוריא  כגו
 ולמא ישראל , כאר  דינ התורה מ כיבוש, שמיה יחיד כיבוש

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

י וֹ ׁש בים בּ סילקי . וׁש ם גב וֹ הה. טירה ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
מם  אוֹ תם וּ מ ּפ ילין אדם בּ ני ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָלדוּ ן

שׂ וּ יגּ ר דּ וֹ ם.וּ מתים: והוּ א אחד , בּ נין ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌
נפׁש וֹ ת: דּ יני  מקוֹ ם אצטדיא .לדוּ ן ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌

והוֹ רג  נגּ ח  ׁש וֹ ר  ׁש ם ׁש ּמ ביאים ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְשׂ ח וֹ ק
האדם: קצר בּ ימה.את מג דּ ל  כּ ין ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

מם  האדם לדחף כּ די  שׂ וּ י ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְוגב וֹ ּה .
מת: ׁש אינם דּ ימוֹ סיא וֹ ת.והוּ א בּ נינים ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌

להמית  ולא זרה ב וֹ דה  לצר ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶֹ◌ְֹלא
אדם: בּ ל "ז.כּ ּפ ה.בּ ני  ארקוולט"ו ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌

להמיד  זרה ב וֹ דה ע וֹ בדי   ֶדּ ר◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
מרחצאוֹ תיהם: בּ בית זרה ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲב וֹ דה

עמהם כז. לבנות  אסור  שם  ישראל  יתפש  שלא בתוי"ט )וכדי הובא  הרע"ב.כח..(רש"י, לשון
בתוספות הובא  הרשב "ם כפירוש  בימוסיאות)והוא  סוד "ה  טז: שהרע "ב(דף כתב  ובתוי "ט .

ראשון  דפוס  ברע"ב  הוא  וכן  הרשב"ם , כמו  בדל"ת  דיומוסיאות  ברע "בגורס  הגהנו  ולפיה  ,
זרה. לעבודה  מקריבין  שעליה  בימה מלשון הוא  בי"ת עם בימוסיאות  אבל כי כט.שלפנינו.

לקמן כדתנן בה  שמעמידין  ע "ז משום  מרחץ מתסר  דלא  מ"ד )אע"ג לישראל(פ"ג אסור  מ"מ  ,
שם  הע "ז  להעמיד בראשונים ,ל..(תוי"ט )לסייע שיטות  כמה יש  יחיד, כיבוש  של בפירושו
לפי  שיטות . ג ' כאן  האורים רש "ינביא  פי על  שלא  שנכבשה מה  כל  היינו יחידי כיבוש ,
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לעבוֹ דה ּת כׁש יטין עוֹ שׂ ין ואין
וטבּ עוֹ ת. וּ נזמים קטלאוֹ ת זרה,
מּת ר. בּ שׂ כר אוֹ מר, אליעזר רבּ י
לקּ רקע, בּ מחבּ ר להם מוֹ כרין אין

ח 

ישראל  כאר דינ  אי התורה מ כיבוש , שמיה לאו דאמר
נו יהיו באר התלויי הלכות  שכמה תיקנו חכמי הגיאבל

ש לאג.

מעשרות מ להפקיע לנכרי  קני
 להפקיע(מז.)בגיטי ישראל  באר לנכרי  קני יש  א נחלקו

באר קרקע שקנה גוי כלומר, .קני  אי או המעשרות מ
 אי כי לעשר חייב יהא גידוליו  שקנה  ישראל  הא ישראל 
 קני כי   מלעשר פטור או המעשרות , חיוב מפקיע הנכרי  קני
כגדל  הוה בקרקעו שגדל ומה המעשרות , חיוב מפקיע הנכרי 

. לאר בחו

   
    

  לב   
   

  לג   
    

         
      לד    

מישראל  ריבוא  ס ' ובלא  סוריא)ותומים  ד"ה כ: היינו (שם)סובריםתוס'.(דף  יחיד כיבוש
ישראל , ארץ  כל שנכבשה  לפני  שנכבשה  הארץ)כל כל שנכבשה  לפני סוריא כבש  לפי (ודוד .

וג')הרמב"ם  ה"ב פ"א תרומות מדעת(הלכות שופט  או נביא או  מלך  ידי על שלא  שנכבשה  כל 
יחיד. כיבוש  היינו  הארץ  כל שנכבשה לפני שנכבשה  או ישראל, הגירסאלא.רוב  לפי

לקמן  בהערה  עיין אמנם במשנתנו. יוסי ורבי  מאיר  רבי בזה  נחלקו  שלפנינו שבגמרות
שמיה לאו  לתרוייהו ולשיטתו בזה תלויה  מחלוקתם  אין ולפיה אחרת גירסא היה  שלרע "ב

מ"א.לב.כיבוש . פ "ו מתחלתלג .שבת והמשנה במשנה, זה  כל  גרסינן לא  ספרים  ברוב
תוספות וכ "כ לקרקע. במחובר  להם  מוכרין הגיע )מאין ד"ה יט : שיתיר (דף מסתבר  דלא 

מדלא גורסה היה  שלא  נראה  רש "י שגם וכתבו  ע"ז . תכשיטי לכתחלה לעשות תנא שום 
שהרע "ב וממה והפוסקים. הרי "ף העתיקה לא  וכן  ליתא בירושלמי גם קטלאות . מאי פירש 

גורסה. היה לא  הוא  שגם  משמע כלל ביארה  ב)כתיבלד.לא  ז החרם (דברים ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְוה כּ יתם
ובסוגיין תח נּ ם. ולא בּ רית להם תכרת לא  אתם  כ.)ּת חרים  דרשינן (דף  איסורים שלשה ַ◌ֲ◌ִ◌ָֹ◌ִֹ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌

תחנם ': ישראל.א)מ 'לא בארץ  קרקע  לנכרי  למכור  שאסור  בקרקע , חנייה להם תתן  לא 
נאה.ב) זה  כוכבים עובד כמה יאמר  שלא חן , להם  תתן  מתנתג)לא  להם תתן  לא 

אלו חינם . איסורים בכלל האומות כל האומות, בשבעת איירי שהפסוק קרא)(אע"פ דאמר תוד "ה  כ. .)(דף

 י י ח ר ו ק מ

אידיה זרה לפני  עבודה א יאפרק 

יהוּ דה  ר בּ י מּׁשיּ קּ צץ. ה וּ א  מוֹ כר  אבל
מנת על לוֹ  הוּ א מוֹ כר אוֹ מר,
בּ ּת ים להם משׂ כּ ירין אין לקוֹ ץ.

צרי ואין ישׂ ראל, לוֹ מרבּ ארץ  
בּ ּת ים, להם משׂ כּ ירין  וּ בסוּ ריא  שׂ ד וֹ ת .

     
   לה

      
      

    
     

    
              

            לו 
             

 לז         לח 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מּׁשיּ ּק צץ.ח הוּ א  מ וֹ כר  יהא אבל ׁש א ֶ◌ְ◌ֵ◌
אבל ׁש יּ ּק צץ . לאחר א לּ א  המחבּ ר  לוֹ  ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֵמוֹ כר
נוֹ תן  ׁש נּ מצא לא, במחבּ ר , ׁש הוּ א זמן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָכּ ל

אמרה והּת וֹ רה ב ּק רקע , חניה ז )ל וֹ  (דּ ברים ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

בּ ּק רקע : חניה ל וֹ  תּת ן לא תחנּ ם, ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִֹ◌ֵ◌ָ◌ְֹלא
בּ ּת ים. להם מ שׂ כּ ירין  מוּ ם אין  גּ זרה ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

הוּ א: דאוֹ ריתא דּ אּס וּ רא ואין מכירה ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
שׂ ד וֹ ת.צרי  ל וֹ מר ,דאּס וּ רא תר ּת י  דּ איכּ א ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌

הּמ שׂ ר וֹ ת: מן וּ מפקין ב ּק רקע  ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲחניה
דּ וּ בסוּ ריא . ׁש כּ ב ׁש  צוֹ בה, ואינּה ארם וד ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

הארץ: כּ קד ת להם קד וֹ ׁש ה מ שׂ כּ ירין  ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
נּמ יבּ ּת ים. דּ אי מכירה. אּט וּ  גזרינן ולא ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌

אדּ אוֹ ריתא, בר  לא מכירה לידי ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָאתי
בּ ארץ  חניה, להם תּת ן לא כתיב  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְדּ כי
לכּת חלּ ה  מכירה וּ מיהוּ  כּ תיב . ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל 
ישׂ ראל : דארץ מכירה מוּ ם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִֹלא,

עללה. ור "ל  בא , ת"ק דברי לפרש  יהודה שרבי  הרא"ש  כתב  ולכן חידוש, בזה  אין  לכאורה 
עצמו. מחובר  מכירת  אטו מכירתו אסרו שלא שקמ"ל כתב הריטב "א אבל לקוץ . מנת

ש כתב ודלאורשב "א  ישהה , שמא אסור  לקוץ  מנת  על  אבל מותר  נקצץ דוקא לדייק בא
יהודה. נכרי לו .כרבי  של וקרקע המעשרות, מן  להפקיע  לנכרי קנין  יש  סובר  מאיר  רבי  כי

ומעשרות מתרומות פטור  ישראל יזרענה אם  ואף  לארץ, כחוץ  הוא  הרי ישראל  בארץ
אפשר לז..(תוי"ט ) שאי  להדיא איתא שבסוגיין התוי"ט עליו  תמה וכבר  ברע"ב, איתא כן

שלר "מ הגמרא מסיקה ולכן לגזירה, גזירה  הוא שדות להשכיר  האיסור  כן שאם כן לומר 
אחרת גירסא היה שלרע "ב שנ"ל כתב  מהרי "ח  בחידושי אמנם כיבוש . שמיה יחיד  כיבוש
מצינו  פעמים  שכמה וכתב  לגזירה גזירה  אף גזרו תרתי  איכא  שבשדות מחמת ולפיה  בגמרא,

לדבר . טעם  לחכמים  נראה  שהיה היכא  לגזירה גזירה  בסוריאלח.שגזרו ימכור  אם  גם כי 

 י י ח ר ו ק מ

ככ



אידיה זרה לפני  עבודה א פרק  י

לעבוֹ דה ּת כׁש יטין עוֹ שׂ ין ואין
וטבּ עוֹ ת. וּ נזמים קטלאוֹ ת זרה,
מּת ר. בּ שׂ כר אוֹ מר, אליעזר רבּ י
לקּ רקע, בּ מחבּ ר להם מוֹ כרין אין

ח 

ישראל  כאר דינ  אי התורה מ כיבוש , שמיה לאו דאמר
נו יהיו באר התלויי הלכות  שכמה תיקנו חכמי הגיאבל

ש לאג.

מעשרות מ להפקיע לנכרי  קני
 להפקיע(מז.)בגיטי ישראל  באר לנכרי  קני יש  א נחלקו

באר קרקע שקנה גוי כלומר, .קני  אי או המעשרות מ
 אי כי לעשר חייב יהא גידוליו  שקנה  ישראל  הא ישראל 
 קני כי   מלעשר פטור או המעשרות , חיוב מפקיע הנכרי  קני
כגדל  הוה בקרקעו שגדל ומה המעשרות , חיוב מפקיע הנכרי 

. לאר בחו

   
    

  לב   
   

  לג   
    

         
      לד    

מישראל  ריבוא  ס ' ובלא  סוריא)ותומים  ד"ה כ: היינו (שם)סובריםתוס'.(דף  יחיד כיבוש
ישראל , ארץ  כל שנכבשה  לפני  שנכבשה  הארץ)כל כל שנכבשה  לפני סוריא כבש  לפי (ודוד .

וג')הרמב"ם  ה"ב פ"א תרומות מדעת(הלכות שופט  או נביא או  מלך  ידי על שלא  שנכבשה  כל 
יחיד. כיבוש  היינו  הארץ  כל שנכבשה לפני שנכבשה  או ישראל, הגירסאלא.רוב  לפי

לקמן  בהערה  עיין אמנם במשנתנו. יוסי ורבי  מאיר  רבי בזה  נחלקו  שלפנינו שבגמרות
שמיה לאו  לתרוייהו ולשיטתו בזה תלויה  מחלוקתם  אין ולפיה אחרת גירסא היה  שלרע "ב

מ"א.לב.כיבוש . פ "ו מתחלתלג .שבת והמשנה במשנה, זה  כל  גרסינן לא  ספרים  ברוב
תוספות וכ "כ לקרקע. במחובר  להם  מוכרין הגיע )מאין ד"ה יט : שיתיר (דף מסתבר  דלא 

מדלא גורסה היה  שלא  נראה  רש "י שגם וכתבו  ע"ז . תכשיטי לכתחלה לעשות תנא שום 
שהרע "ב וממה והפוסקים. הרי "ף העתיקה לא  וכן  ליתא בירושלמי גם קטלאות . מאי פירש 

גורסה. היה לא  הוא  שגם  משמע כלל ביארה  ב)כתיבלד.לא  ז החרם (דברים ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְוה כּ יתם
ובסוגיין תח נּ ם. ולא בּ רית להם תכרת לא  אתם  כ.)ּת חרים  דרשינן (דף  איסורים שלשה ַ◌ֲ◌ִ◌ָֹ◌ִֹ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌

תחנם ': ישראל.א)מ 'לא בארץ  קרקע  לנכרי  למכור  שאסור  בקרקע , חנייה להם תתן  לא 
נאה.ב) זה  כוכבים עובד כמה יאמר  שלא חן , להם  תתן  מתנתג)לא  להם תתן  לא 

אלו חינם . איסורים בכלל האומות כל האומות, בשבעת איירי שהפסוק קרא)(אע"פ דאמר תוד "ה  כ. .)(דף

 י י ח ר ו ק מ

אידיה זרה לפני  עבודה א יאפרק 

יהוּ דה  ר בּ י מּׁשיּ קּ צץ. ה וּ א  מוֹ כר  אבל
מנת על לוֹ  הוּ א מוֹ כר אוֹ מר,
בּ ּת ים להם משׂ כּ ירין אין לקוֹ ץ.

צרי ואין ישׂ ראל, לוֹ מרבּ ארץ  
בּ ּת ים, להם משׂ כּ ירין  וּ בסוּ ריא  שׂ ד וֹ ת .

     
   לה

      
      

    
     

    
              

            לו 
             

 לז         לח 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מּׁשיּ ּק צץ.ח הוּ א  מ וֹ כר  יהא אבל ׁש א ֶ◌ְ◌ֵ◌
אבל ׁש יּ ּק צץ . לאחר א לּ א  המחבּ ר  לוֹ  ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ֵמוֹ כר
נוֹ תן  ׁש נּ מצא לא, במחבּ ר , ׁש הוּ א זמן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָכּ ל

אמרה והּת וֹ רה ב ּק רקע , חניה ז )ל וֹ  (דּ ברים ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

בּ ּק רקע : חניה ל וֹ  תּת ן לא תחנּ ם, ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִֹ◌ֵ◌ָ◌ְֹלא
בּ ּת ים. להם מ שׂ כּ ירין  מוּ ם אין  גּ זרה ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

הוּ א: דאוֹ ריתא דּ אּס וּ רא ואין מכירה ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
שׂ ד וֹ ת.צרי  ל וֹ מר ,דאּס וּ רא תר ּת י  דּ איכּ א ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌

הּמ שׂ ר וֹ ת: מן וּ מפקין ב ּק רקע  ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲחניה
דּ וּ בסוּ ריא . ׁש כּ ב ׁש  צוֹ בה, ואינּה ארם וד ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

הארץ: כּ קד ת להם קד וֹ ׁש ה מ שׂ כּ ירין  ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
נּמ יבּ ּת ים. דּ אי מכירה. אּט וּ  גזרינן ולא ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌

אדּ אוֹ ריתא, בר  לא מכירה לידי ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָאתי
בּ ארץ  חניה, להם תּת ן לא כתיב  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְדּ כי
לכּת חלּ ה  מכירה וּ מיהוּ  כּ תיב . ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל 
ישׂ ראל : דארץ מכירה מוּ ם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִֹלא,

עללה. ור "ל  בא , ת"ק דברי לפרש  יהודה שרבי  הרא"ש  כתב  ולכן חידוש, בזה  אין  לכאורה 
עצמו. מחובר  מכירת  אטו מכירתו אסרו שלא שקמ"ל כתב הריטב "א אבל לקוץ . מנת

ש כתב ודלאורשב "א  ישהה , שמא אסור  לקוץ  מנת  על  אבל מותר  נקצץ דוקא לדייק בא
יהודה. נכרי לו .כרבי  של וקרקע המעשרות, מן  להפקיע  לנכרי קנין  יש  סובר  מאיר  רבי  כי

ומעשרות מתרומות פטור  ישראל יזרענה אם  ואף  לארץ, כחוץ  הוא  הרי ישראל  בארץ
אפשר לז..(תוי"ט ) שאי  להדיא איתא שבסוגיין התוי"ט עליו  תמה וכבר  ברע"ב, איתא כן

שלר "מ הגמרא מסיקה ולכן לגזירה, גזירה  הוא שדות להשכיר  האיסור  כן שאם כן לומר 
אחרת גירסא היה שלרע "ב שנ"ל כתב  מהרי "ח  בחידושי אמנם כיבוש . שמיה יחיד  כיבוש
מצינו  פעמים  שכמה וכתב  לגזירה גזירה  אף גזרו תרתי  איכא  שבשדות מחמת ולפיה  בגמרא,

לדבר . טעם  לחכמים  נראה  שהיה היכא  לגזירה גזירה  בסוריאלח.שגזרו ימכור  אם  גם כי 
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אידיה זרה לפני  עבודה א פרק  יב

מוֹ כרין לארץ וּ בחוּ ץ שׂ דוֹ ת . לא  אבל
דּ ברי שׂ דוֹ ת , וּ משׂ כּ ירין  בּ ּת ים להם
בּ ארץ  א וֹ מר, יוֹ סי  רבּ י  מאיר. רבּ י 
לא אבל בּ ּת ים, להם משׂ כּ ירין  י שׂ ראל
בּ ּת ים מוֹ כרין וּ בסוּ ריא שׂ דוֹ ת.
לארץ וּ בחוּ צה שׂ דוֹ ת. וּ משׂ כּ ירין

וא לּ וּ : א לּ וּ  מוֹ כרין 

לבית  לא להשׂ כּ יר , ׁש אמרוּ  בּ מקוֹ ם אף 
מכניס ׁש הוּ א  מּפ ני אמרוּ , לת וֹ כוֹ דּ ירה  
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

שׂ ד וֹ ת. לא  לאּס וּ רא:אבל תר ּת י דּ איכּ א ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌

לארץ. למגזר וּ בחוּ צה ולי כּ א דּ מרחק, ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

ישׂ ראל: דארץ מכירה  א ּט וּ  דהתם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְמכירה

שׂ דוֹ ת. וּ מ שׂ כּ ירין בּ ּת ים  מכירה מ וֹ כרין  אבל ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

תר ּת י: דּ אי כּ א כּ יון לא, י וֹ סי דשׂ דוֹ ת ר בּ י  ְ◌ָ◌ֵֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
כוּ '. ׁש א א וֹ מר וּ בלבד יוֹ סי . כּ ר בּ י והלכה ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

בּ יחד, נכרים ל ׁש לׁש ה  ישׂ ראל בּ ארץ  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַישׂ כּ יר

נכרים: ׁש ל ׁש כוּ נה י שׂ ה אף ט ׁש א ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌
להשׂ כּ יר. ׁש אמרוּ  בּ סוּ ריאבּ מק וֹ ם  מאיר  לר בּ י  ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌

אפ לּ וּ  יוֹ סי וּ לר בּ י ישׂ ראל, בארץ ולא  ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַדוקא 

ישׂ ראל : אמר וּ .בארץ דּ ירה לבית אלּ א לא  ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌

בזה: וכ יּ וֹ צא וצים ּת בן ׁש ם ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהכניס

דארץ מכירה  אטו גזירה  אלא לכתחלה בסוריא מכירה אסרו ולא דאורייתא, איסור  ליכא
עיי "ש . ברע"ב, כמבואר  המרחק לט.ישראל, מחמת בבתים  לכך  חשו שלא  ואע"ג 

גזרו. תרתי, דאיכא בשדות המרובה ,

 י י ח ר ו ק מ

אידיה זרה לפני  עבודה א יג פרק 

ׁש נּ אמר זרה , ז)עב וֹ דה  ולא(דברים 
מקוֹ ם  וּ בכל . בּ ית אל ת וֹ עבה תביא 
מּפ ני הּמ רחץ, את לוֹ  ישׂ כּ יר לא

ׁש מוֹ : על נקרא  ׁש ה וּ א 

ׁש ל  בּ פנ דּ קא וֹ ת  בּ המה  מעמידין  אין 
הרביעה. על ׁש חׁש וּ דין  מּפ ני  גּ וֹ ים,
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      מ

 מעמידי  אי  ב פרק

   
   

   א 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש מ וֹ . על  נקראת ׁש היא  והנּ כרימ ּפ ני  ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌
ׁש ל  מרחץ ויאמר וּ  בּ ׁש בּ ת ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְמח ּמ מ ּה 
ולא  בּ ׁש בּ ת. בּ ּה  ר וֹ חצים יהוּ די ֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְּפ ל וֹ ני 
נכרי ׁש אריס ישׂ ראל  ׁש ל  ל שׂ דה ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָדמי
דּ שׂ דה  ב ׁש בּ ת, מלאכה ב ּה  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶע וֹ שׂ ה
אריסוּ תא  והנּ כרי בידא, ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַלאריסוּ ת
לאו  מרחץ אבל ביד, קא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְדנפׁש יּה 
הכּ ל  ואין בידא קא ֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַלאריסוּ תא
לנכרי, השׂ כּ יר ּה  ׁש היּ שׂ ראל ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְיוֹ דים
להוֹ ריד   ׁש דּ ר הזּ ה וּ ב זּ מן אסוּ ר . ְוּ לכ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
לׁש ליׁש  למחצה לׁש נה, ל ּמ רחץ ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָאריס

ׁש רי ל ד וֹ ת, ׁש ּמ וֹ רידין  כּ דר , ְולרבי◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
ּפ ילהשׂ כּ יר  ל  ואף לנכרי , מרחץ ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌

ב ׁש בּ ת  מלאכה ב ּה  ע וֹ שׂ ה ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הנּ כרי
ואריסוּ תא  בּ ּה  אריס ׁש הנּ כרי יד י  ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵמידע 

ביד : קא מעמידין אדנפׁש י ּה  אין  ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌
בּ פנדּ קא וֹ ת. להתאכסן בּ המה השׂ וּ יין ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

ׁש הנּ כרים  לפי דרכים. ע וֹ ברי  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָׁש ם
נקב וֹ ת  אפלּ וּ  הרבי ה. ל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲחׁש וּ דים
ׁש הנּ כרים  לפי  אסוּ ר , נקב וֹ ת ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵאצל 
וּ פמים  חבריהם נׁש י אצל  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְמצוּ יים
הבּ המה: את וּ מר בּ י מ וֹ צאּה  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש אינוֹ 

הם מ. ישראל של  שלוחים  שהבלנים  עלא..(רש "י)ויסברו  עובר  ונמצא  בה  נאסרו נח ובני 
מכשול  תתן לא עור  בתוי"ט )לפני הובא  .(רש"י,

 י י ח ר ו ק מ

כט



אידיה זרה לפני  עבודה א פרק  יב

מוֹ כרין לארץ וּ בחוּ ץ שׂ דוֹ ת . לא  אבל
דּ ברי שׂ דוֹ ת , וּ משׂ כּ ירין  בּ ּת ים להם
בּ ארץ  א וֹ מר, יוֹ סי  רבּ י  מאיר. רבּ י 
לא אבל בּ ּת ים, להם משׂ כּ ירין  י שׂ ראל
בּ ּת ים מוֹ כרין וּ בסוּ ריא שׂ דוֹ ת.
לארץ וּ בחוּ צה שׂ דוֹ ת. וּ משׂ כּ ירין

וא לּ וּ : א לּ וּ  מוֹ כרין 

לבית  לא להשׂ כּ יר , ׁש אמרוּ  בּ מקוֹ ם אף 
מכניס ׁש הוּ א  מּפ ני אמרוּ , לת וֹ כוֹ דּ ירה  
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

שׂ ד וֹ ת. לא  לאּס וּ רא:אבל תר ּת י דּ איכּ א ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌

לארץ. למגזר וּ בחוּ צה ולי כּ א דּ מרחק, ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

ישׂ ראל: דארץ מכירה  א ּט וּ  דהתם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְמכירה

שׂ דוֹ ת. וּ מ שׂ כּ ירין בּ ּת ים  מכירה מ וֹ כרין  אבל ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

תר ּת י: דּ אי כּ א כּ יון לא, י וֹ סי דשׂ דוֹ ת ר בּ י  ְ◌ָ◌ֵֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
כוּ '. ׁש א א וֹ מר וּ בלבד יוֹ סי . כּ ר בּ י והלכה ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

בּ יחד, נכרים ל ׁש לׁש ה  ישׂ ראל בּ ארץ  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַישׂ כּ יר

נכרים: ׁש ל ׁש כוּ נה י שׂ ה אף ט ׁש א ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌
להשׂ כּ יר. ׁש אמרוּ  בּ סוּ ריאבּ מק וֹ ם  מאיר  לר בּ י  ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌

אפ לּ וּ  יוֹ סי וּ לר בּ י ישׂ ראל, בארץ ולא  ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַדוקא 

ישׂ ראל : אמר וּ .בארץ דּ ירה לבית אלּ א לא  ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌

בזה: וכ יּ וֹ צא וצים ּת בן ׁש ם ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהכניס

דארץ מכירה  אטו גזירה  אלא לכתחלה בסוריא מכירה אסרו ולא דאורייתא, איסור  ליכא
עיי "ש . ברע"ב, כמבואר  המרחק לט.ישראל, מחמת בבתים  לכך  חשו שלא  ואע"ג 

גזרו. תרתי, דאיכא בשדות המרובה ,

 י י ח ר ו ק מ

אידיה זרה לפני  עבודה א יג פרק 

ׁש נּ אמר זרה , ז)עב וֹ דה  ולא(דברים 
מקוֹ ם  וּ בכל . בּ ית אל ת וֹ עבה תביא 
מּפ ני הּמ רחץ, את לוֹ  ישׂ כּ יר לא

ׁש מוֹ : על נקרא  ׁש ה וּ א 

ׁש ל  בּ פנ דּ קא וֹ ת  בּ המה  מעמידין  אין 
הרביעה. על ׁש חׁש וּ דין  מּפ ני  גּ וֹ ים,
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      מ

 מעמידי  אי  ב פרק

   
   

   א 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש מ וֹ . על  נקראת ׁש היא  והנּ כרימ ּפ ני  ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌
ׁש ל  מרחץ ויאמר וּ  בּ ׁש בּ ת ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְמח ּמ מ ּה 
ולא  בּ ׁש בּ ת. בּ ּה  ר וֹ חצים יהוּ די ֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְּפ ל וֹ ני 
נכרי ׁש אריס ישׂ ראל  ׁש ל  ל שׂ דה ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָדמי
דּ שׂ דה  ב ׁש בּ ת, מלאכה ב ּה  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶע וֹ שׂ ה
אריסוּ תא  והנּ כרי בידא, ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַלאריסוּ ת
לאו  מרחץ אבל ביד, קא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְדנפׁש יּה 
הכּ ל  ואין בידא קא ֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַלאריסוּ תא
לנכרי, השׂ כּ יר ּה  ׁש היּ שׂ ראל ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְיוֹ דים
להוֹ ריד   ׁש דּ ר הזּ ה וּ ב זּ מן אסוּ ר . ְוּ לכ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
לׁש ליׁש  למחצה לׁש נה, ל ּמ רחץ ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָאריס

ׁש רי ל ד וֹ ת, ׁש ּמ וֹ רידין  כּ דר , ְולרבי◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
ּפ ילהשׂ כּ יר  ל  ואף לנכרי , מרחץ ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌

ב ׁש בּ ת  מלאכה ב ּה  ע וֹ שׂ ה ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הנּ כרי
ואריסוּ תא  בּ ּה  אריס ׁש הנּ כרי יד י  ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵמידע 

ביד : קא מעמידין אדנפׁש י ּה  אין  ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌
בּ פנדּ קא וֹ ת. להתאכסן בּ המה השׂ וּ יין ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

ׁש הנּ כרים  לפי דרכים. ע וֹ ברי  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָׁש ם
נקב וֹ ת  אפלּ וּ  הרבי ה. ל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲחׁש וּ דים
ׁש הנּ כרים  לפי  אסוּ ר , נקב וֹ ת ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵאצל 
וּ פמים  חבריהם נׁש י אצל  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְמצוּ יים
הבּ המה: את וּ מר בּ י מ וֹ צאּה  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש אינוֹ 

הם מ. ישראל של  שלוחים  שהבלנים  עלא..(רש "י)ויסברו  עובר  ונמצא  בה  נאסרו נח ובני 
מכשול  תתן לא עור  בתוי"ט )לפני הובא  .(רש"י,

 י י ח ר ו ק מ

כט



מעמידי אי זרה עבודה ב פרק  יד

מּפ ניולא עּמ הן, אּׁשה תתיחד 
יתיחד  ולא  הערי וֹ ת . על ׁש חׁש וּ דין 
על ׁש חׁש וּ דין מּפ ני עּמ הן, אדם
תילּ ד  לא  ישׂ ראל בּ ת  דּ מים. ׁש פיכת 
בּ ן ׁש ּמ ילּ דת מּפ ני הנּ כרית, את
בּ ת  מילּ דת  נכרית  אבל זרה . לעבוֹ דה
ׁש ל  בּ נ ּה  תניק לא  י שׂ ראל בּ ת  י שׂ ראל.
ׁש ל  בנ ּה  מניקה נכרית  אבל נכרית 

בּ ר ׁש וּ ת ּה : ישׂ ראלית 

אבל ממוֹ ן, רּפ וּ י מהן מתרּפ אין ב
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     ד
      

    ה
    

          ו 

     
   

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

עּמ הן . א ּׁשה תתיחד  בּ יחוּ ד ולא  אפלּ וּ  ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌
כּ גוֹ ן  מּת ר , י שׂ ראל אצל ב וֹ  ◌ְ◌ָ◌◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶׁש כּ יּ וֹ צא
דּ נכרי אסוּ ר , נכרי אצל ּמ וֹ , ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש אׁש ּת וֹ 

מ ׁש ּמ ר ּת וֹ : אׁש ּת וֹ  את אין תי לּ ד  לא  ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌
ל ב וֹ דה הנּ כרית. בּ ן ׁש ּמ ג דּ לת מ ּפ ני ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

איבה: מ וּ ם מ ּת רת, וּ ב שׂ כר , ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָזרה.
י שׂ ראל. בּ ת מי לּ דת נכרית בּ זמן אבל ִ◌ְ◌ַ◌

בּ ינּה  אבל גּ בּ ּה . ל ע וֹ מד וֹ ת ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש אחר וֹ ת
דּ מים  ׁש פיכוּ ת ל  ׁש ח ׁש וּ דה לא, ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ְלבינּה 

תהרג נּ וּ : ממ וֹ ן .בׁש ּמ א בּ המּת וֹ :ר ּפ וּ י  ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌

אסור .ב. שבנכרי  וקמ "ל  משמרתו , שאשתו  מותר  בישראל  מפני ג .וכה "ג איתא  ברע"ב 
במשנה כלל  גרס  לא נמי  אי  במשנה , כן גורס  שהיה ויתכן זרה , לעבודה בן  שמגדלת 

ברי"ף וכן  שבירושלמי , במשנה הגירסא  היא וכן וכו ', מפני בינהד..(תוי"ט )הטעם אבל
שאינה בסמוך מניקה כמו  ישראל , ברשות  ודוקא  דמים . שפיכות  על שחשודות  לא , לבינה

גבה  על  עומדות כשאחרות ואפילו ישראל  ברשות  אלא  בזמן.(תוי"ט )מותרת  הרע"ב  (לשון

בגמרא הוא  וכן גבה, על עומדות כו.)שאחרות  רק(דף ואפילו  אחת, ואפילו  דוקא , ישראלית  והכוונה

ונכנסת קנ"ד )יוצאת  סימן וט"ז  ובב"ח כוכבים , עובדת בתוד "ה משמע כו .)ברייתאה..)(כן ואףו ..(דף 
גבה על עומדות  באחרות  אלא מותר  אינו  ישראל  כוכבים)ברשות  עובדת  תוד"ה כו . .(דף 

 י י ח ר ו ק מ

מעמידי אי זרה עבודה ב טו פרק 

מהן מסּת ּפ רין  ואין  נפ ׁש וֹ ת . רּפ וּ י  לא 
וחכמים  מאיר . ר בּ י דּ ברי  מקוֹ ם, בּ כל
אבל  מּת ר , הרבּ ים בּ ר ׁש וּ ת  א וֹ מרים,

לבינ וֹ : בינ וֹ  לא 

      
 ז  

     
    

ח   
    

           ט 

ג משנה

:נס התורה.יי  מ בהנאה אסור זרה לעבודה  שנתנס יי סת
:הנקראיינ והוא לא, או  נתנס א  יודעי אנו  שאי נכרי  יי

סופרי מדברי  זה  ואיסור , נס כיי בהנאה  אסור ,יינ  סת
גוי :.יהוא בו שנגע ישראל  יי חיישינ "העכו בו שיגע   יי כל

בהנאה ואסור  יינ כסת ודינו זרה , לעבודה אותו נס שמא
ה "אג ) פי "א אסורות מאכלות הלכות " הרמב .(תוכ"ד

ותקרובתה  ונויה, זרה, עבודה תשמישי 
ותקרובתה . ונויה  ותשמישיה היא בהנאה אסורה זרה עבודה 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

נפ ׁש וֹ ת. סם רּפ וּ י  לוֹ  אמר  ואם גּ וּ פוֹ . ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌
נפׁש וֹ ת  ר ּפ וּ י  אפלּ וּ  ,ל יפה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְּפ ל וֹ ני 

מּמ נּ וּ : להתר ּפ אוֹ ת בינ וֹ מ ּת ר  לא  אבל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

דּ מימר לבינ וֹ . מּת ר . במראה, ר וֹ אה ואי  ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
הכי וּ מסּת ּפ ר  הוֹ איל הנּ כרי, ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָאמר 
להרג וֹ : וּ מתירא הוּ א, ח ׁש וּ ב  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָאדם

כוכבים ז. עובד ליד  גופו  למסור  דאסור  בעלמא, כאב לרפואת  שם)ואפילו ורש"י כז. .(דף
צוארו ח. יחתוך שמא  תדיר , שם  עוברין  שהיו הרבים  רשות בשבילי  אפילו כתב רש"י 

בתוי"ט )בתער  אלא(הובא רה "ר  שבילי  רש"י  נקט  ולא אסור , עצמו  הרבים ברשות  וה "ה  .
ברה"ר  לספר  דרך  שאין זו )משום  למסכת  בחידושיו  השקל לבינו ט..(מחצית בינו  ר "ל ואין

א ' משנה כלעיל מסתפר , כשאינו  אף  אסור  ממש  שיחוד אסרוהי..(תוי"ט )ממש , ואעפ"כ
דע "ז חומרא  משום ה"ג)בהנאה שם  כי (רדב"ז אותו אוסרים היינו לא שאם  כתב  ובר "ן .

להתיר  ויבאו נאסר  נסוך  שמשום יסברו הרואין שמא תקלה, מזה  יוצא היה בשתיה אם
ממש  נסך  יין גם  בתוי"ט )בהנאה  .(הובא

 י י ח ר ו ק מ

כי



מעמידי אי זרה עבודה ב פרק  יד

מּפ ניולא עּמ הן, אּׁשה תתיחד 
יתיחד  ולא  הערי וֹ ת . על ׁש חׁש וּ דין 
על ׁש חׁש וּ דין מּפ ני עּמ הן, אדם
תילּ ד  לא  ישׂ ראל בּ ת  דּ מים. ׁש פיכת 
בּ ן ׁש ּמ ילּ דת מּפ ני הנּ כרית, את
בּ ת  מילּ דת  נכרית  אבל זרה . לעבוֹ דה
ׁש ל  בּ נ ּה  תניק לא  י שׂ ראל בּ ת  י שׂ ראל.
ׁש ל  בנ ּה  מניקה נכרית  אבל נכרית 

בּ ר ׁש וּ ת ּה : ישׂ ראלית 

אבל ממוֹ ן, רּפ וּ י מהן מתרּפ אין ב
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

עּמ הן . א ּׁשה תתיחד  בּ יחוּ ד ולא  אפלּ וּ  ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌
כּ גוֹ ן  מּת ר , י שׂ ראל אצל ב וֹ  ◌ְ◌ָ◌◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶׁש כּ יּ וֹ צא
דּ נכרי אסוּ ר , נכרי אצל ּמ וֹ , ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש אׁש ּת וֹ 

מ ׁש ּמ ר ּת וֹ : אׁש ּת וֹ  את אין תי לּ ד  לא  ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌
ל ב וֹ דה הנּ כרית. בּ ן ׁש ּמ ג דּ לת מ ּפ ני ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

איבה: מ וּ ם מ ּת רת, וּ ב שׂ כר , ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָזרה.
י שׂ ראל. בּ ת מי לּ דת נכרית בּ זמן אבל ִ◌ְ◌ַ◌

בּ ינּה  אבל גּ בּ ּה . ל ע וֹ מד וֹ ת ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש אחר וֹ ת
דּ מים  ׁש פיכוּ ת ל  ׁש ח ׁש וּ דה לא, ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ְלבינּה 

תהרג נּ וּ : ממ וֹ ן .בׁש ּמ א בּ המּת וֹ :ר ּפ וּ י  ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌

אסור .ב. שבנכרי  וקמ "ל  משמרתו , שאשתו  מותר  בישראל  מפני ג .וכה "ג איתא  ברע"ב 
במשנה כלל  גרס  לא נמי  אי  במשנה , כן גורס  שהיה ויתכן זרה , לעבודה בן  שמגדלת 

ברי"ף וכן  שבירושלמי , במשנה הגירסא  היא וכן וכו ', מפני בינהד..(תוי"ט )הטעם אבל
שאינה בסמוך מניקה כמו  ישראל , ברשות  ודוקא  דמים . שפיכות  על שחשודות  לא , לבינה

גבה  על  עומדות כשאחרות ואפילו ישראל  ברשות  אלא  בזמן.(תוי"ט )מותרת  הרע"ב  (לשון

בגמרא הוא  וכן גבה, על עומדות כו.)שאחרות  רק(דף ואפילו  אחת, ואפילו  דוקא , ישראלית  והכוונה

ונכנסת קנ"ד )יוצאת  סימן וט"ז  ובב"ח כוכבים , עובדת בתוד "ה משמע כו .)ברייתאה..)(כן ואףו ..(דף 
גבה על עומדות  באחרות  אלא מותר  אינו  ישראל  כוכבים)ברשות  עובדת  תוד"ה כו . .(דף 

 י י ח ר ו ק מ

מעמידי אי זרה עבודה ב טו פרק 

מהן מסּת ּפ רין  ואין  נפ ׁש וֹ ת . רּפ וּ י  לא 
וחכמים  מאיר . ר בּ י דּ ברי  מקוֹ ם, בּ כל
אבל  מּת ר , הרבּ ים בּ ר ׁש וּ ת  א וֹ מרים,

לבינ וֹ : בינ וֹ  לא 

      
 ז  

     
    

ח   
    

           ט 

ג משנה

:נס התורה.יי  מ בהנאה אסור זרה לעבודה  שנתנס יי סת
:הנקראיינ והוא לא, או  נתנס א  יודעי אנו  שאי נכרי  יי

סופרי מדברי  זה  ואיסור , נס כיי בהנאה  אסור ,יינ  סת
גוי :.יהוא בו שנגע ישראל  יי חיישינ "העכו בו שיגע   יי כל

בהנאה ואסור  יינ כסת ודינו זרה , לעבודה אותו נס שמא
ה "אג ) פי "א אסורות מאכלות הלכות " הרמב .(תוכ"ד

ותקרובתה  ונויה, זרה, עבודה תשמישי 
ותקרובתה . ונויה  ותשמישיה היא בהנאה אסורה זרה עבודה 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

נפ ׁש וֹ ת. סם רּפ וּ י  לוֹ  אמר  ואם גּ וּ פוֹ . ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌
נפׁש וֹ ת  ר ּפ וּ י  אפלּ וּ  ,ל יפה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְּפ ל וֹ ני 

מּמ נּ וּ : להתר ּפ אוֹ ת בינ וֹ מ ּת ר  לא  אבל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

דּ מימר לבינ וֹ . מּת ר . במראה, ר וֹ אה ואי  ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
הכי וּ מסּת ּפ ר  הוֹ איל הנּ כרי, ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָאמר 
להרג וֹ : וּ מתירא הוּ א, ח ׁש וּ ב  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָאדם

כוכבים ז. עובד ליד  גופו  למסור  דאסור  בעלמא, כאב לרפואת  שם)ואפילו ורש"י כז. .(דף
צוארו ח. יחתוך שמא  תדיר , שם  עוברין  שהיו הרבים  רשות בשבילי  אפילו כתב רש"י 

בתוי"ט )בתער  אלא(הובא רה "ר  שבילי  רש"י  נקט  ולא אסור , עצמו  הרבים ברשות  וה "ה  .
ברה"ר  לספר  דרך  שאין זו )משום  למסכת  בחידושיו  השקל לבינו ט..(מחצית בינו  ר "ל ואין

א ' משנה כלעיל מסתפר , כשאינו  אף  אסור  ממש  שיחוד אסרוהי..(תוי"ט )ממש , ואעפ"כ
דע "ז חומרא  משום ה"ג)בהנאה שם  כי (רדב"ז אותו אוסרים היינו לא שאם  כתב  ובר "ן .

להתיר  ויבאו נאסר  נסוך  שמשום יסברו הרואין שמא תקלה, מזה  יוצא היה בשתיה אם
ממש  נסך  יין גם  בתוי"ט )בהנאה  .(הובא

 י י ח ר ו ק מ

כו



מעמידי אי זרה עבודה ב פרק  טז 

וא ּס וּ רן אסוּ רין  גּ וֹ ים ׁש ל דברים א לּ וּ 
גּ וֹ ים  ׁש ל והחמץ ה יּ ין , הנאה . א ּס וּ ר
ועוֹ רוֹ ת  הדריּ ני, וחרס  יין , מ ּת חלּ תוֹ  ׁש היה 
בּ זמן אוֹ מר , גּ מליאל  בּ ן ׁש מעוֹ ן ר בּ ן לבוּ בין.
מּת ר . , ּמ ׁש ו אס וּ ר . עגוֹ ל, ׁש לּ וֹ  ׁש ה קּ רע

ג 

נרות  לפניה שמדליק  כגו נוי תקרובת , דמי  והיכי נוי דמי  היכי
שכיוצא כל  ותקרובת  לנוי, נאי וכלי בגדי לפניה  שוטח או
או יינות  בשר כגו מאכל מיני כל  כמו המזבח על קרב בו
שהניחו תקרובת  ממנו עשה   א ומלח מי וסלתות שמני
 כעי ממנו עשה לא  אפילו מיד  נאסר תקרובת  לש לפניה 
לפניה נתנו אלא כלו ממנו הקטירו לא  וג פני עבודת

מתי זבחי נעשה קלט)לתקרובת  סימ ריש (טור 

     
     

    
     

  יא   
    יב

     
      יג     

               
            יד 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

יין.ג  מ ּת חלּ ת וֹ  דקנה ׁש היה היכא לאפוֹ קי ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
בּ הנאה. מ ּת סר דּ לא מיּ שׂ ראל, חמץ ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַהנּ כרי
דּ למא  מוּ ם בּ הנאה , דמּת סר ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְדּ ט מא
 מנּ ּס קא לא וחמץ זרה, לבוֹ דה ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָֹ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַנּס כי ּה 

זרה : הדריּ ני.לבוֹ דה אדריּ אנוּ ס וחרס ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
מ ּמ נּ וּ  וע וֹ שׂ ה בּ יין  טיט מג בּ ל  היה ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵקיסר
ונ וֹ שׂ אים  בּ כבׁש ן, מצרפן  היה  ולא ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵכלים 
לׁש ּת וֹ ת  וּ כׁש רוֹ צים בּ ּמ לחמה, ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָאוֹ תן

ונּמ וֹ חים  בּ מים החרסים אוֹ תם ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְמשׂ ימים
ה יּ ין ונׁש אר למ ּט ה, ׁש וֹ ק והּט יט ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָׁש ם,
חרס  נקרא  אדריּ אנוּ ס ׁש ם ול  בּ ּמ ים. ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָמזוּ ג 

לב וּ בין.הדריּ ני: הבּ המה ע וֹ רוֹ ת  קוֹ רים ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
וּ מוֹ ציאין גל  נקב כּ מין הלּ ב כּ נגד  ◌ִ◌ִֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵמחיּ ים

זרה: לבוֹ דה  אוֹ תוֹ  וּ מקריבין מׁש וּ הלּ ב  ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌
אלּ א מ ּת ר . זרה לבוֹ דה עוֹ שׂ ין ׁש אין ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

גּ מליאל : בּ ן ׁש מעוֹ ן כּ רבּ ן והלכה ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ָגל .

עיי "ש .יא. ברע"ב, כדאיתא  ישראל , מיד חומץ קנה אם  ברע"ב,יב.לאפוקי  כמבואר 
בהנאהיג .עיי "ש . נאסר  ולכן  העור  מקריבין אף זו ובעבודה לע"ז , כן  עושין והיו

ה"ג) פ"ז הרמב"ם ע "פ יוסףיד..(תוי"ט  רב  מאמר  והוא הרע "ב  כתב  כן כרשב"ג , והלכה 

 י י ח ר ו ק מ

מעמידי אי זרה עבודה ב יז פרק 

וה יּ וֹ צא, מּת ר . זרה, לעב וֹ דה  הנּ כנס בּ שׂ ר
מתים, כזבחי ׁש הוּ א מּפ ני אסוּ ר,
לּת רּפ וּ ת , ההוֹ לכין  עקיבא . רבּ י  דּ ברי

     
    

    
     

  טו       
        טז  

    יז   יח 

אסוּ ר. תקרבת:היּ וֹ צא  נשׂ ה ׁש כּ בר  [למרחק.ל ּת רּפ וּ ת.בּ הנאה, זרה ב וֹ דה לטע וּ ת ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֹ
ּת ר ּפ ה: בית נקרא אה ׁש ל  רותּה  מקוֹ ם ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַר ׁש "י ].

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

לב:)בסוגיין  אביי (דף ליה שאמר  בשמעתין , כדאיתא חולק , שת"ק  ראיה מזה אין אבל (בלשון .

ליה.)(רש"י)שאלה פשיט ולא דפליגי, מכלל הלכה מאן , דליכא  אע "ג כרשב"ג והלכתא איתא  (ובר"ח

עליו) דפליג  מאן דליכא בהחלט כתב ולכן אמר קושיא  בלשון שאביי סובר שהוא  משמע עליו, רש "יטו ..דפליג
לב:) אינו (דף אותו  הקריבו שלא אע"פ ולכן  לע"ז, כדורון  להכניס  שרוצה זבוח בבשר  ואיירי  ,

נקרבה . לא  שעדיין כיון מותר בהנאה  אבל היא , נבילה  כי  באכילה  אליעזרמותר כרבי דלא  (ומשנתנו

כתקרובת ) בהנאה  אסורה  נכרי של  שחוטה  בהמה  כל  לדידיה  כי  לע"ז , כוכבים  עובד  מחשבת  סתם  (גמרא שסובר 

כה )כתיבטז..שם ) קו  מתים(תהלים  זבחי ויאכלו פעור  לבעל זרה )ויצמדו עבודה  תקרובת  מה(- .
בהנאה אסור  זבח אף בהנאה אסור  כט :)מת יהודה(דף כרבי  רק  אתיא דמשנתנו איתא בגמרא .

כעין דתקרובת  מודו כו"ע  לר "ת  הראשונים . בזה  ונחלקו עליו. חולקים  חכמים  אבל בתירא, בן 
שהכניסו זבוח  בבשר איירי  הלא  כאן אבל בהנאה , אסורה  וניסוך, וקיטור זביחה כגון לפניהפנים 

הר "י  בהנאה . ואסור כתקרובת  שדינו ס"ל ריב"ב רק ובזה  זרה , עבודה  לשם  נשחטה  ולא  כדורון ,
תקרובת שלחכמים  נחלקו, בהא אבל כתקרובת, דינו בכה"ג  שגם  סוברים  שכו"ע וסובר  חולק 
ומחמת כמת . מטמא  אף בתירא  בן  יהודה  ולרבי כמת , באהל  מטמא אינו אבל בהנאה אסור 
לה  מוקי ולכן כמת  שמטמא  לומר גם  שבא  משמע מתים , כזבחי  שהוא  מפני וכתב התנא  שהוסיף

דוקא  כריב "ב  בתוי "ט )הש "ס הובא  אסור , והיוצא  תוד"ה  לב : מרש "ייז..(דף  והוא ברע "ב, הוא  כן
אמנם  אינה. ראשון ובדפוס  הרע"ב , לתוך מרש "י זו תיבה הכניסו למה ידוע לא  שם. כמצויין 

בטור  קמ"ח)גם  המחבר (סימן וכן כו'. למרחוק  לטעות פירוש  לתרפות  ההולך  גוי (שםאיתא

יא ) שרקסעיף א "נ רחוק , למקום  שהולך מורה  ההולך , לשון שאולי כתב בפרישה  זה . לשון כתב
שלא מותר, קרוב למקום ההולך אבל  עמו, ולתת  לשאת  אסור למרחוק שהולך כך כל  אדוק  אם 
עד מרובה  זמן  עדיין  לו  שיקח  שאף למרחוק, נקט  שלרבותא  כתב ובט "ז אידם . ביום  כאן איירי

לשם . בהליכה התחיל  שכבר כיון אסור מ "מ טעות ,יח .שמגיע לשון הוא שתרפות כתב רש"י

 י י ח ר ו ק מ

ל



מעמידי אי זרה עבודה ב פרק  טז 

וא ּס וּ רן אסוּ רין  גּ וֹ ים ׁש ל דברים א לּ וּ 
גּ וֹ ים  ׁש ל והחמץ ה יּ ין , הנאה . א ּס וּ ר
ועוֹ רוֹ ת  הדריּ ני, וחרס  יין , מ ּת חלּ תוֹ  ׁש היה 
בּ זמן אוֹ מר , גּ מליאל  בּ ן ׁש מעוֹ ן ר בּ ן לבוּ בין.
מּת ר . , ּמ ׁש ו אס וּ ר . עגוֹ ל, ׁש לּ וֹ  ׁש ה קּ רע

ג 

נרות  לפניה שמדליק  כגו נוי תקרובת , דמי  והיכי נוי דמי  היכי
שכיוצא כל  ותקרובת  לנוי, נאי וכלי בגדי לפניה  שוטח או
או יינות  בשר כגו מאכל מיני כל  כמו המזבח על קרב בו
שהניחו תקרובת  ממנו עשה   א ומלח מי וסלתות שמני
 כעי ממנו עשה לא  אפילו מיד  נאסר תקרובת  לש לפניה 
לפניה נתנו אלא כלו ממנו הקטירו לא  וג פני עבודת

מתי זבחי נעשה קלט)לתקרובת  סימ ריש (טור 

     
     

    
     

  יא   
    יב

     
      יג     

               
            יד 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

יין.ג  מ ּת חלּ ת וֹ  דקנה ׁש היה היכא לאפוֹ קי ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
בּ הנאה. מ ּת סר דּ לא מיּ שׂ ראל, חמץ ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַהנּ כרי
דּ למא  מוּ ם בּ הנאה , דמּת סר ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְדּ ט מא
 מנּ ּס קא לא וחמץ זרה, לבוֹ דה ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָֹ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַנּס כי ּה 

זרה : הדריּ ני.לבוֹ דה אדריּ אנוּ ס וחרס ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
מ ּמ נּ וּ  וע וֹ שׂ ה בּ יין  טיט מג בּ ל  היה ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵקיסר
ונ וֹ שׂ אים  בּ כבׁש ן, מצרפן  היה  ולא ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵכלים 
לׁש ּת וֹ ת  וּ כׁש רוֹ צים בּ ּמ לחמה, ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָאוֹ תן

ונּמ וֹ חים  בּ מים החרסים אוֹ תם ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְמשׂ ימים
ה יּ ין ונׁש אר למ ּט ה, ׁש וֹ ק והּט יט ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָׁש ם,
חרס  נקרא  אדריּ אנוּ ס ׁש ם ול  בּ ּמ ים. ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָמזוּ ג 

לב וּ בין.הדריּ ני: הבּ המה ע וֹ רוֹ ת  קוֹ רים ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
וּ מוֹ ציאין גל  נקב כּ מין הלּ ב כּ נגד  ◌ִ◌ִֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵמחיּ ים

זרה: לבוֹ דה  אוֹ תוֹ  וּ מקריבין מׁש וּ הלּ ב  ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌
אלּ א מ ּת ר . זרה לבוֹ דה עוֹ שׂ ין ׁש אין ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

גּ מליאל : בּ ן ׁש מעוֹ ן כּ רבּ ן והלכה ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ָגל .

עיי "ש .יא. ברע"ב, כדאיתא  ישראל , מיד חומץ קנה אם  ברע"ב,יב.לאפוקי  כמבואר 
בהנאהיג .עיי "ש . נאסר  ולכן  העור  מקריבין אף זו ובעבודה לע"ז , כן  עושין והיו

ה"ג) פ"ז הרמב"ם ע "פ יוסףיד..(תוי"ט  רב  מאמר  והוא הרע "ב  כתב  כן כרשב"ג , והלכה 

 י י ח ר ו ק מ

מעמידי אי זרה עבודה ב יז פרק 

וה יּ וֹ צא, מּת ר . זרה, לעב וֹ דה  הנּ כנס בּ שׂ ר
מתים, כזבחי ׁש הוּ א מּפ ני אסוּ ר,
לּת רּפ וּ ת , ההוֹ לכין  עקיבא . רבּ י  דּ ברי

     
    

    
     

  טו       
        טז  

    יז   יח 

אסוּ ר. תקרבת:היּ וֹ צא  נשׂ ה ׁש כּ בר  [למרחק.ל ּת רּפ וּ ת.בּ הנאה, זרה ב וֹ דה לטע וּ ת ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֹ
ּת ר ּפ ה: בית נקרא אה ׁש ל  רותּה  מקוֹ ם ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַר ׁש "י ].

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

לב:)בסוגיין  אביי (דף ליה שאמר  בשמעתין , כדאיתא חולק , שת"ק  ראיה מזה אין אבל (בלשון .

ליה.)(רש"י)שאלה פשיט ולא דפליגי, מכלל הלכה מאן , דליכא  אע "ג כרשב"ג והלכתא איתא  (ובר"ח

עליו) דפליג  מאן דליכא בהחלט כתב ולכן אמר קושיא  בלשון שאביי סובר שהוא  משמע עליו, רש "יטו ..דפליג
לב:) אינו (דף אותו  הקריבו שלא אע"פ ולכן  לע"ז, כדורון  להכניס  שרוצה זבוח בבשר  ואיירי  ,

נקרבה . לא  שעדיין כיון מותר בהנאה  אבל היא , נבילה  כי  באכילה  אליעזרמותר כרבי דלא  (ומשנתנו

כתקרובת ) בהנאה  אסורה  נכרי של  שחוטה  בהמה  כל  לדידיה  כי  לע"ז , כוכבים  עובד  מחשבת  סתם  (גמרא שסובר 

כה )כתיבטז..שם ) קו  מתים(תהלים  זבחי ויאכלו פעור  לבעל זרה )ויצמדו עבודה  תקרובת  מה(- .
בהנאה אסור  זבח אף בהנאה אסור  כט :)מת יהודה(דף כרבי  רק  אתיא דמשנתנו איתא בגמרא .

כעין דתקרובת  מודו כו"ע  לר "ת  הראשונים . בזה  ונחלקו עליו. חולקים  חכמים  אבל בתירא, בן 
שהכניסו זבוח  בבשר איירי  הלא  כאן אבל בהנאה , אסורה  וניסוך, וקיטור זביחה כגון לפניהפנים 

הר "י  בהנאה . ואסור כתקרובת  שדינו ס"ל ריב"ב רק ובזה  זרה , עבודה  לשם  נשחטה  ולא  כדורון ,
תקרובת שלחכמים  נחלקו, בהא אבל כתקרובת, דינו בכה"ג  שגם  סוברים  שכו"ע וסובר  חולק 
ומחמת כמת . מטמא  אף בתירא  בן  יהודה  ולרבי כמת , באהל  מטמא אינו אבל בהנאה אסור 
לה  מוקי ולכן כמת  שמטמא  לומר גם  שבא  משמע מתים , כזבחי  שהוא  מפני וכתב התנא  שהוסיף

דוקא  כריב "ב  בתוי "ט )הש "ס הובא  אסור , והיוצא  תוד"ה  לב : מרש "ייז..(דף  והוא ברע "ב, הוא  כן
אמנם  אינה. ראשון ובדפוס  הרע"ב , לתוך מרש "י זו תיבה הכניסו למה ידוע לא  שם. כמצויין 

בטור  קמ"ח)גם  המחבר (סימן וכן כו'. למרחוק  לטעות פירוש  לתרפות  ההולך  גוי (שםאיתא

יא ) שרקסעיף א "נ רחוק , למקום  שהולך מורה  ההולך , לשון שאולי כתב בפרישה  זה . לשון כתב
שלא מותר, קרוב למקום ההולך אבל  עמו, ולתת  לשאת  אסור למרחוק שהולך כך כל  אדוק  אם 
עד מרובה  זמן  עדיין  לו  שיקח  שאף למרחוק, נקט  שלרבותא  כתב ובט "ז אידם . ביום  כאן איירי

לשם . בהליכה התחיל  שכבר כיון אסור מ "מ טעות ,יח .שמגיע לשון הוא שתרפות כתב רש"י
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מעמידי אי זרה עבודה ב פרק  יח

והבּ אין , עּמ הם. ולתת  לשׂ את  אסוּ ר
מּת רין :

י שׂ ראל  ׁש ל ויין  וקנקנּ יהן  ה גּ וֹ ים נ וֹ דוֹ ת 
אּס וּ ר ואּס וּ רן אסוּ רין, בּ הן, כּ נוּ ס
וחכמים מאיר. רבּ י דּ ברי הנאה,
הנאה. אּס וּ ר אּס וּ רן אין אוֹ מרים,
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

עּמ הם . ולתת  לשׂ את וּ מוֹ דוּ אסוּ ר דּ אזלוּ  ְ◌ָ◌ְ◌
דּ צרי מידי דּ זבני וע וֹ ד, זרה . ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַלבוֹ דה
כּ רבּ י והלכה זרה. בוֹ דה ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְלתקרבת 

ע וֹ ר :נוֹ דוֹ ת .ד קיבא : ׁש לוקנקנּ ים .ׁש ל ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
הנאה .חרס: אּס וּ ר  א ּס וּ רן ודיניהוּ אין ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌

לתוֹ כן  לתת מּת ר הם, חדׁש ים אם  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָהכי,
יין  הנּ כרי בּ הן הכניס  ואם  מיּ ד. ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַיין

וּ מׁש הה  מים אוֹ תם  ממלּ א  בתוֹ כן לק יּ וּ ם, ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
ׁש ּמ רה  אלּ א  ל ת, מת  ימים ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְׁש לׁש ה
ׁש לׁש ה  ׁש ל לת  מת  יוֹ ם  בּ כל ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַה ּמ ים 
ואחר  ּת חּת יהם, אחרים מים  וּ משׂ ים  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָימים 
יׁש נוּ  ואם  יין. בּ ת וֹ כוֹ  לשׂ וּ ם מּת ר  ָּכ◌◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌
ׁש ל יין בהם היה ׁש א  חדׁש  שׂ ר ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְׁש נים
ר וּ י: בּ לי ׁש נה אחר מיּ ד מּת רין ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ָנכרים ,

ההולך )ותוספות  ד"ה לב : הרע "ב(דף התורפה , בית כמו  טינופת מקום שמעיה  הר "ר  פי ' כתבו
הפירושים . ב' מתקיים ,יט.כתב שאינו דברי  ולקנות המתקיים  דבר  למכור  היינו  לכאורה

אידיהם לפני  כמו שרי  איפכא אבל ויודו, וילכו  נהנים  הנכרים אלו  מ"ד )שבשני  פ"א  .(תוי"ט 
דזבני ועוד הרע"ב לעיל(מש"כ כי צ"ב ע "ז, לתקרובת דצריך  מ"ח)מידי הם(פ"א דברים אלו  התנא  מפרט 

ואולי אסור. פירושן מותר סתמן דברים ושאר אלו , דברים  להם למכור אסור ותמיד להקריב  רגילים

כמפרש) הוה סתם  לע"ז בחזרה,כ..כשהולכים  אף  אסר  מומר  ישראל כי להשמיענו, והצריך 
אסורים , חזרה  בדרך  גם בשיירא ההולכים גוים  וכן  להודות, הדר  מיהדר  בה  דאביק  כיון

בסוגיין לג.)כדאיתא רש "יכא..(דף כתב כן  כט :)לקיום , מלשון (דף כן דדייק  כתב ובר "ן  .
במרדכי  בהם . לג:)כנוס  ימים (דף  שלשה היינו לקיום  דכניסה  בתוי"ט )כתב  .(הובא 

רבים כב. לשון תנא כי בהנאה , אסורים  ונודות  שהקנקנים מורה המשנה לשון פשטות 
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אסוּ רין, גּ וֹ ים ׁש ל והזּ גּ ין החרצנּ ים
מאיר. רבּ י  דּ ברי  הנאה, א ּס וּ ר  וא ּס וּ רן 
אסוּ רין, לחין, אוֹ מרים, וחכמים
בּ ית  וּ גבינ וֹ ת  הּמ ריס מּת רין . יב ׁש ין ,
א ּס וּ ר  וא ּס וּ רן  אסוּ רין , גּ וֹ ים ׁש ל אניקי
וחכמים מאיר. רבּ י דּ ברי הנאה,
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וז גּ ים . גּ ר ינים חרצ נּ ים נבים, ׁש ל ּפ סלת  ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
ׁש בּ חוּ ץ: והּק לּפ ים  כּ ל לחים .ׁש בּ פנים ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

בּ הנאה: אסוּ רים  חד ׁש  שׂ ר  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְׁש נים 
מ ּת רין ויבׁש ים . חדׁש  שׂ ר ׁש נים  לאחר  ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌◌ָ◌ִ◌

באכילה : דּ גים .הּמ ריס.אפ לּ וּ  ׁש ל ׁש ּמ ן ֲ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
אם  אבל יין. בּ וֹ  ׁש ּמ רבין הי וּ  ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְוּ רגילין 
כּ לּ י יין , בּ וֹ  נת רב ׁש א  מּמ נּ וּ  ◌ֵ◌◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִנ כּ ר

דּ ׁש רי: פליגי לא  אניקי.למא ׁש ם בּ ית ָ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌

קרבים  ׁש ם ה נּ מצאים  גלים  ׁש רב ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲֹ◌ֶ◌ָ◌ְכּ פר ,
למעוּ טא  חיׁש  מאיר רבּ י זרה . ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַלבוֹ דה 
מעוּ טא  הו וּ  גלים  דּ רב גּ ב ל דּ אף ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֲֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוסבר 
למעוּ טא , חיׁש ינן  בּ המוֹ ת , ׁש אר  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נגד
אמרינן  ׁש ם  ה נּ מצא וֹ ת  ה גּ בינוֹ ת ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוכל
ה מידן . זרה ב וֹ דה  גלי בקבת ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִדּ למא 
הלכה  ואין  למעוּ טא . חיׁש י לא  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַוחכמים 

תלתא  הני  בּ כל מאיר  בּ בי:כּ ר בּ י ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

תוספות  אבל  הכא)'אסורים ', והא ד "ה  לב . מאיר (דף  לרבי גם  כי כן  לפרש אפשר  שאי הוכיחו
קאי  ש 'אסורים' פירשו  ולכן בהם, הבלוע  נכרי יין  מחמת  בהנאה אסורים וקנקנים  הנודות אין 
וקנקנים  הנודות  אסר  לא  מאיר  שרבי ס "ל  הר "ן  גם  בפנים . שביארנו וכמו שבתוכם , היין על 
לענין  הנודות  אסורין  ה"פ ולדעתו  אחרת , קצת  המשנה לשון מפרש שהוא  אלא בהנאה,

הנאה . איסור  הוא מחמתן  הבא פיר שהאיסור  יש אוסר (אמנם  מאיר שרבי שם בתוספות נוסף  וש

כוכבים) לעובדי למכרן לענין בהנאה הגרעינים כג ..הנודות היינו  שחרצנים כאן הרע "ב פירש  כן
נזיר  במסכת יוסי  רבי דעת  והיא  הקליפות הם  מ"ב)וזגים להיפך.(פ"ו  שם  מפרש יהודה  רבי .

רובכד. מקריבים היו ההוא  שבכפר  משום  אסורין  וגבינות  היין, מחמת אסור  מורייס 
בקיבה מעמידים  וגבינה זרה, לעבודה הקרובה)העגלים  משנה  הקדמת  שמא(ראה וחיישינן  ,

בהמות שאר  של בקיבות גם  שמעמידים ואע "פ  זרה . לעבודה שנקרבה  עגל  בקיבת  העמידם
עיי "ש . ברע"ב , כדאיתא למיעוט , חייש  מאיר  רבי הבהמות , שאר  כנגד  מיעוט הוו  והעגלים 
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מעמידי אי זרה עבודה ב פרק  יח

והבּ אין , עּמ הם. ולתת  לשׂ את  אסוּ ר
מּת רין :

י שׂ ראל  ׁש ל ויין  וקנקנּ יהן  ה גּ וֹ ים נ וֹ דוֹ ת 
אּס וּ ר ואּס וּ רן אסוּ רין, בּ הן, כּ נוּ ס
וחכמים מאיר. רבּ י דּ ברי הנאה,
הנאה. אּס וּ ר אּס וּ רן אין אוֹ מרים,
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עּמ הם . ולתת  לשׂ את וּ מוֹ דוּ אסוּ ר דּ אזלוּ  ְ◌ָ◌ְ◌
דּ צרי מידי דּ זבני וע וֹ ד, זרה . ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַלבוֹ דה
כּ רבּ י והלכה זרה. בוֹ דה ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְלתקרבת 

ע וֹ ר :נוֹ דוֹ ת .ד קיבא : ׁש לוקנקנּ ים .ׁש ל ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
הנאה .חרס: אּס וּ ר  א ּס וּ רן ודיניהוּ אין ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌

לתוֹ כן  לתת מּת ר הם, חדׁש ים אם  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָהכי,
יין  הנּ כרי בּ הן הכניס  ואם  מיּ ד. ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַיין

וּ מׁש הה  מים אוֹ תם  ממלּ א  בתוֹ כן לק יּ וּ ם, ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
ׁש ּמ רה  אלּ א  ל ת, מת  ימים ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְׁש לׁש ה
ׁש לׁש ה  ׁש ל לת  מת  יוֹ ם  בּ כל ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַה ּמ ים 
ואחר  ּת חּת יהם, אחרים מים  וּ משׂ ים  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָימים 
יׁש נוּ  ואם  יין. בּ ת וֹ כוֹ  לשׂ וּ ם מּת ר  ָּכ◌◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌
ׁש ל יין בהם היה ׁש א  חדׁש  שׂ ר ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְׁש נים
ר וּ י: בּ לי ׁש נה אחר מיּ ד מּת רין ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ָנכרים ,

ההולך )ותוספות  ד"ה לב : הרע "ב(דף התורפה , בית כמו  טינופת מקום שמעיה  הר "ר  פי ' כתבו
הפירושים . ב' מתקיים ,יט.כתב שאינו דברי  ולקנות המתקיים  דבר  למכור  היינו  לכאורה

אידיהם לפני  כמו שרי  איפכא אבל ויודו, וילכו  נהנים  הנכרים אלו  מ"ד )שבשני  פ"א  .(תוי"ט 
דזבני ועוד הרע"ב לעיל(מש"כ כי צ"ב ע "ז, לתקרובת דצריך  מ"ח)מידי הם(פ"א דברים אלו  התנא  מפרט 

ואולי אסור. פירושן מותר סתמן דברים ושאר אלו , דברים  להם למכור אסור ותמיד להקריב  רגילים

כמפרש) הוה סתם  לע"ז בחזרה,כ..כשהולכים  אף  אסר  מומר  ישראל כי להשמיענו, והצריך 
אסורים , חזרה  בדרך  גם בשיירא ההולכים גוים  וכן  להודות, הדר  מיהדר  בה  דאביק  כיון

בסוגיין לג.)כדאיתא רש "יכא..(דף כתב כן  כט :)לקיום , מלשון (דף כן דדייק  כתב ובר "ן  .
במרדכי  בהם . לג:)כנוס  ימים (דף  שלשה היינו לקיום  דכניסה  בתוי"ט )כתב  .(הובא 

רבים כב. לשון תנא כי בהנאה , אסורים  ונודות  שהקנקנים מורה המשנה לשון פשטות 

 י י ח ר ו ק מ

מעמידי אי זרה עבודה ב יט פרק 

אסוּ רין, גּ וֹ ים ׁש ל והזּ גּ ין החרצנּ ים
מאיר. רבּ י  דּ ברי  הנאה, א ּס וּ ר  וא ּס וּ רן 
אסוּ רין, לחין, אוֹ מרים, וחכמים
בּ ית  וּ גבינ וֹ ת  הּמ ריס מּת רין . יב ׁש ין ,
א ּס וּ ר  וא ּס וּ רן  אסוּ רין , גּ וֹ ים ׁש ל אניקי
וחכמים מאיר. רבּ י דּ ברי הנאה,
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וז גּ ים . גּ ר ינים חרצ נּ ים נבים, ׁש ל ּפ סלת  ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
ׁש בּ חוּ ץ: והּק לּפ ים  כּ ל לחים .ׁש בּ פנים ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

בּ הנאה: אסוּ רים  חד ׁש  שׂ ר  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְׁש נים 
מ ּת רין ויבׁש ים . חדׁש  שׂ ר ׁש נים  לאחר  ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌◌ָ◌ִ◌

באכילה : דּ גים .הּמ ריס.אפ לּ וּ  ׁש ל ׁש ּמ ן ֲ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
אם  אבל יין. בּ וֹ  ׁש ּמ רבין הי וּ  ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְוּ רגילין 
כּ לּ י יין , בּ וֹ  נת רב ׁש א  מּמ נּ וּ  ◌ֵ◌◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִנ כּ ר

דּ ׁש רי: פליגי לא  אניקי.למא ׁש ם בּ ית ָ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌

קרבים  ׁש ם ה נּ מצאים  גלים  ׁש רב ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲֹ◌ֶ◌ָ◌ְכּ פר ,
למעוּ טא  חיׁש  מאיר רבּ י זרה . ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַלבוֹ דה 
מעוּ טא  הו וּ  גלים  דּ רב גּ ב ל דּ אף ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֲֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוסבר 
למעוּ טא , חיׁש ינן  בּ המוֹ ת , ׁש אר  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נגד
אמרינן  ׁש ם  ה נּ מצא וֹ ת  ה גּ בינוֹ ת ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוכל
ה מידן . זרה ב וֹ דה  גלי בקבת ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִדּ למא 
הלכה  ואין  למעוּ טא . חיׁש י לא  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַוחכמים 

תלתא  הני  בּ כל מאיר  בּ בי:כּ ר בּ י ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

תוספות  אבל  הכא)'אסורים ', והא ד "ה  לב . מאיר (דף  לרבי גם  כי כן  לפרש אפשר  שאי הוכיחו
קאי  ש 'אסורים' פירשו  ולכן בהם, הבלוע  נכרי יין  מחמת  בהנאה אסורים וקנקנים  הנודות אין 
וקנקנים  הנודות  אסר  לא  מאיר  שרבי ס "ל  הר "ן  גם  בפנים . שביארנו וכמו שבתוכם , היין על 
לענין  הנודות  אסורין  ה"פ ולדעתו  אחרת , קצת  המשנה לשון מפרש שהוא  אלא בהנאה,

הנאה . איסור  הוא מחמתן  הבא פיר שהאיסור  יש אוסר (אמנם  מאיר שרבי שם בתוספות נוסף  וש

כוכבים) לעובדי למכרן לענין בהנאה הגרעינים כג ..הנודות היינו  שחרצנים כאן הרע "ב פירש  כן
נזיר  במסכת יוסי  רבי דעת  והיא  הקליפות הם  מ"ב)וזגים להיפך.(פ"ו  שם  מפרש יהודה  רבי .

רובכד. מקריבים היו ההוא  שבכפר  משום  אסורין  וגבינות  היין, מחמת אסור  מורייס 
בקיבה מעמידים  וגבינה זרה, לעבודה הקרובה)העגלים  משנה  הקדמת  שמא(ראה וחיישינן  ,

בהמות שאר  של בקיבות גם  שמעמידים ואע "פ  זרה . לעבודה שנקרבה  עגל  בקיבת  העמידם
עיי "ש . ברע"ב , כדאיתא למיעוט , חייש  מאיר  רבי הבהמות , שאר  כנגד  מיעוט הוו  והעגלים 
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מעמידי אי זרה עבודה ב פרק  כ

הנאה: אּס וּ ר אּס וּ רן אין אוֹ מרים,

יׁש מעאל  רבּ י  ׁש אל יהוּ דה, ר בּ י אמר
מהלּ כין כּ ׁש היוּ  יהוֹ ׁש ע, רבּ י את
אסרוּ  מה מּפ ני לוֹ , אמר .בּ דּ ר
מּפ ני לוֹ , אמר הגּ וֹ ים. גבינוֹ ת
נבלה. ׁש ל בּ קבה א וֹ ת ּה  ׁש ּמ עמידין 

ה 

    כה 

ה משנה 
בקיבה  גבינה העמדת

חלב מעט לתוכו  נות גבינה  ממנו לעשות חלב להעמיד הרוצה
קיבה  בתו שנמצא המעיי)קרוש מ חלק ) יונקת בהמה של

וכשמוסיפי מרובה חריפות  יש זה בחלב כי  שחיטתה, אחר
הנקרא וזהו גבינה, ונעשה נקפה החלב כל חלב,  תו ממנו  קצת 

ב 'קיבה'. גבינה העמדת

הקיבה  בעור גבינה העמדת
מבשר חלק בהוספת  גבינה  ולעשותו חלב להעמיד  ג  נית
על  וא הקיבה'. ב'עור מעמיד נקרא וזה  החלב,  לתו הקיבה
 שמ שאינו  כיו עור נקרא ממש, בשר אלא עור זה   שאי פי 

בשר ל"ה)כמו  סעי פ "ז סימ השלח  ערו (תוכ"ד 

     
    
      

      
   כו  

    

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

נכרים.ה ׁש ל  גבינ וֹ ת אסר וּ  מה מּפ ני 
חלב וּ מוּ ם ב י . קא וּ לר בּ נן ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַבּ אכילה.

דּ קים  למיחׁש , לי כּ א טמאה בּ המה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש ל
נקּפ ה: אינוֹ  טמאה בּ המה דּ חלב  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָלן

לאיבודכה. דאזיל כמאן והוי הדגים, זוהמת להעביר  רק  נותנים  היו היין  (רש "יכי

לט :) דף בשתייהסוף אלא  אסרו  לא  ולכן למיעוט,(מלא"ש), חוששים אינם וחכמים .
גבינות כל כמו אסורים, באכילה  ומ "מ  בהנאה . אסרו  לא  אונייקי בית  גבינות ולכן

הקרובה. במשנה  כמבואר  לאכלן  שלא חכמים  שגזרו  הקודמתכו .עכו"ם במשנה
עלמא לכולי  אבל  אונייקי , בית בגבינות הנאה איסור  בענין  ורבנן  מאיר  רבי נחלקו 
נאסרו. למה  ישמעאל, רבי שאלו זה  ועל באכילה , מיהת אסורות הנכרים גבינות כל
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חמוּ רה  ע וֹ לה קבת  והלא  לוֹ , אמר
יפה, ׁש דּ עּת וֹ  כּ הן  ואמרוּ , נבלה, מקּ בת
אמר וּ , אבל ל וֹ , ה וֹ ד וּ  ולא חיּ ה . שׂ וֹ רפּה 
לוֹ , אמר חזר, מוֹ עלין . ולא  נהנין  אין 
עגלי בּ קבת  א וֹ ת ּה  ׁש ּמ עמידין  מּפ ני
לא לּמ ה כּ ן , אם לוֹ , אמר זרה. עבוֹ דה

אחר,אס  לדבר הּׂשיא וֹ  בהנאה . רוּ ה  
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          כח  
            

      כט      
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חיּ  היא:ה.שׂ וֹ רפּה  ב למא בּ קבת דּ פר ׁש א ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
זרה. עבוֹ דה דּ פר ׁש א עגלי  גּ ב  ל ואף ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

זרה  ב וֹ דה דּ ׁש אני  אסוּ ר , היא, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְב למא
בּ ּה  יג)דּ כתיב  בּ יד (דּ ברים  ידבּ ק ולא ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌

החרם: מן אחר.מאוּ מה לדבר  הּׂשיא וֹ  ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
מּפ ני דּ בר , ׁש ל  ט מ וֹ  לוֹ  להגּ יד רצה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ְולא

חד ׁש  שׂ ר  ׁש נים בר וּ  לא ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶׁש דין
לא  גּ זרה ר בּ נן גזרי וכי זוֹ , גזרה ֹ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ גזרה
ד  ׁש ּת א ירחי ּת ריסר  ד לטמא ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְמגלּ וּ 
דלא  אי כּ א דּ למא גּ זרתן, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּת תּפ ט 
ביּה . לזלזוֹ לי  ואתי לטמא לי ּה  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְסבירא
מּפ ני נכרים, ׁש ל גבינוֹ ת דאסר וּ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְוט מא

כלי כז. ואין חלב שהוא מפני בעזרה לבשלה אפשר  שאי  לפי  לבשלה , יכול שאינו והטעם 
יוצא משום  אפשר  אי לעזרה  חוץ להוציאה  גם  במקדש, דףחלב  סוף  יונה רבנו  תלמידי (חידושי

שאין כח..לד ) בנבילה  ולכן  לאכילה , כלל ראוי אינו  כי אכילה שייך  אין בעלמא  בפרש  כי
התורה, מן  בהנאה  גם שאסורים בקדשים אבל  כלל, פרש  לאסור  אין  אכילה איסור  אלא בה 

מדרבנן הפרש  הנאת לאסור  אפילו כט..(תוי"ט )שייך  דהא לדחותו, אלא מתכוין היה לא 
מקומות שאר  של אבל אונייקי, בית גבינת  אלא לעיל אסר  לא למיעוטא  דחייש מאיר  רבי

דמיעוטא מיעוטא זרה עבודה  קיבות  מפני)חשיבי  ד "ה  לד: דף תוספות  בשם  מלא"של..(תוי"ט 
הערוך. היהלא.בשם ישמעאל ורבי האמיתי. הטעם לגלות  רצה שלא  הסיבה רע"ב  עיין 

י"ב תוך אף מגלים  היו  התלמידים לגדולי אבל לו , לגלות רצה  לא ולכן שעה  באותה  קטן 
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אסרוּ  מה מּפ ני לוֹ , אמר .בּ דּ ר
מּפ ני לוֹ , אמר הגּ וֹ ים. גבינוֹ ת
נבלה. ׁש ל בּ קבה א וֹ ת ּה  ׁש ּמ עמידין 
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חלב מעט לתוכו  נות גבינה  ממנו לעשות חלב להעמיד הרוצה
קיבה  בתו שנמצא המעיי)קרוש מ חלק ) יונקת בהמה של

וכשמוסיפי מרובה חריפות  יש זה בחלב כי  שחיטתה, אחר
הנקרא וזהו גבינה, ונעשה נקפה החלב כל חלב,  תו ממנו  קצת 

ב 'קיבה'. גבינה העמדת

הקיבה  בעור גבינה העמדת
מבשר חלק בהוספת  גבינה  ולעשותו חלב להעמיד  ג  נית
על  וא הקיבה'. ב'עור מעמיד נקרא וזה  החלב,  לתו הקיבה
 שמ שאינו  כיו עור נקרא ממש, בשר אלא עור זה   שאי פי 

בשר ל"ה)כמו  סעי פ "ז סימ השלח  ערו (תוכ"ד 
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נכרים.ה ׁש ל  גבינ וֹ ת אסר וּ  מה מּפ ני 
חלב וּ מוּ ם ב י . קא וּ לר בּ נן ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַבּ אכילה.

דּ קים  למיחׁש , לי כּ א טמאה בּ המה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש ל
נקּפ ה: אינוֹ  טמאה בּ המה דּ חלב  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָלן

לאיבודכה. דאזיל כמאן והוי הדגים, זוהמת להעביר  רק  נותנים  היו היין  (רש "יכי

לט :) דף בשתייהסוף אלא  אסרו  לא  ולכן למיעוט,(מלא"ש), חוששים אינם וחכמים .
גבינות כל כמו אסורים, באכילה  ומ "מ  בהנאה . אסרו  לא  אונייקי בית  גבינות ולכן

הקרובה. במשנה  כמבואר  לאכלן  שלא חכמים  שגזרו  הקודמתכו .עכו"ם במשנה
עלמא לכולי  אבל  אונייקי , בית בגבינות הנאה איסור  בענין  ורבנן  מאיר  רבי נחלקו 
נאסרו. למה  ישמעאל, רבי שאלו זה  ועל באכילה , מיהת אסורות הנכרים גבינות כל
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מעמידי אי זרה עבודה ב כאפרק 

חמוּ רה  ע וֹ לה קבת  והלא  לוֹ , אמר
יפה, ׁש דּ עּת וֹ  כּ הן  ואמרוּ , נבלה, מקּ בת
אמר וּ , אבל ל וֹ , ה וֹ ד וּ  ולא חיּ ה . שׂ וֹ רפּה 
לוֹ , אמר חזר, מוֹ עלין . ולא  נהנין  אין 
עגלי בּ קבת  א וֹ ת ּה  ׁש ּמ עמידין  מּפ ני
לא לּמ ה כּ ן , אם לוֹ , אמר זרה. עבוֹ דה

אחר,אס  לדבר הּׂשיא וֹ  בהנאה . רוּ ה  
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          כח  
            

      כט      
    ל      לא 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

חיּ  היא:ה.שׂ וֹ רפּה  ב למא בּ קבת דּ פר ׁש א ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
זרה. עבוֹ דה דּ פר ׁש א עגלי  גּ ב  ל ואף ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

זרה  ב וֹ דה דּ ׁש אני  אסוּ ר , היא, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְב למא
בּ ּה  יג)דּ כתיב  בּ יד (דּ ברים  ידבּ ק ולא ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌

החרם: מן אחר.מאוּ מה לדבר  הּׂשיא וֹ  ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
מּפ ני דּ בר , ׁש ל  ט מ וֹ  לוֹ  להגּ יד רצה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ְולא

חד ׁש  שׂ ר  ׁש נים בר וּ  לא ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶׁש דין
לא  גּ זרה ר בּ נן גזרי וכי זוֹ , גזרה ֹ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ גזרה
ד  ׁש ּת א ירחי ּת ריסר  ד לטמא ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְמגלּ וּ 
דלא  אי כּ א דּ למא גּ זרתן, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּת תּפ ט 
ביּה . לזלזוֹ לי  ואתי לטמא לי ּה  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְסבירא
מּפ ני נכרים, ׁש ל גבינוֹ ת דאסר וּ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְוט מא

כלי כז. ואין חלב שהוא מפני בעזרה לבשלה אפשר  שאי  לפי  לבשלה , יכול שאינו והטעם 
יוצא משום  אפשר  אי לעזרה  חוץ להוציאה  גם  במקדש, דףחלב  סוף  יונה רבנו  תלמידי (חידושי

שאין כח..לד ) בנבילה  ולכן  לאכילה , כלל ראוי אינו  כי אכילה שייך  אין בעלמא  בפרש  כי
התורה, מן  בהנאה  גם שאסורים בקדשים אבל  כלל, פרש  לאסור  אין  אכילה איסור  אלא בה 

מדרבנן הפרש  הנאת לאסור  אפילו כט..(תוי"ט )שייך  דהא לדחותו, אלא מתכוין היה לא 
מקומות שאר  של אבל אונייקי, בית גבינת  אלא לעיל אסר  לא למיעוטא  דחייש מאיר  רבי

דמיעוטא מיעוטא זרה עבודה  קיבות  מפני)חשיבי  ד "ה  לד: דף תוספות  בשם  מלא"של..(תוי"ט 
הערוך. היהלא.בשם ישמעאל ורבי האמיתי. הטעם לגלות  רצה שלא  הסיבה רע"ב  עיין 

י"ב תוך אף מגלים  היו  התלמידים לגדולי אבל לו , לגלות רצה  לא ולכן שעה  באותה  קטן 

 י י ח ר ו ק מ

לכ



מעמידי אי זרה עבודה ב פרק  כב

א ּת ה   היא אחי , י ׁש מעאל לוֹ , אמר
א )קוֹ רא  השירים דּ די(שיר  טוֹ בים כּ י , 

דּ די ט וֹ בים כּ י  א וֹ  כּ ימיּ ין , לוֹ , אמר  . 
דּ די כּ ן ,טוֹ בים הדּ בר  אין  לוֹ , אמר  . 

     
     

      
    
     
      

 לב            
              לג 

              
             לד

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש חיטת  ׁש ל קבה בּ ע וֹ ר  אוֹ תּה  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש ּמ מידין
ּפ י ל  ואף נבלה. ׁש היא ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָנכרים
החלב , כּ ל  כּ נגד מ ט  דבר  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ֶׁש הוּ א
ב וֹ  וע וֹ שׂ ה החלב  מ מיד  ׁש הוּ א ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵכּ יון
 הוֹ ל הכּ ל  לן דּ קימא בטל , לא ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָֹ◌ֶ◌ֲ◌ַמשׂ ה,
לא  בּ חלב  בּ שׂ ר  וּ מוּ ם הּמ מיד . ֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַאחר 
צמ וֹ  בּ פני  ׁש הבּ שׂ ר  כּ יון אסוּ ר , ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָהיה
ּפ י ל  אף בּ חלב  אוֹ סר  אינוֹ  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌מּת ר 
אבל  ט ם. בּ וֹ  ׁש יּ ּת ן ד ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש ּמ מיד וֹ ,

בּ הּת ר  אוֹ סר  מ ּק ר וֹ , אּס וּ ר  ׁש ל ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָדּ בר 
כּ ל  ט ם, בּ וֹ  נוֹ תן ׁש אינוֹ  ּפ י  ל ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַאף

ממיד: ׁש הוּ א דּ די זמן טוֹ בים  כּ י  ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
כּ ן מיּ ין . אוֹ מר  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌

י שׂ ראל: כּ ן .לכנסת הדּ בר  אלּ א אין  ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לפני  אמרה ישׂ ראל  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְכנסת
כּ ל וֹ מר  , דּ די דברי  לי  רבים ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲהוּ א,
י וֹ תר  החכמים, וגזר וּ  ׁש ּת ּק נוּ  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַּת ּק נוֹ ת
ׁש בּ כתב : ּת וֹ רה מ ּק ר  ּת וֹ רה, ׁש ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִמיּ ינּה 

תוספות)חדש  בשם של(תוי"ט  בעור  מעמידין שהיו  משום הוא  האמיתי שטעם רע"ב ועיין  .
פירשאנבילה לאו  הקיבה  ובשר החלב , תוך הקיבה  בשר  קצת הוספת ידי על מעמידין שהיו  (כלומר

היאהוא ) נבילה אכתי  עכו "ם  שחטה שאפילו  נקט לרבותא נכרים  'שחיטת' של קיבה ומש "כ .
עללב..(תוי"ט ) חביבין  חכמים  שדברי  גם  שמרמז בסמוך ראה אמנם  הפשוט, הביאור  כן

לשון לג .הקב"ה. וסיפא פיהו, ישקני , נסתר , בלשון איירי  דקרא דרישא  קשה כן לא אם כי
מיין  דודיו  טובים כי  לומר  לו  והיה דודיך, זה,לד..(תוי"ט )נוכח פסוק אותו שאל  ולפיכך

עמהם  ונימוקם  טעמם  כי הטעמים , יודעים  אנו  שאין  אע"פ  התקנות  שטובים לו  (תוי"ט לרמז

פיהו  מנשיקות ישקני דכתיב  דקרא מרישא לו  שרמז איתא שבגמרא פי על  ואף הרע "ב. דברי בביאור

לו ) לרמז רצה  זה  את  גם מקום מכל לדקדק, תרבה  ואל בזו  זו  שפתותיך חשוק  אחי ישמעאל ליה .אמר 
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מעמידי אי זרה עבודה ב כג פרק 

ׁש מני לריח עליו, מלּמ ד חברוֹ  ׁש הרי  
טוֹ בים:

אּס וּ רן ואין אס וּ רין גּ וֹ ים ׁש ל  דברים אלּ וּ 
ואין ג וֹ י  ׁש חלב וֹ  חלב  הנאה . א ּס וּ ר
ׁש לּ הן . והּׁשמן  וה ּפ ת , ר וֹ אהוּ , י שׂ ראל
וּ ׁש לקוֹ ת , ב ּׁשמן . הּת יר וּ  דּ ינ וֹ  וּ בית  רבּ י 
וחמץ, יין  לת וֹ כן  לתת  ׁש דּ ר כּ ן  וּ כב ׁש ין 

ו
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             לח 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וכ וּ '.ו וה ּׁשמן מ וּ ם הּפ ת אס וּ רין  הני , כּ ל ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌
אבל  הּת יר וּ ה וּ , נחּת וֹ מין  ׁש ל  וּ פת ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַחתנ וּ ת .
לה וֹ לכי א לּ א  ה ּת ר  לא  בּת ים  בּ לי ׁש ל ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֹ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַּפ ת 

ׁש א  רא וּ  וה מן ה דּ חק. וּ בׁש ת  ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְדרכים 
ונמנוּ  א ּס וּ ר וֹ  וה ּת יר וּ ה וּ ,פׁש ט  ליו  ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌

בּ מתניתין : דּ בר וּ ׁש לק וֹ ת.כּ דמּס יק  כּ ל ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌
א וֹ ת וֹ  בלוּ  ואפלּ וּ  ה נּ כרים , אוֹ ת וֹ  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש בּ לוּ 

לח וּ ׁש  ׁש אין וּ בפניו , ישׂ ראל ׁש ל ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְבּ כליו 
אסר וּ ה וּ  נכרים , וּ לגעוּ לי א ּס וּ ר  ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ְלת רבת 

בּ וֹ   ּסי ׁש א  וה וּ א נכרים . בּ וּ לי ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִמוּ ם 
אסר וּ  ולא  בּס וֹ ף. ולא  ב ּת חלּ ה לא ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
ׁש אינוֹ  דבר  א לּ א  נכרים  בּ וּ לי ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִמוּ ם 

ׁש לחן  ל וע וֹ לה  חי ׁש הוּ א  כּ מוֹ  ◌ַ◌ְ◌◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶנאכל
אם  אבל  ה ּפ ת . את  בּ וֹ  ללּפ ת  ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְמלכים 

בּ וּ לי מוּ ם  בּ וֹ  אין  מא לּ וּ , אחת ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָחסר 
יין.נכרים : בּ הן לתת ׁש דּ ר כּ ן  וּ כבׁש ין ָ◌ְ◌ִ◌

טם  ׁש אין  לפי הנאה, א ּס וּ ר א ּס וּ רן  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְואין 
בּ אכילה  אבל בּ הן. נכּ ר אסוּ רין:ה יּ ין ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌

אהבוךלה. עלמות כן  על  לנקיבה  לומר  שייך בתוי"ט )ולא הובא פירושלו ..(רש"י,
באחד אליהם יתקרב  ואם  האדם לב מושכין אלו שכל  בהן, להתחתן יבאו שלא

בם להתחתן יבא  קיב)מאלו  סימן ריש הטור 'כללז..(לשון הרע "ב מדכתב נראה
רש "י  דעת  וכן השלקות , אף שר "ל  חתנות משום  אסורין ר "ן.לח..(תוי"ט )הני'

 י י ח ר ו ק מ

לט



מעמידי אי זרה עבודה ב פרק  כב

א ּת ה   היא אחי , י ׁש מעאל לוֹ , אמר
א )קוֹ רא  השירים דּ די(שיר  טוֹ בים כּ י , 

דּ די ט וֹ בים כּ י  א וֹ  כּ ימיּ ין , לוֹ , אמר  . 
דּ די כּ ן ,טוֹ בים הדּ בר  אין  לוֹ , אמר  . 

     
     

      
    
     
      

 לב            
              לג 

              
             לד

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש חיטת  ׁש ל קבה בּ ע וֹ ר  אוֹ תּה  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש ּמ מידין
ּפ י ל  ואף נבלה. ׁש היא ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָנכרים
החלב , כּ ל  כּ נגד מ ט  דבר  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ֶׁש הוּ א
ב וֹ  וע וֹ שׂ ה החלב  מ מיד  ׁש הוּ א ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵכּ יון
 הוֹ ל הכּ ל  לן דּ קימא בטל , לא ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָֹ◌ֶ◌ֲ◌ַמשׂ ה,
לא  בּ חלב  בּ שׂ ר  וּ מוּ ם הּמ מיד . ֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַאחר 
צמ וֹ  בּ פני  ׁש הבּ שׂ ר  כּ יון אסוּ ר , ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָהיה
ּפ י ל  אף בּ חלב  אוֹ סר  אינוֹ  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌מּת ר 
אבל  ט ם. בּ וֹ  ׁש יּ ּת ן ד ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש ּמ מיד וֹ ,

בּ הּת ר  אוֹ סר  מ ּק ר וֹ , אּס וּ ר  ׁש ל ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָדּ בר 
כּ ל  ט ם, בּ וֹ  נוֹ תן ׁש אינוֹ  ּפ י  ל ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַאף

ממיד: ׁש הוּ א דּ די זמן טוֹ בים  כּ י  ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
כּ ן מיּ ין . אוֹ מר  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌

י שׂ ראל: כּ ן .לכנסת הדּ בר  אלּ א אין  ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
 ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  לפני  אמרה ישׂ ראל  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְכנסת
כּ ל וֹ מר  , דּ די דברי  לי  רבים ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲהוּ א,
י וֹ תר  החכמים, וגזר וּ  ׁש ּת ּק נוּ  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַּת ּק נוֹ ת
ׁש בּ כתב : ּת וֹ רה מ ּק ר  ּת וֹ רה, ׁש ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִמיּ ינּה 

תוספות)חדש  בשם של(תוי"ט  בעור  מעמידין שהיו  משום הוא  האמיתי שטעם רע"ב ועיין  .
פירשאנבילה לאו  הקיבה  ובשר החלב , תוך הקיבה  בשר  קצת הוספת ידי על מעמידין שהיו  (כלומר

היאהוא ) נבילה אכתי  עכו "ם  שחטה שאפילו  נקט לרבותא נכרים  'שחיטת' של קיבה ומש "כ .
עללב..(תוי"ט ) חביבין  חכמים  שדברי  גם  שמרמז בסמוך ראה אמנם  הפשוט, הביאור  כן

לשון לג .הקב"ה. וסיפא פיהו, ישקני , נסתר , בלשון איירי  דקרא דרישא  קשה כן לא אם כי
מיין  דודיו  טובים כי  לומר  לו  והיה דודיך, זה,לד..(תוי"ט )נוכח פסוק אותו שאל  ולפיכך

עמהם  ונימוקם  טעמם  כי הטעמים , יודעים  אנו  שאין  אע"פ  התקנות  שטובים לו  (תוי"ט לרמז

פיהו  מנשיקות ישקני דכתיב  דקרא מרישא לו  שרמז איתא שבגמרא פי על  ואף הרע "ב. דברי בביאור

לו ) לרמז רצה  זה  את  גם מקום מכל לדקדק, תרבה  ואל בזו  זו  שפתותיך חשוק  אחי ישמעאל ליה .אמר 
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ׁש מני לריח עליו, מלּמ ד חברוֹ  ׁש הרי  
טוֹ בים:

אּס וּ רן ואין אס וּ רין גּ וֹ ים ׁש ל  דברים אלּ וּ 
ואין ג וֹ י  ׁש חלב וֹ  חלב  הנאה . א ּס וּ ר
ׁש לּ הן . והּׁשמן  וה ּפ ת , ר וֹ אהוּ , י שׂ ראל
וּ ׁש לקוֹ ת , ב ּׁשמן . הּת יר וּ  דּ ינ וֹ  וּ בית  רבּ י 
וחמץ, יין  לת וֹ כן  לתת  ׁש דּ ר כּ ן  וּ כב ׁש ין 

ו

     
    

   
     לה 

     
    

      
     

     
     

  לו   
          לז 

             לח 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וכ וּ '.ו וה ּׁשמן מ וּ ם הּפ ת אס וּ רין  הני , כּ ל ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌
אבל  הּת יר וּ ה וּ , נחּת וֹ מין  ׁש ל  וּ פת ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַחתנ וּ ת .
לה וֹ לכי א לּ א  ה ּת ר  לא  בּת ים  בּ לי ׁש ל ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֹ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַּפ ת 

ׁש א  רא וּ  וה מן ה דּ חק. וּ בׁש ת  ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְדרכים 
ונמנוּ  א ּס וּ ר וֹ  וה ּת יר וּ ה וּ ,פׁש ט  ליו  ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌

בּ מתניתין : דּ בר וּ ׁש לק וֹ ת.כּ דמּס יק  כּ ל ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌
א וֹ ת וֹ  בלוּ  ואפלּ וּ  ה נּ כרים , אוֹ ת וֹ  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש בּ לוּ 

לח וּ ׁש  ׁש אין וּ בפניו , ישׂ ראל ׁש ל ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְבּ כליו 
אסר וּ ה וּ  נכרים , וּ לגעוּ לי א ּס וּ ר  ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ְלת רבת 

בּ וֹ   ּסי ׁש א  וה וּ א נכרים . בּ וּ לי ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִמוּ ם 
אסר וּ  ולא  בּס וֹ ף. ולא  ב ּת חלּ ה לא ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
ׁש אינוֹ  דבר  א לּ א  נכרים  בּ וּ לי ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִמוּ ם 

ׁש לחן  ל וע וֹ לה  חי ׁש הוּ א  כּ מוֹ  ◌ַ◌ְ◌◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶנאכל
אם  אבל  ה ּפ ת . את  בּ וֹ  ללּפ ת  ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְמלכים 

בּ וּ לי מוּ ם  בּ וֹ  אין  מא לּ וּ , אחת ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָחסר 
יין.נכרים : בּ הן לתת ׁש דּ ר כּ ן  וּ כבׁש ין ָ◌ְ◌ִ◌

טם  ׁש אין  לפי הנאה, א ּס וּ ר א ּס וּ רן  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְואין 
בּ אכילה  אבל בּ הן. נכּ ר אסוּ רין:ה יּ ין ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌

אהבוךלה. עלמות כן  על  לנקיבה  לומר  שייך בתוי"ט )ולא הובא פירושלו ..(רש"י,
באחד אליהם יתקרב  ואם  האדם לב מושכין אלו שכל  בהן, להתחתן יבאו שלא

בם להתחתן יבא  קיב)מאלו  סימן ריש הטור 'כללז..(לשון הרע "ב מדכתב נראה
רש "י  דעת  וכן השלקות , אף שר "ל  חתנות משום  אסורין ר "ן.לח..(תוי"ט )הני'
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מעמידי אי זרה עבודה ב פרק  כד

דּ גה  בּ ּה  ׁש אין  וציר  טרוּ פה, וטרית 
ׁש ל  וקרט והחלּ ק, בּ וֹ , ׁש וֹ טטת  כלבּ ית 
א לּ וּ  הרי סלקוֹ נטית , וּ מלח חלּת ית ,

הנאה: א ּס וּ ר א ּס וּ רן ואין  אסוּ רין 
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 מא        מב 

           
     

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

טרוּ פה. טהוֹ רים טרית דּ גים מין ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
נכּ רין. ואינן דּ ק דּ ק אוֹ תן ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶׁש ּט וֹ רפין
ׁש ּמ א  הנּ כרים, מן כּ ׁש נּ לקחוּ  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַואסוּ רין

טמא: דּ ג  ּמ הם ׁש אין [נכ ּת ׁש ] וציר  ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
דּ גה. ודר כּ וֹ בּ ּה  כלבּ ית. ׁש נּ קרא קטן דּ ג  ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌

דּ גים  ׁש ל] [ציר   ֹבּ תו גדל  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶׁש הוּ א
מערב טמא דּ ג ציר  וּ כ ׁש יּ ׁש  ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְטהוֹ רים,

כלבּ ית: בּ וֹ  יגדּ ל לא והחלּ ק.ּמ וֹ  ִ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌
להם  ואין טהוֹ רים, קטנּ ים דּ גים ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִמין
אחר  לגדּ ל ותיד  וקשׂ קשׂ ת, ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְסנּפ יר 
הדּ וֹ מים  טמאים קט נּ ים ודגים ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְזמן.

נכּ רים  ואינם ּמ הם מתרבים ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָלהם
טרית  אבל טר וּ פה. כּ ׁש אינּה  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 
 וּ לכ לּה , דּ וֹ מים טמאים הדּ גים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵאין

טר וּ פה: כּ ׁש אינּה  כּ חלּת ית.ׁש רי  ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
בּ סכּ ין. קרטיו וחוֹ תכין בּ רבי. ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְׁש מ ּה 

מוּ  דּ אגּ בואסוּ רה דּ סכּ ין, ׁש מנוּ נית ם ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌
טם  היא ממּת קת [דּ חל ּת ית] ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲחריפוּ תא

בּ ּה : הנּ בלע  סלקוֹ נטית.המנוּ נית וּ מלח ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
אוֹ תּה , אוֹ כלין ר וֹ מי גּ ד וֹ לי ׁש כּ ל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶמלח
וּ ב ׁש ּמ ן  חזיר  בּ חלב  אוֹ תּה  למ ׁש ח  ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְוּ רגילין
ביוֹ תר : וּ לבנה גּס ה והיא טמאים, ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָדּ גים

טמאהלט. עצמה ציר )וכלבית ד "ה  לה: דף הערוך(רש "י כתב כלכית)וכן הרמב "ם (ערך אבל  .
וכאן  טהור  בין טמא בין  מאד קטן  לדג  שם  הוא  שכלבית  כתב ור "ן  טהורה , שהיא  כתב

בטהור  חדשים)מיירי  ניכר מ..(תוספות אין וקשקשת סנפיר  להם  אין שעדיין  ומחמת
עיי "ש . ברע"ב , כדאיתא  עמהם , שמתערבים  להם הדומים  טמאים  קטנים  לדגים  ביניהם

גרגרים מא. ופירושו לבונה, של קורט  בכתובות מלשון  עו:)(וכן דם)(דף קורט  עליה .נמצא 
האיסור .מב. טעם רע "ב עיין 
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ג וֹ י ׁש חלב וֹ  חלב  בּ אכילה. מּת רין  א לּ וּ 
וה דּ ב דּ נ יּ וֹ ת  וה דּ ב ׁש . ר וֹ אהוּ . וי שׂ ראל
מּׁשוּ ם  בּ הם אין  ׁש ּמ נ ּט פין , ּפ י  על אף
לתת  דּ ר כּ ן  ׁש אין  וּ כב ׁש ין מ ׁש קה . הכׁש ר
טרוּ פה. ׁש אינּה  וטרית וחמץ. יין לת וֹ כן
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רוֹ אהוּ .ז אלּ א וי שׂ ראל ר וֹ אהוּ , דּ וקא לאו ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
יתיב  דּ כי גּ ב ל  אף ליּה  חזי קאי דּ אי ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵכיון 
אמר  מר ּת ת, אר ּת וֹ תי  הנּ כרי לי ּה , חזי ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָֹלא

לי: וחזי קאי החלּ וֹ ת והדּ בדּ נ יּ וֹ ת.הׁש ּת א ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌
ל  אף הדּ ב ׁש , ׁש בּ הם הכּ וּ רת מן ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶׁש ר וֹ דין
רב ׁש ּמ א חי ׁש ינן לא נוֹ טפוֹ ת ׁש הן ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִּפ י
ׁש ל  אׁש כּ וֹ ל וֹ ת אחר , ּפ ר וּ ׁש  .נס יין ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָבּ הם

אין  מהן נוֹ טף ׁש היּ ין ּפ י ל אף ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲנבים.
מוּ ם  בּ הם ואין ,נס יין מוּ ם ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָבּ הן
לטמאה, מכ ׁש ר  ׁש יּ הא מ ׁש קה ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶהכ ׁש ר 
בּ ּמ ׁש קה  ליּה  ניחא ולא לאכילה ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִדּ סתמן

מהן : טרוּ פה .ה נּ וֹ טף ׁש אינּה  לוטרית ואף  ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌
ראׁש  [נׁש אר ] חתיכ וֹ ת, שׂ וּ יה ׁש היא ֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ַגּ ב 
טהוֹ ר : ׁש הוּ א ונכּ ר  קיּ מין וׁש דרתוֹ  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַהדּ ג

פשיטא מג . הכי  לאו דאי ברע"ב , לט :)כדאיתא יין,מד..(דף בו עירבו שמא  לא  לחשוש שאין 
שנתבשלו  פי  על ואף חי , שהוא  כמו  דנאכל  משום  נכרים בישול משום  ולא  מקלקלו, זה  כי

ומותר  הוא  לפגם טעם  נותן  כי נכרים, גיעולי משום  בו אין נכרי של  לט :)בכלי ואין מה..(דף 
יין  עליהן שהזיל מחמת נוטפות שמא פירושחוששין  רע"ב ועיין  ורמב"ם. ראשון, פירוש  (רע "ב

רש "י) של פירושו  והוא  עדמו ..נוסף כמשקה דינו  שאין אוכל, כעין הוא  שעה שבאותה לפי
דבשו  ומוציאין אותו  נוסף,(רמב"ם)שמתיכין פירוש  ועיי"ש  שברע"ב , ראשון פירוש  וזהו .

פירש"י . דרכןמז.והוא  אטו גזרינן  הר"ן)ולא  בשם  בגמרא מח..(תוי"ט  הרע "ב. לשון (דףכן

ניכרין לט :) שהדגים  שם וברש "י  ניכר , ושדרה  שראש  כל  טרופה, שאינה  טרית  היא איזו ת "ר 
שלרש "י  הרי  השדרה. חוט  להן ואין  חדים ראשיהן שהטמאים  לטהור  טמא  בין בראשן 
הראב "ד אבל  טהור . לדג טמא דג בין להכיר  סימן  עוד  יש  וקשקשת סנפיר  לסימני בנוסף
הב "י  טהור . פלוני  ממין  שהם  והשדרה  הראש ידי על  העין  בטביעות  שמכירן שהכוונה מפרש 
בזה. דעתו להוכיח אין לכאורה הרע"ב מלשון  הרמב "ם . דעת גם  שכן  דנ"ל  כתב פ"ג  בסימן 
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לי



מעמידי אי זרה עבודה ב פרק  כד

דּ גה  בּ ּה  ׁש אין  וציר  טרוּ פה, וטרית 
ׁש ל  וקרט והחלּ ק, בּ וֹ , ׁש וֹ טטת  כלבּ ית 
א לּ וּ  הרי סלקוֹ נטית , וּ מלח חלּת ית ,

הנאה: א ּס וּ ר א ּס וּ רן ואין  אסוּ רין 

     
     

    
     

     
     
             

  לט         מ 
 מא        מב 

           
     

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

טרוּ פה. טהוֹ רים טרית דּ גים מין ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
נכּ רין. ואינן דּ ק דּ ק אוֹ תן ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶׁש ּט וֹ רפין
ׁש ּמ א  הנּ כרים, מן כּ ׁש נּ לקחוּ  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַואסוּ רין

טמא: דּ ג  ּמ הם ׁש אין [נכ ּת ׁש ] וציר  ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
דּ גה. ודר כּ וֹ בּ ּה  כלבּ ית. ׁש נּ קרא קטן דּ ג  ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌

דּ גים  ׁש ל] [ציר   ֹבּ תו גדל  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶׁש הוּ א
מערב טמא דּ ג ציר  וּ כ ׁש יּ ׁש  ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְטהוֹ רים,

כלבּ ית: בּ וֹ  יגדּ ל לא והחלּ ק.ּמ וֹ  ִ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌
להם  ואין טהוֹ רים, קטנּ ים דּ גים ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִמין
אחר  לגדּ ל ותיד  וקשׂ קשׂ ת, ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְסנּפ יר 
הדּ וֹ מים  טמאים קט נּ ים ודגים ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְזמן.

נכּ רים  ואינם ּמ הם מתרבים ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָלהם
טרית  אבל טר וּ פה. כּ ׁש אינּה  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 
 וּ לכ לּה , דּ וֹ מים טמאים הדּ גים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵאין

טר וּ פה: כּ ׁש אינּה  כּ חלּת ית.ׁש רי  ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
בּ סכּ ין. קרטיו וחוֹ תכין בּ רבי. ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְׁש מ ּה 

מוּ  דּ אגּ בואסוּ רה דּ סכּ ין, ׁש מנוּ נית ם ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌
טם  היא ממּת קת [דּ חל ּת ית] ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲחריפוּ תא

בּ ּה : הנּ בלע  סלקוֹ נטית.המנוּ נית וּ מלח ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
אוֹ תּה , אוֹ כלין ר וֹ מי גּ ד וֹ לי ׁש כּ ל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶמלח
וּ ב ׁש ּמ ן  חזיר  בּ חלב  אוֹ תּה  למ ׁש ח  ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְוּ רגילין
ביוֹ תר : וּ לבנה גּס ה והיא טמאים, ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָדּ גים

טמאהלט. עצמה ציר )וכלבית ד "ה  לה: דף הערוך(רש "י כתב כלכית)וכן הרמב "ם (ערך אבל  .
וכאן  טהור  בין טמא בין  מאד קטן  לדג  שם  הוא  שכלבית  כתב ור "ן  טהורה , שהיא  כתב

בטהור  חדשים)מיירי  ניכר מ..(תוספות אין וקשקשת סנפיר  להם  אין שעדיין  ומחמת
עיי "ש . ברע"ב , כדאיתא  עמהם , שמתערבים  להם הדומים  טמאים  קטנים  לדגים  ביניהם

גרגרים מא. ופירושו לבונה, של קורט  בכתובות מלשון  עו:)(וכן דם)(דף קורט  עליה .נמצא 
האיסור .מב. טעם רע "ב עיין 

 י י ח ר ו ק מ

מעמידי אי זרה עבודה ב כה פרק 

ג וֹ י ׁש חלב וֹ  חלב  בּ אכילה. מּת רין  א לּ וּ 
וה דּ ב דּ נ יּ וֹ ת  וה דּ ב ׁש . ר וֹ אהוּ . וי שׂ ראל
מּׁשוּ ם  בּ הם אין  ׁש ּמ נ ּט פין , ּפ י  על אף
לתת  דּ ר כּ ן  ׁש אין  וּ כב ׁש ין מ ׁש קה . הכׁש ר
טרוּ פה. ׁש אינּה  וטרית וחמץ. יין לת וֹ כן

ז    
    
   מג מד 

    
      
     

מה   
           מו 

     מז      
           מח

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

רוֹ אהוּ .ז אלּ א וי שׂ ראל ר וֹ אהוּ , דּ וקא לאו ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
יתיב  דּ כי גּ ב ל  אף ליּה  חזי קאי דּ אי ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵכיון 
אמר  מר ּת ת, אר ּת וֹ תי  הנּ כרי לי ּה , חזי ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָֹלא

לי: וחזי קאי החלּ וֹ ת והדּ בדּ נ יּ וֹ ת.הׁש ּת א ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌
ל  אף הדּ ב ׁש , ׁש בּ הם הכּ וּ רת מן ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶׁש ר וֹ דין
רב ׁש ּמ א חי ׁש ינן לא נוֹ טפוֹ ת ׁש הן ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִּפ י
ׁש ל  אׁש כּ וֹ ל וֹ ת אחר , ּפ ר וּ ׁש  .נס יין ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָבּ הם

אין  מהן נוֹ טף ׁש היּ ין ּפ י ל אף ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲנבים.
מוּ ם  בּ הם ואין ,נס יין מוּ ם ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָבּ הן
לטמאה, מכ ׁש ר  ׁש יּ הא מ ׁש קה ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶהכ ׁש ר 
בּ ּמ ׁש קה  ליּה  ניחא ולא לאכילה ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִדּ סתמן

מהן : טרוּ פה .ה נּ וֹ טף ׁש אינּה  לוטרית ואף  ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌
ראׁש  [נׁש אר ] חתיכ וֹ ת, שׂ וּ יה ׁש היא ֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ַגּ ב 
טהוֹ ר : ׁש הוּ א ונכּ ר  קיּ מין וׁש דרתוֹ  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַהדּ ג

פשיטא מג . הכי  לאו דאי ברע"ב , לט :)כדאיתא יין,מד..(דף בו עירבו שמא  לא  לחשוש שאין 
שנתבשלו  פי  על ואף חי , שהוא  כמו  דנאכל  משום  נכרים בישול משום  ולא  מקלקלו, זה  כי

ומותר  הוא  לפגם טעם  נותן  כי נכרים, גיעולי משום  בו אין נכרי של  לט :)בכלי ואין מה..(דף 
יין  עליהן שהזיל מחמת נוטפות שמא פירושחוששין  רע"ב ועיין  ורמב"ם. ראשון, פירוש  (רע "ב

רש "י) של פירושו  והוא  עדמו ..נוסף כמשקה דינו  שאין אוכל, כעין הוא  שעה שבאותה לפי
דבשו  ומוציאין אותו  נוסף,(רמב"ם)שמתיכין פירוש  ועיי"ש  שברע"ב , ראשון פירוש  וזהו .

פירש"י . דרכןמז.והוא  אטו גזרינן  הר"ן)ולא  בשם  בגמרא מח..(תוי"ט  הרע "ב. לשון (דףכן

ניכרין לט :) שהדגים  שם וברש "י  ניכר , ושדרה  שראש  כל  טרופה, שאינה  טרית  היא איזו ת "ר 
שלרש "י  הרי  השדרה. חוט  להן ואין  חדים ראשיהן שהטמאים  לטהור  טמא  בין בראשן 
הראב "ד אבל  טהור . לדג טמא דג בין להכיר  סימן  עוד  יש  וקשקשת סנפיר  לסימני בנוסף
הב "י  טהור . פלוני  ממין  שהם  והשדרה  הראש ידי על  העין  בטביעות  שמכירן שהכוונה מפרש 
בזה. דעתו להוכיח אין לכאורה הרע"ב מלשון  הרמב "ם . דעת גם  שכן  דנ"ל  כתב פ"ג  בסימן 
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לו



מעמידי אי זרה עבודה ב פרק  כו 

חלּת ית . ׁש ל ועלה דּ גה . בּ ּה  ׁש יּ ׁש  וציר 
יוֹ סי ר בּ י המגלגּ לין . גּ לסקא וֹ ת  וזיתים
החגבים אסוּ רין. הּׁשלוּ חין, אוֹ מר,
מן אסוּ רין. הּס לוּ לה, מן הבּ אים

לתר וּ מה: וכן  מּת רין . ההפ ּת ק,

       
       
      

   מט   
     

   
נ   

            
            

          נא  
        נב      

              נג

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

חלּת ית. ׁש ל  לי ּה עלה מפסקוּ  לא דּ הא ְ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ֵ◌
מגל גּ לים.בּ סכּ ין: גּ לסקא וֹ ת זיתים וזיתים  ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌

ונצרים  וּ מתח ּמ מים גל בּ כלי ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהכּ נוּ סים
מגלגּ לים, כּ גלוּ סקים ונשׂ ים ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵמאליהן

ׁש נּ תח ּמ מ וּ : מגל גּ לת, ביצה הּׁשל וּ חין כּ מוֹ  ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
ד אסוּ רין .  ּכ כּ ל הזּ יתים נתר כּ כ וּ  אם ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌

ׁש בּ תוֹ כוֹ  הגּ ר ין בּ ידוֹ  הזּ ית ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש כּ ׁש לּ וֹ קח
דּ מחמת  אסוּ רין, מאליו, ונוֹ פל ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמׁש ּת לּ ח 

יוֹ סי : כּ ר בּ י הלכה ואין נתר כּ כוּ . מן היּ ין ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌
החנ הּס לוּ לה. ׁש לּ פני  הּס ל  וני:מן ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌
כּ דיאסוּ רים. יין ליהם ׁש ּמ זלּ ף ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

ההפ ּת ק.ׁש יּ תר כּ כ וּ : ׁש כּ וֹ נסן מן  מּמ קוֹ ם ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
זה: ל זה ׁש ם אוֹ תם מ ּת רין .ׁש ע וֹ צרים ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌

לפניו  ׁש נּ וֹ תנן ד  יין ליהן מזלּ ף ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש אינוֹ 
לתרוּ מה.למ כּ ר : הח ׁש וּ ד וכן  כּ הן וכן ִ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ֵֹ◌ֶ◌ָ◌

הנּ מצא  כּ ל חלּ ין, ל ׁש ם ּת ר וּ מה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִלמ כּ ר 

כמהמט. עליה שיש  שאף הוא שהחידוש  מפרש ובגמרא  סכין, עם  העלה  פוסקין  שאין
בסכין  האילן מן שנחתכו ממה  הם  שמא  חיישינן ולא מותרים  הם  גם חלתית של  קרטין 

העלה עם יחד  שנפסקו  תולים אלא גוי, בתוי"ט )של  הובא  ככר נ..(ר"ן, היינו  גלוסקא 
גלסקא) ערך  יפה .(ערוך גלוסקא ימצא שמא גזירה ו:)(וכן דף מחמת(פסחים  ואולי כאן , הדמיון וצ"ב .

כגלוסקא) עגול ונעשים  הכלי צורת מקבלים ונתרככו  ונתחממו  עגול בכלי שס "דשהם ובגמרא  .
שהם  ובשלוחין  עצמו. השמן  מחמת שזה  קמ "ל בהם, שנתן יין מחמת מאד  רכים שהם 

ליין. יוסי רבי חושש  רכים , לסחורהנא.יותר  להקצותן ומושיבין  שעורכין גדולה מערכה 
מלוח  ובשר  חגבים של  בין צמר  של בין  בגדים  של נ.)בין דף שבת  רע"ב.נב..(רש"י

להו  דמקלקל הר "ן  ומסיים פירש"י , בתוי"ט )וכן  עיי "ש .נג ..(הובא  ברע"ב, מבואר  הטעם

 י י ח ר ו ק מ

הצלמי זרה כל  עבודה ג כז פרק 

ׁש הן מּפ ני אסוּ רים, הצּ למים כּ ל
רבּ י דברי בּ ּׁשנה, אחת  ּפ עם נ עבדין 
אסוּ ר  אינ וֹ  א וֹ מרים, וחכמים מאיר .

א 

 הצלמי כל  ג פרק

    א 
   

      
    ב 

    

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אבל  היא. תר וּ מה ׁש ּמ א אסוּ ר , ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְלפניו
מר ּת ת  דּ אר ּת וֹ תי מּת ר , האוֹ צר , מן ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַהבּ א
האוֹ צר : כּ ל  ויפקיר וּ  ר בּ נן ׁש מי  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִדּ למא

אסוּ רים.א הצּ למים ׁש הם בּ הנאה:כּ ל ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

בּ ּׁשנה. אחת  ּפ עם בּ אוֹ תּה נ עבדים  כּ ׁש המׁש  ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
דּ אי כּ א  גּ ב  ל  דּ אף  בּ וֹ . שׂ וּ י  ׁש הצּ לם  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַמלה
נבדין, ואינן לנוֹ י אלּ א ׁש אינן ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָט וּ בא
למע וּ טא: דּ חיׁש  לט מיּה  מאיר  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַר בּ י

מ:)בגמרא א. של(דף אנדרטי  שנינו . מלכים  של באנדרטי  שמואל אמר  יהודה  רב  אמר 
מלך  צורת היינו חי)מלכים מלך צורת ולר"ת מת , מלך צורת  סוגיא(לרש"י בהך  הפירושים רבו .

אבל אדם, של בצורות  רק עוסקת  שמשנתנו  משמע הסוגיא  פשטות ובפוסקים. בראשונים
בהלכותיו ה "ו )הרמב"ם ולא(פ "ז כו ', גוים  שעשו  צורות  ואמר  צורתסתם בין כלל חילק 

שהרמב "ם  משנה הכסף  דעת  שיטתו . בביאור  הנו"כ פלפלו הרבה  אחרות. לצורות  אדם 
וכל אסור , בכה"ג שאפילו  לרבותא , היינו  שנינו  מלכים  של באנדרטי דקאמר  שהא  הבין

תוספות  כמש "כ  אנדרטי לצורת לעבוד כך כל  דרכם היו לא כי  אחרות  צורות  ד"השכן  (שם

מעלהובאנדרטי) איזה הגלגל ממעלות במעלה  השמש  כשתהיה  שכתב  בפירושו  משמע וכן  .
הרי  כו'. המעלה לאותה המיוחסת הצורה  דמות על המעלה לאותה צלם  יעשה שתהיה
של פירושו הרע"ב  שהביא ממה  וכדומה. מזלות צורת אלא  אדם  צורת אינן צורות  שסתם
הרמב "ם  כשיטת  מפרש הוא שגם  משמע  בשנה פעם  אותה  שעובדין  טעם  בענין  הרמב"ם 

דוקא. אדם בצורות מתניתין  איירי  ולא דחיישב.בזה, לטעמיה  מאיר  דרבי  הרע "ב מש"כ
מסוגיין הוא  אותן (שם)למיעוטא , עובדין  היו מאיר  רבי  של במקומו התם , איתא והכי  ,

ורבנן  מקום, אותו אטו מקומות שאר  גזר  למיעוטא דחייש  מאיר  ורבי בשנה , אחת פעם 
בשאר  שלכו"ע משמע מקום . אותו אטו מקומות  שאר  גזרו  לא  למיעוטא  חיישי  דלא 
גזרו  לא ורבנן  דעבדי , מקומות מיעוט אטו גזירה  מקום  בכל אסר  ור "מ  עבדו, לא  מקומות 

רבה) אמר ד"ה מא . דף  בתוספות  שרבי (וכ"ה  שמחמת משמע בפירושו הרמב"ם לשון  אבל  .
חיישי  לא ורבנן הנעבדין  המיעוט מן הוא  זה  צלם שמא  חושש  היה למיעוט חייש  מאיר 
הסוגיא. מפרשים  הם  איך  וצל "ע הרע"ב, לשון  פשטות משמע  וכן לנוי , שנעשה ותלו

 י י ח ר ו ק מ

מ



מעמידי אי זרה עבודה ב פרק  כו 

חלּת ית . ׁש ל ועלה דּ גה . בּ ּה  ׁש יּ ׁש  וציר 
יוֹ סי ר בּ י המגלגּ לין . גּ לסקא וֹ ת  וזיתים
החגבים אסוּ רין. הּׁשלוּ חין, אוֹ מר,
מן אסוּ רין. הּס לוּ לה, מן הבּ אים

לתר וּ מה: וכן  מּת רין . ההפ ּת ק,

       
       
      

   מט   
     

   
נ   

            
            

          נא  
        נב      

              נג

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

חלּת ית. ׁש ל  לי ּה עלה מפסקוּ  לא דּ הא ְ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ֵ◌
מגל גּ לים.בּ סכּ ין: גּ לסקא וֹ ת זיתים וזיתים  ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌

ונצרים  וּ מתח ּמ מים גל בּ כלי ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהכּ נוּ סים
מגלגּ לים, כּ גלוּ סקים ונשׂ ים ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵמאליהן

ׁש נּ תח ּמ מ וּ : מגל גּ לת, ביצה הּׁשל וּ חין כּ מוֹ  ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
ד אסוּ רין .  ּכ כּ ל הזּ יתים נתר כּ כ וּ  אם ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌

ׁש בּ תוֹ כוֹ  הגּ ר ין בּ ידוֹ  הזּ ית ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש כּ ׁש לּ וֹ קח
דּ מחמת  אסוּ רין, מאליו, ונוֹ פל ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמׁש ּת לּ ח 

יוֹ סי : כּ ר בּ י הלכה ואין נתר כּ כוּ . מן היּ ין ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌
החנ הּס לוּ לה. ׁש לּ פני  הּס ל  וני:מן ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌
כּ דיאסוּ רים. יין ליהם ׁש ּמ זלּ ף ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

ההפ ּת ק.ׁש יּ תר כּ כ וּ : ׁש כּ וֹ נסן מן  מּמ קוֹ ם ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
זה: ל זה ׁש ם אוֹ תם מ ּת רין .ׁש ע וֹ צרים ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌

לפניו  ׁש נּ וֹ תנן ד  יין ליהן מזלּ ף ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש אינוֹ 
לתרוּ מה.למ כּ ר : הח ׁש וּ ד וכן  כּ הן וכן ִ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ֵֹ◌ֶ◌ָ◌

הנּ מצא  כּ ל חלּ ין, ל ׁש ם ּת ר וּ מה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִלמ כּ ר 

כמהמט. עליה שיש  שאף הוא שהחידוש  מפרש ובגמרא  סכין, עם  העלה  פוסקין  שאין
בסכין  האילן מן שנחתכו ממה  הם  שמא  חיישינן ולא מותרים  הם  גם חלתית של  קרטין 

העלה עם יחד  שנפסקו  תולים אלא גוי, בתוי"ט )של  הובא  ככר נ..(ר"ן, היינו  גלוסקא 
גלסקא) ערך  יפה .(ערוך גלוסקא ימצא שמא גזירה ו:)(וכן דף מחמת(פסחים  ואולי כאן , הדמיון וצ"ב .

כגלוסקא) עגול ונעשים  הכלי צורת מקבלים ונתרככו  ונתחממו  עגול בכלי שס "דשהם ובגמרא  .
שהם  ובשלוחין  עצמו. השמן  מחמת שזה  קמ "ל בהם, שנתן יין מחמת מאד  רכים שהם 

ליין. יוסי רבי חושש  רכים , לסחורהנא.יותר  להקצותן ומושיבין  שעורכין גדולה מערכה 
מלוח  ובשר  חגבים של  בין צמר  של בין  בגדים  של נ.)בין דף שבת  רע"ב.נב..(רש"י

להו  דמקלקל הר "ן  ומסיים פירש"י , בתוי"ט )וכן  עיי "ש .נג ..(הובא  ברע"ב, מבואר  הטעם

 י י ח ר ו ק מ

הצלמי זרה כל  עבודה ג כז פרק 

ׁש הן מּפ ני אסוּ רים, הצּ למים כּ ל
רבּ י דברי בּ ּׁשנה, אחת  ּפ עם נ עבדין 
אסוּ ר  אינ וֹ  א וֹ מרים, וחכמים מאיר .

א 

 הצלמי כל  ג פרק

    א 
   

      
    ב 

    

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אבל  היא. תר וּ מה ׁש ּמ א אסוּ ר , ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְלפניו
מר ּת ת  דּ אר ּת וֹ תי מּת ר , האוֹ צר , מן ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַהבּ א
האוֹ צר : כּ ל  ויפקיר וּ  ר בּ נן ׁש מי  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִדּ למא

אסוּ רים.א הצּ למים ׁש הם בּ הנאה:כּ ל ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

בּ ּׁשנה. אחת  ּפ עם בּ אוֹ תּה נ עבדים  כּ ׁש המׁש  ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
דּ אי כּ א  גּ ב  ל  דּ אף  בּ וֹ . שׂ וּ י  ׁש הצּ לם  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַמלה
נבדין, ואינן לנוֹ י אלּ א ׁש אינן ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָט וּ בא
למע וּ טא: דּ חיׁש  לט מיּה  מאיר  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַר בּ י

מ:)בגמרא א. של(דף אנדרטי  שנינו . מלכים  של באנדרטי  שמואל אמר  יהודה  רב  אמר 
מלך  צורת היינו חי)מלכים מלך צורת ולר"ת מת , מלך צורת  סוגיא(לרש"י בהך  הפירושים רבו .

אבל אדם, של בצורות  רק עוסקת  שמשנתנו  משמע הסוגיא  פשטות ובפוסקים. בראשונים
בהלכותיו ה "ו )הרמב"ם ולא(פ "ז כו ', גוים  שעשו  צורות  ואמר  צורתסתם בין כלל חילק 

שהרמב "ם  משנה הכסף  דעת  שיטתו . בביאור  הנו"כ פלפלו הרבה  אחרות. לצורות  אדם 
וכל אסור , בכה"ג שאפילו  לרבותא , היינו  שנינו  מלכים  של באנדרטי דקאמר  שהא  הבין

תוספות  כמש "כ  אנדרטי לצורת לעבוד כך כל  דרכם היו לא כי  אחרות  צורות  ד"השכן  (שם

מעלהובאנדרטי) איזה הגלגל ממעלות במעלה  השמש  כשתהיה  שכתב  בפירושו  משמע וכן  .
הרי  כו'. המעלה לאותה המיוחסת הצורה  דמות על המעלה לאותה צלם  יעשה שתהיה
של פירושו הרע"ב  שהביא ממה  וכדומה. מזלות צורת אלא  אדם  צורת אינן צורות  שסתם
הרמב "ם  כשיטת  מפרש הוא שגם  משמע  בשנה פעם  אותה  שעובדין  טעם  בענין  הרמב"ם 

דוקא. אדם בצורות מתניתין  איירי  ולא דחיישב.בזה, לטעמיה  מאיר  דרבי  הרע "ב מש"כ
מסוגיין הוא  אותן (שם)למיעוטא , עובדין  היו מאיר  רבי  של במקומו התם , איתא והכי  ,

ורבנן  מקום, אותו אטו מקומות שאר  גזר  למיעוטא דחייש  מאיר  ורבי בשנה , אחת פעם 
בשאר  שלכו"ע משמע מקום . אותו אטו מקומות  שאר  גזרו  לא  למיעוטא  חיישי  דלא 
גזרו  לא ורבנן  דעבדי , מקומות מיעוט אטו גזירה  מקום  בכל אסר  ור "מ  עבדו, לא  מקומות 

רבה) אמר ד"ה מא . דף  בתוספות  שרבי (וכ"ה  שמחמת משמע בפירושו הרמב"ם לשון  אבל  .
חיישי  לא ורבנן הנעבדין  המיעוט מן הוא  זה  צלם שמא  חושש  היה למיעוט חייש  מאיר 
הסוגיא. מפרשים  הם  איך  וצל "ע הרע"ב, לשון  פשטות משמע  וכן לנוי , שנעשה ותלו
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א וֹ  צּפ וֹ ר  א וֹ  מקּ ל בּ יד וֹ  ׁש יּ ׁש  כל א לּ א 
א וֹ מר, גּ מליאל בּ ן  ׁש מע וֹ ן  ר בּ ן  כדּ וּ ר.

דּ בר: כל בּ יד וֹ  ׁש יּ ׁש  כּ ל

אלּ וּ  הרי צלמים, ׁש ברי הּמ וֹ צא
תבנית  א וֹ  יד  תבנית  מצא  מּת רים.
ׁש כּ יּ וֹ צא מּפ ני אסוּ רים, א לּ וּ  הרי רגל,

נ עבד: בהן 
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    ד

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וכוּ '. בּ ידוֹ  ׁש יּ ׁש  נבדים כּ ל  ודּ אי  דּ הני ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌
אׁש קלינהוּ  ח ׁש יב וּ תיהוּ  דּ מוּ ם ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵהם,
ליהם  והוֹ סיפוּ  בּ ידיהוּ . חפצי  ְלהנ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌
והלכה  וט בּ ת. וטרה חרב  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַבּ בּ ריתא,
כּ ׁש ע וֹ מדין  אלּ א אסוּ רין ואין ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַכּ חכמים.
דּ ר כּ ן  ׁש אין וּ ב כּ פרים הּמ דינה. ּפ תח ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַל 
אסוּ רין  הכּ ל  דּ ברי  לנוֹ י, צוּ ר וֹ ת ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַל שׂ וֹ ת

דּ למפלחינהוּ  דבר , בּ יד וֹ  אין ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַואפלּ וּ 
להוּ : מ ּת רין .בבדי  א לּ וּ  ה הרי  ווּ דּ כי ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌

בד וּ ם, לא ספק בד וּ ם ספק ◌ָ◌ֲֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְׁש למים
ׁש ּמ א  בד וּ ם, ל וֹ מר  ּת מצי אם ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַואפלּ וּ 
ספקא  ספק והוי  ׁש בר וּ ם, וּ לכ ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִב ּט לוּ ם

נ עבד.וּ לקלּ א: בהם  יד ׁש כּ יּ וֹ צא  ּת בנית ְ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
אוֹ תּה : וע וֹ בדין מ ּק רא ע וֹ שׂ ים הן ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְלב דּ ּה 

ששמואלג . אע "פ כי  הרע"ב . כתב  מא .)כן שודאי (דף זרה  עבודה  שברי  במצא  דאף  ליה אית
הרמב"ם  מותר , ה "ז)נעבדו , בהמשך(פ"ז ליה  דאית יוחנן דרבי דס "ל משום  כוותיה  פסק לא

דוקא משנתנו ולדידיה דשמואל , ליה  לית  בטילה , אינה  מאליה  שנשתברה שע"ז הסוגיא 
נעבד  ספק  שהוא  משנה)בצלם בפירושו.ד..(כסף והרמב "ם הרע "ב  לפי הפירוש  כן

 י י ח ר ו ק מ

הצלמי זרה כל  עבודה ג כט פרק 

חּמ ה, צוּ רת  ועליהם כלים הּמ וֹ צא 
לים  י וֹ ליכם דּ רקוֹ ן , צוּ רת  לבנה, צוּ רת 
א וֹ מר, גּ מליאל בּ ן  ׁש מע וֹ ן  רבּ ן  הּמ לח.
ׁש על אסוּ רים. המכבּ דין, ׁש על

ׁש וֹ חק המב  א וֹ מר , יוֹ סי  ר בּ י מּת רין . זּ ין , 
לוֹ , אמרוּ  ליּ ם. מּט יל א וֹ  לרוּ ח וזוֹ רה 
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   ח        ט  

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

לבנה.ג  צ וּ רת חּמ ה הרמ בּ "ם צוּ רת ּפ ר ׁש  ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌
המׁש , זה וּ  ויאמר  גּ וּ ל ׁש יּ מצא  לא ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַז "ל,
אלּ א  לבנה, זוֹ  ויאמר  גל קׁש ת כמין ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְאוֹ 
הוֹ ברי אלּ וּ  ׁש ּמ יחסים הצּ וּ רה ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ מצא
ׁש צּ וּ רת  ׁש אמר וּ  כּ מ וֹ  וירח, למ ׁש  ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָׁש מים
גלה , ל  יוֹ ׁש ב  מ ּט ר מל צוּ רת  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַה מ ׁש 

בזה: כּ יּ וֹ צא כּ ל  דּ רקוֹ ן .וכן צוּ רת צוּ רת ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌
כּ קשׂ קי וקשׂ קין ציצין ל וֹ  ׁש יּ ׁש  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָנחׁש 
הלּ בנה , לתלי צוּ רה  ׁש היא  ואוֹ מרים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַה דּ ג,

ואפלּ וּ  היּ מים. בּ אוֹ תן נבדת ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוהיתה
הצּ למים  כּ ל ׁש אר  ל יל  דּ אמרי ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְלר בּ נן
דּ אוֹ רחיהוּ  אסירי, דהנ מ וֹ ד וּ  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌מּת רין,

המכבּ דים.למפלחינהוּ : נאים ׁש על כּ לים ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌
ׁש ירים  כּ ג וֹ ן וּ לכב וֹ ד, לנוֹ י ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ּת ׁש מי ׁש ן

בהם: וכיּ וֹ צא וטבּ עוֹ ת כּ גוֹ ןמב זּ ים.וּ נזמים ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌
ודוֹ מיהן . חּמ ין וּ מח ּמ י וקוּ מקוּ מסים ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְיוֹ רוֹ ת
גּ מליאל : בּ ן ׁש מע וֹ ן כּ ר בּ ן ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַוהלכה

לר וּ ח. מ ּמ נּ ה:וזוֹ רה ישׂ ראל  יהנה ׁש א ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

עיי "ש .ה. ברע "ב, שערות ו .כמבואר  כמין  אחר  לשו  ציצין . סנפיר , של רש "יתרגום  מג. (דף

ציצין) אותוז..ד "ה  ימצאו  שמא חשש  וליכא  בו עוברת ספינה  אין המלח  פסחיםבים  (רש "י

כח.) לשחוק .דף צריך  אין המלח לים המטיל התיר ח.ולכן לא שהוא  ת "ק , על  בזה וחולק 
אם  חש  לא  ולכן  מתיר , יוסי ורבי  אוסר  ת "ק  גורם, וזה בזה  ונחלקו המלח . לים  להטיל אלא

העפר  עם אלא  מועיל  הזבל אין  כי זבל, כח.)בפסחים ט..(תוי"ט )ייעשה רבה(דף נחלקו 
קאי  לא ולדבריו המלח ים היינו לרבה  המלח. ים הוא  ע "ז אצל  הנאמר  ים סתם  אי  יוסף  ורב
שאר  היינו ים סתם  יוסף  ולרב שחיקה . צריך  אין המלח  לים כי  לים , מטיל  על שוחק  תיבת 
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א וֹ  צּפ וֹ ר  א וֹ  מקּ ל בּ יד וֹ  ׁש יּ ׁש  כל א לּ א 
א וֹ מר, גּ מליאל בּ ן  ׁש מע וֹ ן  ר בּ ן  כדּ וּ ר.

דּ בר: כל בּ יד וֹ  ׁש יּ ׁש  כּ ל

אלּ וּ  הרי צלמים, ׁש ברי הּמ וֹ צא
תבנית  א וֹ  יד  תבנית  מצא  מּת רים.
ׁש כּ יּ וֹ צא מּפ ני אסוּ רים, א לּ וּ  הרי רגל,

נ עבד: בהן 
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    ד

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וכוּ '. בּ ידוֹ  ׁש יּ ׁש  נבדים כּ ל  ודּ אי  דּ הני ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌
אׁש קלינהוּ  ח ׁש יב וּ תיהוּ  דּ מוּ ם ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵהם,
ליהם  והוֹ סיפוּ  בּ ידיהוּ . חפצי  ְלהנ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌
והלכה  וט בּ ת. וטרה חרב  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַבּ בּ ריתא,
כּ ׁש ע וֹ מדין  אלּ א אסוּ רין ואין ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַכּ חכמים.
דּ ר כּ ן  ׁש אין וּ ב כּ פרים הּמ דינה. ּפ תח ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַל 
אסוּ רין  הכּ ל  דּ ברי  לנוֹ י, צוּ ר וֹ ת ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַל שׂ וֹ ת

דּ למפלחינהוּ  דבר , בּ יד וֹ  אין ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַואפלּ וּ 
להוּ : מ ּת רין .בבדי  א לּ וּ  ה הרי  ווּ דּ כי ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌

בד וּ ם, לא ספק בד וּ ם ספק ◌ָ◌ֲֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְׁש למים
ׁש ּמ א  בד וּ ם, ל וֹ מר  ּת מצי אם ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַואפלּ וּ 
ספקא  ספק והוי  ׁש בר וּ ם, וּ לכ ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִב ּט לוּ ם

נ עבד.וּ לקלּ א: בהם  יד ׁש כּ יּ וֹ צא  ּת בנית ְ◌◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
אוֹ תּה : וע וֹ בדין מ ּק רא ע וֹ שׂ ים הן ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְלב דּ ּה 

ששמואלג . אע "פ כי  הרע"ב . כתב  מא .)כן שודאי (דף זרה  עבודה  שברי  במצא  דאף  ליה אית
הרמב"ם  מותר , ה "ז)נעבדו , בהמשך(פ"ז ליה  דאית יוחנן דרבי דס "ל משום  כוותיה  פסק לא

דוקא משנתנו ולדידיה דשמואל , ליה  לית  בטילה , אינה  מאליה  שנשתברה שע"ז הסוגיא 
נעבד  ספק  שהוא  משנה)בצלם בפירושו.ד..(כסף והרמב "ם הרע "ב  לפי הפירוש  כן
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הצלמי זרה כל  עבודה ג כט פרק 

חּמ ה, צוּ רת  ועליהם כלים הּמ וֹ צא 
לים  י וֹ ליכם דּ רקוֹ ן , צוּ רת  לבנה, צוּ רת 
א וֹ מר, גּ מליאל בּ ן  ׁש מע וֹ ן  רבּ ן  הּמ לח.
ׁש על אסוּ רים. המכבּ דין, ׁש על

ׁש וֹ חק המב  א וֹ מר , יוֹ סי  ר בּ י מּת רין . זּ ין , 
לוֹ , אמרוּ  ליּ ם. מּט יל א וֹ  לרוּ ח וזוֹ רה 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

לבנה.ג  צ וּ רת חּמ ה הרמ בּ "ם צוּ רת ּפ ר ׁש  ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌
המׁש , זה וּ  ויאמר  גּ וּ ל ׁש יּ מצא  לא ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַז "ל,
אלּ א  לבנה, זוֹ  ויאמר  גל קׁש ת כמין ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְאוֹ 
הוֹ ברי אלּ וּ  ׁש ּמ יחסים הצּ וּ רה ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ מצא
ׁש צּ וּ רת  ׁש אמר וּ  כּ מ וֹ  וירח, למ ׁש  ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָׁש מים
גלה , ל  יוֹ ׁש ב  מ ּט ר מל צוּ רת  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַה מ ׁש 

בזה: כּ יּ וֹ צא כּ ל  דּ רקוֹ ן .וכן צוּ רת צוּ רת ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌
כּ קשׂ קי וקשׂ קין ציצין ל וֹ  ׁש יּ ׁש  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָנחׁש 
הלּ בנה , לתלי צוּ רה  ׁש היא  ואוֹ מרים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַה דּ ג,

ואפלּ וּ  היּ מים. בּ אוֹ תן נבדת ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוהיתה
הצּ למים  כּ ל ׁש אר  ל יל  דּ אמרי ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְלר בּ נן
דּ אוֹ רחיהוּ  אסירי, דהנ מ וֹ ד וּ  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌מּת רין,

המכבּ דים.למפלחינהוּ : נאים ׁש על כּ לים ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌
ׁש ירים  כּ ג וֹ ן וּ לכב וֹ ד, לנוֹ י ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ּת ׁש מי ׁש ן

בהם: וכיּ וֹ צא וטבּ עוֹ ת כּ גוֹ ןמב זּ ים.וּ נזמים ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌
ודוֹ מיהן . חּמ ין וּ מח ּמ י וקוּ מקוּ מסים ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְיוֹ רוֹ ת
גּ מליאל : בּ ן ׁש מע וֹ ן כּ ר בּ ן ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַוהלכה

לר וּ ח. מ ּמ נּ ה:וזוֹ רה ישׂ ראל  יהנה ׁש א ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

עיי "ש .ה. ברע "ב, שערות ו .כמבואר  כמין  אחר  לשו  ציצין . סנפיר , של רש "יתרגום  מג. (דף

ציצין) אותוז..ד "ה  ימצאו  שמא חשש  וליכא  בו עוברת ספינה  אין המלח  פסחיםבים  (רש "י

כח.) לשחוק .דף צריך  אין המלח לים המטיל התיר ח.ולכן לא שהוא  ת "ק , על  בזה וחולק 
אם  חש  לא  ולכן  מתיר , יוסי ורבי  אוסר  ת "ק  גורם, וזה בזה  ונחלקו המלח . לים  להטיל אלא

העפר  עם אלא  מועיל  הזבל אין  כי זבל, כח.)בפסחים ט..(תוי"ט )ייעשה רבה(דף נחלקו 
קאי  לא ולדבריו המלח ים היינו לרבה  המלח. ים הוא  ע "ז אצל  הנאמר  ים סתם  אי  יוסף  ורב
שאר  היינו ים סתם  יוסף  ולרב שחיקה . צריך  אין המלח  לים כי  לים , מטיל  על שוחק  תיבת 

 י י ח ר ו ק מ

מכ



הצלמי זרה כל  עבודה ג פרק  ל 

ׁש נּ אמר  זבל, נ עשׂ ה הוּ א  יג )אף (דברים 
החרם: מן  מא וּ מה  בּ יד ידבּ ק ולא 

ר בּ ן  את  פלוֹ ספ וֹ ס בּ ן  ּפ ר וֹ קלוֹ ס ׁש אל
בּ ּמ רחץ ר וֹ חץ ׁש היה בּ עכּ וֹ , גּ מליאל
כּ תוּ ב לוֹ , אמר אפרוֹ דיטי, ׁש ל
מן  מאוּ מה  בּ יד ידבּ ק  ולא בּ תוֹ רתכם,
בּ ּמ רחץ ר וֹ חץ אּת ה מה מּפ ני החרם.
מׁש יבין  אין  לוֹ , אמר אפרוֹ דיטי. ׁש ל
לא אני לוֹ , אמר וּ כׁש יּ צא בּ ּמ רחץ.
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הוּ א . גּ ם אף לר וּ ח  יזר נּ וּ  אם ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌
מ ּמ נּ וּ , לישׂ ראל  הנאה יׁש  ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַּת ה

זבל: נשׂ ית אפר וֹ דיטי .דׁש היא ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌

הרמ בּ "ם  ּפ ר ׁש   ּכ נגּה . כּ וֹ כב  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ַצוּ רת
מ ׁש יבין .ז"ל : ּת וֹ רה אין  דּ בר  ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌

רם: ׁש ם עמד ׁש אדם לפי ֹ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַב ּמ רחץ,

ייעשה שמא לרוח  זרייה מתיר  אינו  שת "ק  כמו לים . מטיל על גם קאי שוחק ולדידיה  נהרות,
הנהר  ידות על אותו מוליכין  שהמים  משום נהרות  לשאר  והטלה שחיקה מתיר  אינו  גם  זבל,

של נמצא , זבל. נעשים  בתרתי ושם  הת"ק על  יוסי רבי  חולק יוסף  רב פסחיםפי  תוספות  (ע "פ

במשנה.י..שם) כן לגרוס  שיש  כתב  ובמלא"ש ונאמר . כמו  הוא  שנאמר  לשון יא.הך
ובשבת כאן . קטז.)רש "י  מין.(דף היינו  שפילוסופא  רש"י  וכתביב.פירש פירש"י . כן 

לקמן  כדתנן  לשם  ליכנס  היה אסור  עצמו המרחץ  בבית  היה  שאם  ז)הריטב "א שבית(משנה 
אותה. שמוציאין עד לתוכו ליכנס  אסור  ע"ז לתוכו  רמב"ם .יג .שהכניס  בביתיד.רע "ב,

שפושטים  אמצעי  שלום, שאילת אפילו שם  אין שם  שרוחצים  פנימי  בתים , ג' המרחץ
והוא תורה. בדברי  אף  מותר  חיצון תורה , דברי  בו  ואין שלום  שאילת  בו יש  שם  ומתלבשים

 י י ח ר ו ק מ

הצלמי זרה כל  עבודה ג לאפרק 

בגב וּ לי , באתה היא  בגבוּ לּה , באתי 
לאפר וֹ דיטי מרחץ נ עשׂ ה  א וֹ מרים, אין 
אפר וֹ דיטי נ עשׂ ה א וֹ מרים, א לּ א  נ וֹ י ,
נ וֹ תנין אם אחר , דּ בר לּמ רחץ. נ וֹ י 
נכנס אּת ה אי הרבּ ה, ממוֹ ן ל
קרי וּ ב על ערוֹ ם  ּׁש ל זרה לעבוֹ דה
ּפ י על ע וֹ מדת  וזוֹ  בּ פניה, וּ מׁש ּת ין 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ גבוּ לי . באתה ׁש הּמ רחץ היא  ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
לכל  נשׂ ה והּמ רחץ לּה , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָקדם
אחרת, ּת ׁש וּ בה וע וֹ ד  לרחץ. ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהבּ א
נוֹ י מרחץ נשׂ ה אוֹ מרין ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵאין

ׁש ל  דּ בר  לאו דּ מרחץ ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלאפר וֹ דיטי,
אפר וֹ דיטי נשׂ ה אלּ א הוּ א, ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶנוֹ י
מׁש ּמ ׁש  ׁש אפר וֹ דיטי ל ּמ רחץ, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַנוֹ י
ּק ר : והיא טפל הוּ א ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַל ּמ רחץ,

במרחץ, משיבין שאין  השיבו לאמצעי  וכשיצא כלום, השיבו לא  ושם הפנימי בבית  שאלו
וכשיצא שלום , שאילת  כמו  דהוי  הגמון  אותו  איבת מפני  כך  השיבו שלום  דרכי  ומשום

שם מותרים תורה  דברי שאף משנתנו, תשובת השיבו החיצון  תנא)לבית תוד"ה מד: .(דף 
שםטו . ובגמרא הרבים , את  שגוזלת באשירה ח' משנה לקמן  ועיין מח:)רש "י . שמותר (דף

תחתיה . מ"ג )(פ"(לקמן לעבור  בטובה ד  שלא מהן נהנין מרחץ או  גינה לה  שהיה ע "ז יעלהתנן (שלא 

לכומרים ) שאדםשכר  מחמת גמליאל רבן מקום ומכל מהמרחץ, ליהנות  מותר ע "ז כשקדמה  שאף הרי

בה, לרחוץ בא  שהוא להם  היא טובה כי שכר, כמעלה  הוא הרי שכר מעלה  כשאינו  אף הוא חשוב

לו ) מותר כאן  למה  לתרץ הצריך הגמרא)ולכן ע "פ שאם טז..(תוי"ט  ורש"י  מרע"ב משמע כן 
כדין  התורה מן ליאסר  ממש  נוי  זה ואין לה . טפל  שהוא  מחמת אסור  היה לה  נוי  היה

לעיל, כנזכר  ממש , זרה העבודה  אצל הנוי  אין שהרי  ותכשיטיה, זרה עבודה .(ריטב"א)נויי 
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הצלמי זרה כל  עבודה ג פרק  ל 

ׁש נּ אמר  זבל, נ עשׂ ה הוּ א  יג )אף (דברים 
החרם: מן  מא וּ מה  בּ יד ידבּ ק ולא 

ר בּ ן  את  פלוֹ ספ וֹ ס בּ ן  ּפ ר וֹ קלוֹ ס ׁש אל
בּ ּמ רחץ ר וֹ חץ ׁש היה בּ עכּ וֹ , גּ מליאל
כּ תוּ ב לוֹ , אמר אפרוֹ דיטי, ׁש ל
מן  מאוּ מה  בּ יד ידבּ ק  ולא בּ תוֹ רתכם,
בּ ּמ רחץ ר וֹ חץ אּת ה מה מּפ ני החרם.
מׁש יבין  אין  לוֹ , אמר אפרוֹ דיטי. ׁש ל
לא אני לוֹ , אמר וּ כׁש יּ צא בּ ּמ רחץ.
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הוּ א . גּ ם אף לר וּ ח  יזר נּ וּ  אם ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌
מ ּמ נּ וּ , לישׂ ראל  הנאה יׁש  ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַּת ה

זבל: נשׂ ית אפר וֹ דיטי .דׁש היא ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌

הרמ בּ "ם  ּפ ר ׁש   ּכ נגּה . כּ וֹ כב  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ַצוּ רת
מ ׁש יבין .ז"ל : ּת וֹ רה אין  דּ בר  ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌

רם: ׁש ם עמד ׁש אדם לפי ֹ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַב ּמ רחץ,

ייעשה שמא לרוח  זרייה מתיר  אינו  שת "ק  כמו לים . מטיל על גם קאי שוחק ולדידיה  נהרות,
הנהר  ידות על אותו מוליכין  שהמים  משום נהרות  לשאר  והטלה שחיקה מתיר  אינו  גם  זבל,

של נמצא , זבל. נעשים  בתרתי ושם  הת"ק על  יוסי רבי  חולק יוסף  רב פסחיםפי  תוספות  (ע "פ

במשנה.י..שם) כן לגרוס  שיש  כתב  ובמלא"ש ונאמר . כמו  הוא  שנאמר  לשון יא.הך
ובשבת כאן . קטז.)רש "י  מין.(דף היינו  שפילוסופא  רש"י  וכתביב.פירש פירש"י . כן 

לקמן  כדתנן  לשם  ליכנס  היה אסור  עצמו המרחץ  בבית  היה  שאם  ז)הריטב "א שבית(משנה 
אותה. שמוציאין עד לתוכו ליכנס  אסור  ע"ז לתוכו  רמב"ם .יג .שהכניס  בביתיד.רע "ב,

שפושטים  אמצעי  שלום, שאילת אפילו שם  אין שם  שרוחצים  פנימי  בתים , ג' המרחץ
והוא תורה. בדברי  אף  מותר  חיצון תורה , דברי  בו  ואין שלום  שאילת  בו יש  שם  ומתלבשים

 י י ח ר ו ק מ

הצלמי זרה כל  עבודה ג לאפרק 

בגב וּ לי , באתה היא  בגבוּ לּה , באתי 
לאפר וֹ דיטי מרחץ נ עשׂ ה  א וֹ מרים, אין 
אפר וֹ דיטי נ עשׂ ה א וֹ מרים, א לּ א  נ וֹ י ,
נ וֹ תנין אם אחר , דּ בר לּמ רחץ. נ וֹ י 
נכנס אּת ה אי הרבּ ה, ממוֹ ן ל
קרי וּ ב על ערוֹ ם  ּׁש ל זרה לעבוֹ דה
ּפ י על ע וֹ מדת  וזוֹ  בּ פניה, וּ מׁש ּת ין 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ גבוּ לי . באתה ׁש הּמ רחץ היא  ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
לכל  נשׂ ה והּמ רחץ לּה , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָקדם
אחרת, ּת ׁש וּ בה וע וֹ ד  לרחץ. ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהבּ א
נוֹ י מרחץ נשׂ ה אוֹ מרין ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵאין

ׁש ל  דּ בר  לאו דּ מרחץ ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלאפר וֹ דיטי,
אפר וֹ דיטי נשׂ ה אלּ א הוּ א, ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶנוֹ י
מׁש ּמ ׁש  ׁש אפר וֹ דיטי ל ּמ רחץ, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַנוֹ י
ּק ר : והיא טפל הוּ א ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַל ּמ רחץ,

במרחץ, משיבין שאין  השיבו לאמצעי  וכשיצא כלום, השיבו לא  ושם הפנימי בבית  שאלו
וכשיצא שלום , שאילת  כמו  דהוי  הגמון  אותו  איבת מפני  כך  השיבו שלום  דרכי  ומשום

שם מותרים תורה  דברי שאף משנתנו, תשובת השיבו החיצון  תנא)לבית תוד"ה מד: .(דף 
שםטו . ובגמרא הרבים , את  שגוזלת באשירה ח' משנה לקמן  ועיין מח:)רש "י . שמותר (דף

תחתיה . מ"ג )(פ"(לקמן לעבור  בטובה ד  שלא מהן נהנין מרחץ או  גינה לה  שהיה ע "ז יעלהתנן (שלא 

לכומרים ) שאדםשכר  מחמת גמליאל רבן מקום ומכל מהמרחץ, ליהנות  מותר ע "ז כשקדמה  שאף הרי

בה, לרחוץ בא  שהוא להם  היא טובה כי שכר, כמעלה  הוא הרי שכר מעלה  כשאינו  אף הוא חשוב

לו ) מותר כאן  למה  לתרץ הצריך הגמרא)ולכן ע "פ שאם טז..(תוי"ט  ורש"י  מרע"ב משמע כן 
כדין  התורה מן ליאסר  ממש  נוי  זה ואין לה . טפל  שהוא  מחמת אסור  היה לה  נוי  היה

לעיל, כנזכר  ממש , זרה העבודה  אצל הנוי  אין שהרי  ותכשיטיה, זרה עבודה .(ריטב"א)נויי 

 י י ח ר ו ק מ

מכ



הצלמי זרה כל  עבודה ג פרק  לב

לא לפניה . מׁש ּת ינין  העם וכל הבּ יב 
בּ וֹ  ׁש נּ וֹ הג את  אלהיהם. א לּ א  נאמר
נ וֹ הג  ׁש אינ וֹ  ואת  אסוּ ר. אלוֹ ּה , מּׁשוּ ם

מּת ר: אלוֹ ּה , מּׁשוּ ם בּ וֹ 

הגּ בעוֹ ת , ואת  ההרים את  העוֹ בדים  הגּ וֹ ים
אסוּ רים, ּׁשעליהם וּ מה מּת רין הן

ז)ׁש נּ אמר וזהב (דברים כּ סף תחמד לא  

ה 

     
    

   
     
     

     יז 

ה משנה 
מחובר

כה) ז וזהב(דברי ס תחמד לא א רפ אלהיה סילי
גו ':   ק  ל ולקח עליה

יב ) (ב )(שיה   עבד אר הקמ ת  ל  את   דא אד
ועל  הרמי  ההרי על אלהיה את את ייר א אר

:רענ ע ל  ותחת  ו ר(ג )הבעת חתמז את צ ונ 
  עג אלהיה פסילי א  רפ ריהוא בת מ את 

הה א: קה מ מ את דוא

    
     

     
    

   יח       
          

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

להוֹ ציא בּ יב. בּ ּק רקע  שׂ וּ י חריץ ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
הר בּ ים: לר ׁש וּ ת מ ּת רין .הׁש וֹ פכים הן  ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌

ולחצב לזריה מ ּת רין צמן ֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶההרים
מּת סר : לא דּ מח בּ ר  אבנים, ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵמהן

אם יז. ואף קדמה, הע"ז  אם  אף ולכן  ע "ז, דין  כלל  לה ואין  שביטלה, זרה כעבודה  והוי
עצמה. זרה מהעבודה  ליהנות  אף  איסור  כאן  אין לה, טפל עליח.המרחץ  אלהיהם דכתיב

המשנה בהמשך מפרש  הגלילי יוסי  שרבי  כמו  אלהיהם , ההרים  ולא  ודרשינן  .(רש "י)ההרים 

 י י ח ר ו ק מ

הצלמי זרה כל  עבודה ג לג פרק 

הגּ לילי יוֹ סי רבּ י ולקחּת . עליהם
יב)א וֹ מר , ההרים,(שם  על אלהיהם 

על  אלהיהם אלהיהם. ההרים ולא 
אלהיהם. הגּ בעוֹ ת ולא הגּ בעוֹ ת,
ׁש יּ ׁש  מּפ ני אסוּ רה, א ׁש רה  מה  וּ מּפ ני
בּ ּה  ׁש יּ ׁש  וכל אדם, יד ּת פיסת  בּ ּה 

 יט   
   

     
   

     
    

    
כ   

        כא  
         כב    

              

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

א  מה אסוּ רה.וּ מּפ ני  היכיׁש רה כּ י  כּ ל וֹ מר  ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌
ולא  ההרים ל אלהיהם ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵֹ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְדדר ׁש ינן
ץ  כּ ל  ּת חת נּמ י הכי אלהיהם, ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵֹ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ֶההרים
אלהיהם, ר נן ץ ולא אלהיהם, ◌ֶ◌ֵֹ◌ֱ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ֶ◌ֵֹ◌ֱ◌ָ◌ֲ◌ַר נן

דּ כתיב  תוֹ רה אסרה ז )ולמה (דּ ברים ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ּת גדּ ע וּ ן: ּת פיסת ואׁש ריהם בּ ּה  ׁש יּ ׁש  מּפ ני  ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

אדם. יוֹ סיידי  ר בּ י  וסבר  נטע וֹ . ׁש אדם ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌
אסוּ ר . בדוֹ  וּ לב ּס וֹ ף ׁש נּ טע וֹ  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶׁש אילן
נטי תוֹ  וּ בתח לּ ת הוֹ איל  סבר , קּמ א ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְותנּ א
ׁש ע וֹ בד  הב וֹ דה אין לבד וֹ , נתכּ וּ ן ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹלא
דּ הוי אוֹ סר ּת וֹ , מחבּ ר  ׁש הוּ א אחר  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַאוֹ תוֹ 
י וֹ סי: כּ ר בּ י  הלכה ואין להר . ׁש ע וֹ בד ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְכּ מי

שעליהםיט. דתלוש  היא הכתוב  גזירת מתסרי, ולא מקרו  כוכבים עבודת לאו דאינהו ואעג
משמע עובדין שהן מה כל  על עליהם , תחמוד לא שנאמר כוכבים, עבודת שאר  של  כתלוש

וגר"א ) המהרש"א  הגהות  לפי מה , דף  של(רש"י  אחר פירוש  הביאו אלהיהם , ד "ה שם  ובתוספות  .
הר"י  אמנם לאוסרם. העובדם ביד כח אין ע"ז נעשים  שהן  שאע "פ  היא  הכתוב שהגזירת רש "י,

רש"י. של  ראשון כלשון לו ונראה זה פירוש על שלפנינו הקשה בתוי"ט)(ברש "י עירבוב(הובא יש

הלשונות ) ב' בסוגייןכ ..של  אמוראי מה )פליגי אמר(דף חמא בר  לרמי וריה"ג, ת "ק נחלקו במה 
ששת , ולרב ושרי. כהר , הר צפוי ולריה "ג ואסור. עצמו, כהר אינו הר צפוי לת"ק לקיש ריש 
נאסר לא  לת"ק נאסר , עבדו ולבסוף  שנטעו  אילן אי ונחלקו ואסור, כהר, אינו הר צפוי לכו"ע

ונאסר . כמחובר דינו אין אדם ידי תפישת בו שיש  כיון ולריה"ג הוא  מחובר רע "בכא .כי
ד 'וא ׁש ריהם מקרא  נלמד הש "ס  שלמסקנת מבואר ברע"א אבל  תגדעון, ואשיריהם קרא  ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַהביא

בּ אׁש '. שאין כב .ּת שׂ רפוּ ן ומוכח בהדיא אשירה תורה שאסרה  שמאחר להקשות  התנא כוונת ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
שבאשרה ומתרץ אלהיהם . ההרים ולא  נדרוש שלא ה"ה כן אם אלהיהם רענן עץ ולא דורשין

וגבעות  להרים ראיה מזה ואין לאסור, מסתבר  יותר שם  ולכן אדם יד תפיסת .(תוי "ט)יש 

 י י ח ר ו ק מ

מט



הצלמי זרה כל  עבודה ג פרק  לב

לא לפניה . מׁש ּת ינין  העם וכל הבּ יב 
בּ וֹ  ׁש נּ וֹ הג את  אלהיהם. א לּ א  נאמר
נ וֹ הג  ׁש אינ וֹ  ואת  אסוּ ר. אלוֹ ּה , מּׁשוּ ם

מּת ר: אלוֹ ּה , מּׁשוּ ם בּ וֹ 

הגּ בעוֹ ת , ואת  ההרים את  העוֹ בדים  הגּ וֹ ים
אסוּ רים, ּׁשעליהם וּ מה מּת רין הן

ז)ׁש נּ אמר וזהב (דברים כּ סף תחמד לא  

ה 

     
    

   
     
     

     יז 

ה משנה 
מחובר

כה) ז וזהב(דברי ס תחמד לא א רפ אלהיה סילי
גו ':   ק  ל ולקח עליה

יב ) (ב )(שיה   עבד אר הקמ ת  ל  את   דא אד
ועל  הרמי  ההרי על אלהיה את את ייר א אר

:רענ ע ל  ותחת  ו ר(ג )הבעת חתמז את צ ונ 
  עג אלהיה פסילי א  רפ ריהוא בת מ את 

הה א: קה מ מ את דוא

    
     

     
    

   יח       
          

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

להוֹ ציא בּ יב. בּ ּק רקע  שׂ וּ י חריץ ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
הר בּ ים: לר ׁש וּ ת מ ּת רין .הׁש וֹ פכים הן  ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌

ולחצב לזריה מ ּת רין צמן ֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶההרים
מּת סר : לא דּ מח בּ ר  אבנים, ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵמהן

אם יז. ואף קדמה, הע"ז  אם  אף ולכן  ע "ז, דין  כלל  לה ואין  שביטלה, זרה כעבודה  והוי
עצמה. זרה מהעבודה  ליהנות  אף  איסור  כאן  אין לה, טפל עליח.המרחץ  אלהיהם דכתיב

המשנה בהמשך מפרש  הגלילי יוסי  שרבי  כמו  אלהיהם , ההרים  ולא  ודרשינן  .(רש "י)ההרים 

 י י ח ר ו ק מ

הצלמי זרה כל  עבודה ג לג פרק 

הגּ לילי יוֹ סי רבּ י ולקחּת . עליהם
יב)א וֹ מר , ההרים,(שם  על אלהיהם 

על  אלהיהם אלהיהם. ההרים ולא 
אלהיהם. הגּ בעוֹ ת ולא הגּ בעוֹ ת,
ׁש יּ ׁש  מּפ ני אסוּ רה, א ׁש רה  מה  וּ מּפ ני
בּ ּה  ׁש יּ ׁש  וכל אדם, יד ּת פיסת  בּ ּה 

 יט   
   

     
   

     
    

    
כ   

        כא  
         כב    

              

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

א  מה אסוּ רה.וּ מּפ ני  היכיׁש רה כּ י  כּ ל וֹ מר  ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌
ולא  ההרים ל אלהיהם ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵֹ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְדדר ׁש ינן
ץ  כּ ל  ּת חת נּמ י הכי אלהיהם, ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵֹ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ֶההרים
אלהיהם, ר נן ץ ולא אלהיהם, ◌ֶ◌ֵֹ◌ֱ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ֶ◌ֵֹ◌ֱ◌ָ◌ֲ◌ַר נן

דּ כתיב  תוֹ רה אסרה ז )ולמה (דּ ברים ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ּת גדּ ע וּ ן: ּת פיסת ואׁש ריהם בּ ּה  ׁש יּ ׁש  מּפ ני  ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

אדם. יוֹ סיידי  ר בּ י  וסבר  נטע וֹ . ׁש אדם ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌
אסוּ ר . בדוֹ  וּ לב ּס וֹ ף ׁש נּ טע וֹ  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶׁש אילן
נטי תוֹ  וּ בתח לּ ת הוֹ איל  סבר , קּמ א ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְותנּ א
ׁש ע וֹ בד  הב וֹ דה אין לבד וֹ , נתכּ וּ ן ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹלא
דּ הוי אוֹ סר ּת וֹ , מחבּ ר  ׁש הוּ א אחר  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַאוֹ תוֹ 
י וֹ סי: כּ ר בּ י  הלכה ואין להר . ׁש ע וֹ בד ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְכּ מי

שעליהםיט. דתלוש  היא הכתוב  גזירת מתסרי, ולא מקרו  כוכבים עבודת לאו דאינהו ואעג
משמע עובדין שהן מה כל  על עליהם , תחמוד לא שנאמר כוכבים, עבודת שאר  של  כתלוש

וגר"א ) המהרש"א  הגהות  לפי מה , דף  של(רש"י  אחר פירוש  הביאו אלהיהם , ד "ה שם  ובתוספות  .
הר"י  אמנם לאוסרם. העובדם ביד כח אין ע"ז נעשים  שהן  שאע "פ  היא  הכתוב שהגזירת רש "י,

רש"י. של  ראשון כלשון לו ונראה זה פירוש על שלפנינו הקשה בתוי"ט)(ברש "י עירבוב(הובא יש

הלשונות ) ב' בסוגייןכ ..של  אמוראי מה )פליגי אמר(דף חמא בר  לרמי וריה"ג, ת "ק נחלקו במה 
ששת , ולרב ושרי. כהר , הר צפוי ולריה "ג ואסור. עצמו, כהר אינו הר צפוי לת"ק לקיש ריש 
נאסר לא  לת"ק נאסר , עבדו ולבסוף  שנטעו  אילן אי ונחלקו ואסור, כהר, אינו הר צפוי לכו"ע

ונאסר . כמחובר דינו אין אדם ידי תפישת בו שיש  כיון ולריה"ג הוא  מחובר רע "בכא .כי
ד 'וא ׁש ריהם מקרא  נלמד הש "ס  שלמסקנת מבואר ברע"א אבל  תגדעון, ואשיריהם קרא  ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַהביא

בּ אׁש '. שאין כב .ּת שׂ רפוּ ן ומוכח בהדיא אשירה תורה שאסרה  שמאחר להקשות  התנא כוונת ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
שבאשרה ומתרץ אלהיהם . ההרים ולא  נדרוש שלא ה"ה כן אם אלהיהם רענן עץ ולא דורשין

וגבעות  להרים ראיה מזה ואין לאסור, מסתבר  יותר שם  ולכן אדם יד תפיסת .(תוי "ט)יש 
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מט
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רבּ י אמר  אסוּ ר . אדם ידי  ּת פיסת 
לפני ואד וּ ן  א וֹ בין  אני כּ ל עקיבא , . 

וגב עה  גּ ב וֹ ּה  הר  מוֹ צא  ׁש א ּת ה  מקוֹ ם
ׁש םנּׂשא ׁש יּ ׁש  דּ ע רענן, ועץ ה 

זרה: עבוֹ דה

זרה  לעבוֹ דה  ּסמו בית וֹ  ׁש היה מי  ו

     
     

      
     
     

     
    

  כג             
      

     
    

     כד

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

א וֹ בין . לפני אפר ׁש :אני  אחרי.ואד וּ ן  ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
ץ  כּ ל מ ּת חת מע וּ ט לדר ׁש  לנוּ  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אין
למסר  אלּ א נאמר  ׁש א לוֹ מר  י ׁש  ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַר נן,

אמ וֹ ר יּ ים לה  ׁש רגילים מקוֹ ם סימנים, ם ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ִ◌
ׁש יּ חּפ שׂ וּ ם  כּ די  זרה ב וֹ דה ׁש ם ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָֹ◌ֲ◌ַל בד
דהרים  וּ מע וּ טא ויב ר וּ ם. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל 

מ ּמ ׁש מע וּ תי ּה  ממ טינן מיהא ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְוּ גבע וֹ ת
אבל  ההרים. לאבּ ד לנוּ  צוּ ה ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶׁש א
ׁש נּ אמר  לאבּ ד לנוּ  צוּ ה ר נן ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵץ

יב ) בּ אׁש :(ׁש ם  ּת שׂ רפוּ ן סמ וּ וואׁש ריהם ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
זרה. עבוֹ דה מכּ תליו לבית אחד ׁש היה ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

נבד : צמוֹ  והבּ ית זרה, ב וֹ דה ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵבּ ית

העצים כג . תחת  זרה  עבודה  לעבוד דרכם  והיה ורטיבות, לחות של  ענין  הוא רענן 
לחים  ועליהם שענפיהם  ה)הרעננים  נז ישעיה זרה,כד..(רד"ק  לעבודה הכותל וקדם 
ס  בהיתר  ישראל כשסמך נאסר (תוי"ט )מך ולפיכך לא לע"ז אותו  עשאו  הם שאח"כ (ואע "פ

שלו ) שאינו  דבר אוסר  אדם שאין ישראל של לבנותחלקו  לישראל אסור  ע "ז  משמשי  גם  .
לעיל מ"ז)כדתנן  אלא(פ "א  אינה  והכיפה  לבנות, אסור  ע "ז בה שמעמידין לכיפה  הגיעו 

בית אלא  ואינו נעבד לא  עצמו הבית אם  אף  הוא משנתנו דין ולכן לע"ז . משמש
שאמר  עקיבא רבי משום  נעבד  עצמו בבית  שאיירי כתבו  ורע "ב רש"י  ומ"מ  לע "ז ,
משמשי  אבל  עצמה, בע"ז אלא  אינו זה  ודין  כנדה, במשא  מטמאין שאבניו בסיפא

פב : דף  בשבת כדאיתא כשרץ אלא מטמאין  אינם לר "ע  אף ס "א)ע "ז  קמג סימן .(ש"ך 
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הצלמי זרה כל  עבודה ג לה פרק 

יעשׂ ה, כּ יצד לבנוֹ תוֹ . אסוּ ר ונפל,
וּ בוֹ נה. א ּמ וֹ ת ארבּ ע  ׁש לּ וֹ   ֹבּ תו כּ וֹ נס
נדּ וֹ ן זרה, עבוֹ דה וׁש ל ׁש לּ וֹ  היה
ועפרוֹ , עציו אבניו מחצה. על  מחצה

ׁש נּ אמר כּ ּׁשרץ , ז )מט ּמ אין ׁש קּ ץ(דברים 
אוֹ מר, עקיבא  רבּ י  כּ נּ דּ ה,ּת ׁש קּ צ נּ וּ . 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

לבנוֹ תוֹ . זרה:אסוּ ר  ל ב וֹ דה בית ׁש בּ וֹ נה ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌
א ּמ וֹ ת. ארבּ ע ׁש לּ וֹ  קרקע  ֹלתו ואינוֹ כּ וֹ נס ְ◌ֵ◌

ל ב וֹ דה  מהנּ ה ׁש נּ מצא פנוּ י , ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַמנּ יחוֹ 
ממלּ א  אלּ א גּ ב וּ ל ּה , את ׁש ּמ רחיב  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָזרה
הכּ ּס א  בּ ית ׁש ם וע וֹ שׂ ה קוֹ צים ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהּמ קוֹ ם

זרה.לתינוֹ קוֹ ת: עבוֹ דה ו ׁש ל  ׁש לּ וֹ  היה ְ◌ִ◌
ׁש לּ וֹ : חציוֹ  הכּ תל בי נדּ וֹ ן ׁש ּמ קוֹ ם ֶ◌ְ◌ֳ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌

מחצה. על ב וֹ דה מחצה ׁש ל  חלק אוֹ תוֹ  ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌
אּמ וֹ ת, אר בּ ע  בּ כניסת ע וֹ לה אינוֹ  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָזרה
אּמ וֹ ת  ׁש ּת י  ביוֹ  ׁש אם ע וֹ לה, חלקוֹ  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲאבל 

אּמ וֹ ת  ׁש לׁש  וכוֹ נס ׁש לּ וֹ  אּמ ה ◌ַֹ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶמוֹ נה
ׁש לּ וֹ :  ֹו עפר וֹ .בּ תו ועציו ׁש ל אבניו  ְ◌ֶ◌ֶ◌

כּ תל: כּ ּׁשרץ.אוֹ תוֹ  חלקוֹ מט ּמ אין  ואפלּ וּ  ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌
בּ ררה: ׁש אין לפי  ישׂ ראל , כּ ּׁשרץ.ׁש ל ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

לפי במא. מטּמ א ואינוֹ  במ גּ ע  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ ט ּמ א
ב ּה . אקילוּ  דר בּ נן, זרה ב וֹ דה ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌◌ֶׁש ּט מאת
אלּ א  כ רץ, בכד ׁש ה מט ּמ אה ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְואינּה 

כּ ּמ ת: כּ נּ דּ ה.בכזּ ית א וֹ מר עקיבא  ר בּ י  ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌
ב ב וֹ דה  אפלּ וּ  קיבא כּ ר בּ י הלכה ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְואין

בּ מ ׁש ּמ  ׁש כּ ן וכל צמ ּה , ׁש יה:זרה ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

עצמוכה. הבית יעבדו  אם  שכן וכל לבנות אסור  לע "ז משמש הקודמת)ואפילו  הערה .(עיין 
קוצים כו . שממלא ומש"כ זרה . עבודה  להנות  לא כדי פנוי  השטח מניח שאינו רע"ב עיין

הטור  וז"ל  קאמר . או או לתינוקות, הכסא בית שם  קמ"ג)ועושה  הכסא(סימן בית  בהם  יעשה 
קוצים  ימלאנה רשאי אינו  שהם (תוי"ט )ואם משום  דוקא, לתינוקות  הכסא בית שנקט וטעם .

צניעותא. דבעו  אפשר  אי לגדולים אבל צניעותא, בעו  עיי "ש .כז.לא  ברע"ב , כדאיתא 
הוּ א,כח. חרם כּ י ּת תבנּ וּ  ות ב ּת ׁש ּק צ נּ וּ  ׁש ּק ץ  כּ מה וּ  חרם והיית  בּ ית אל תוֹ בה תביא ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָֹ◌ְולא 
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רבּ י אמר  אסוּ ר . אדם ידי  ּת פיסת 
לפני ואד וּ ן  א וֹ בין  אני כּ ל עקיבא , . 

וגב עה  גּ ב וֹ ּה  הר  מוֹ צא  ׁש א ּת ה  מקוֹ ם
ׁש םנּׂשא ׁש יּ ׁש  דּ ע רענן, ועץ ה 

זרה: עבוֹ דה

זרה  לעבוֹ דה  ּסמו בית וֹ  ׁש היה מי  ו

     
     

      
     
     

     
    

  כג             
      

     
    

     כד

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

א וֹ בין . לפני אפר ׁש :אני  אחרי.ואד וּ ן  ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
ץ  כּ ל מ ּת חת מע וּ ט לדר ׁש  לנוּ  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אין
למסר  אלּ א נאמר  ׁש א לוֹ מר  י ׁש  ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַר נן,

אמ וֹ ר יּ ים לה  ׁש רגילים מקוֹ ם סימנים, ם ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ִ◌
ׁש יּ חּפ שׂ וּ ם  כּ די  זרה ב וֹ דה ׁש ם ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָֹ◌ֲ◌ַל בד
דהרים  וּ מע וּ טא ויב ר וּ ם. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל 

מ ּמ ׁש מע וּ תי ּה  ממ טינן מיהא ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְוּ גבע וֹ ת
אבל  ההרים. לאבּ ד לנוּ  צוּ ה ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶׁש א
ׁש נּ אמר  לאבּ ד לנוּ  צוּ ה ר נן ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵץ

יב ) בּ אׁש :(ׁש ם  ּת שׂ רפוּ ן סמ וּ וואׁש ריהם ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
זרה. עבוֹ דה מכּ תליו לבית אחד ׁש היה ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

נבד : צמוֹ  והבּ ית זרה, ב וֹ דה ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵבּ ית

העצים כג . תחת  זרה  עבודה  לעבוד דרכם  והיה ורטיבות, לחות של  ענין  הוא רענן 
לחים  ועליהם שענפיהם  ה)הרעננים  נז ישעיה זרה,כד..(רד"ק  לעבודה הכותל וקדם 
ס  בהיתר  ישראל כשסמך נאסר (תוי"ט )מך ולפיכך לא לע"ז אותו  עשאו  הם שאח"כ (ואע "פ

שלו ) שאינו  דבר אוסר  אדם שאין ישראל של לבנותחלקו  לישראל אסור  ע "ז  משמשי  גם  .
לעיל מ"ז)כדתנן  אלא(פ "א  אינה  והכיפה  לבנות, אסור  ע "ז בה שמעמידין לכיפה  הגיעו 

בית אלא  ואינו נעבד לא  עצמו הבית אם  אף  הוא משנתנו דין ולכן לע"ז . משמש
שאמר  עקיבא רבי משום  נעבד  עצמו בבית  שאיירי כתבו  ורע "ב רש"י  ומ"מ  לע "ז ,
משמשי  אבל  עצמה, בע"ז אלא  אינו זה  ודין  כנדה, במשא  מטמאין שאבניו בסיפא

פב : דף  בשבת כדאיתא כשרץ אלא מטמאין  אינם לר "ע  אף ס "א)ע "ז  קמג סימן .(ש"ך 

 י י ח ר ו ק מ

הצלמי זרה כל  עבודה ג לה פרק 

יעשׂ ה, כּ יצד לבנוֹ תוֹ . אסוּ ר ונפל,
וּ בוֹ נה. א ּמ וֹ ת ארבּ ע  ׁש לּ וֹ   ֹבּ תו כּ וֹ נס
נדּ וֹ ן זרה, עבוֹ דה וׁש ל ׁש לּ וֹ  היה
ועפרוֹ , עציו אבניו מחצה. על  מחצה

ׁש נּ אמר כּ ּׁשרץ , ז )מט ּמ אין ׁש קּ ץ(דברים 
אוֹ מר, עקיבא  רבּ י  כּ נּ דּ ה,ּת ׁש קּ צ נּ וּ . 

     
 כה  
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  כז       
    כח    

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

לבנוֹ תוֹ . זרה:אסוּ ר  ל ב וֹ דה בית ׁש בּ וֹ נה ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌
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הוּ א,כח. חרם כּ י ּת תבנּ וּ  ות ב ּת ׁש ּק צ נּ וּ  ׁש ּק ץ  כּ מה וּ  חרם והיית  בּ ית אל תוֹ בה תביא ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָֹ◌ְולא 
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הצלמי זרה כל  עבודה ג פרק  לו 

ל )ׁש נּ אמר צא(ישעיה  דוה, כּ מוֹ  ּת זרם 
במּׂשא , מטּמ אה  נּ דּ ה מה לוֹ , ּת אמר 

במּׂשא : מטּמ אה זרה  עבוֹ דה אף 
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ז משנה
זרה  עבודה  ביטול

ידי  על נכרי  ביטלה  א  אמנ בהנאה, אסורה  זרה עבודה 
שיש מבארת משנתנו ממנה. האיסור פוקע מקצתה שבירת 
שצריכי יש  .ביטול  די לגבי זרה לעבודה  בתי מיני  שלשה 
ויש שנתחדש, מה ליטול אלא צריכי  שאי יש ממש, ביטול
דיני שלשה יש וכ מתוכו. זרה העבודה להוציא צריכי שרק

אשירה . ובעצי  באבני

 אי ישראל  של זרה ועבודה זרה , עבודה לבטל  יכול  אינו ישראל 
עולמית. בטילה לה 

זרה  עבודה  משמשי 
 ואב ע"ז לתוכו להכניס  העשוי בית כגו ע"ז משמשי  ג
גוי  ביטול. וצריכי בהנאה   אסורי ע "ז, עליה  להעמיד העשויה

מיד  נאסר  לע"ז דבר וסת שהקצה כמותו שהלכה עקיבא (לרבי

כוותיה) להל שיעבדנו .מתניתי עד נאסר אינו ישראל ושל

ביטל  הע"ז. שישמשו עד  נאסרי  אינ נכרי של א ע"ז  משמשי
ביטל  משמשיה, נתבטלו הע"ז.הע"ז נתבטל  לא משמשיה

זרה עבודה טומאת כי  בעלמא  אסמכתא אלא  אינה אמנם שרץ. לשון שקץ, וברש "י
כמת, בכזית אלא כשרץ בכעדשה  שמטמאה לומר  החמירו לא ולכן מדרבנן , אלא  אינה 

עיי "ש . ברע "ב , הרע"בכט.כדאיתא ביאר  מ"א)כן  פ "ט  שם(שבת בגמרא פב:)וכן  (דף 

זרה כמו למרחוק , פיזור  ענין הוא שתזרם  כתב ציון  מצודת  אמנם כזר , מינך  נכרינהו 
לכאורהל.הלאה. במשמשיה, וכ"ש עצמה בע"ז  אפילו כר "ע הלכה  שאין הרע "ב מש "כ

משמע כן לולא כי  בפירושו . הרמב "ם  לשון  וכן משמשיה, וכ"ש וצ"ל היא  ט"ס 
כתב ומפורש כשרץ, אלא  מטמאין  אינן לר "ע  גם  כי מטמאין לא  בכלל שמשמשין

ה"ה)הרמב"ם  פ "ו  הטומאה  משמשיה,(אבות וכ"ש צ"ל אלא  כשרץ . מטמאין  שמשמשין
במשא. מטמאין משמשין  אין לר "ע  גם  כי במשא, מטמאין אינן משמשיה שכ "ש  ור "ל

 י י ח ר ו ק מ

הצלמי זרה כל  עבודה ג לז פרק 

מּת חלּ ה  ׁש בּ נ וּ י בּ ית  הן . בּת ים ׁש לׁש ה
סיּ דוֹ  אסוּ ר . זה הרי  זרה , לעבוֹ דה
מה  נ וֹ טל וחדּ ׁש , זרה לעב וֹ דה  וכיּ רוֹ 
זרה  עבוֹ דה לת וֹ כה  הכניס ּׁשחדּ ׁש .
אבנים  ׁש לׁש  מּת ר . זה  הרי והוֹ ציא ּה ,
לבימוֹ ס, מּת חלּ ה  ׁש חצב ּה  אבן  הן .
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       לב לג    

            
       לד     

           לה 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הם.ז  בּת ים  ב וֹ דה ׁש לׁש ה בּ ּט וּ ל  ל נין ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌
זרה,בּ ית.זרה: לב וֹ דה בּ נינוֹ  ׁש ּת ח לּ ת ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌

הרי צמ וֹ , הבּ ית את ע וֹ בדין ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְוהיוּ 
אסוּ ר : זרה.זה ל עבוֹ דה וכיּ רוֹ  סיּ ד וֹ  ֶ◌ָ◌

וסיּ ד וֹ , אדם, לדירת מ ּת חלּ ה בנוּ י  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה
וציּ וּ ר : ּפ ּת וּ ח  וכ יּ ר וֹ , ב ּס יד. וחדּ ׁש .ׁש לּ בּ נוֹ  ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ׁש ח דּ ׁש : ּׁשחדּ ׁש .אוֹ  מה וּ ׁש אר נ וֹ טל ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
מ ּת ר : הבּ ית עבוֹ דה כּ ל לתוֹ כוֹ  הכניס ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌◌ָ◌

לתׁש מיׁש זרה. הקצהוּ  ולא ׁש ה לפי ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
זרה: הם.ב וֹ דה אבנים  ל נין ׁש ל ׁש  ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

מ ּת חלּ ה.בּ ּט וּ ל: ׁש חצבּה  ההר :אבן  מן ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ליה:לבימ וֹ ס. זרה ב וֹ דה להוֹ ׁש יב  ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

מז:)בגמרא לא. ע "כ(דף  כן ואם השתחוה , שלא  פי  על  אף בנאו  ר "ל דמשנתנו שבנאו איתא
לקמן כדתנן גוי , שבנאו מ"ד )מיירי אסורה(פ"ד אינה ישראל ושל מיד  אסורה גוי  של  ע "ז

אינו  שאם  עצמו , לבית שעובדים שאיירי  לומר  ורע "ב  רש "י דקדקו גם ולכן שתיעבד. עד 
שישמש . עד נאסר  אינו גוי  של אף  הע"ז לשמש ש "מלב.אלא שחידש  מה  שנוטל  מדקתני 

שיש כלשאיירי  כי  שנתחדש  מה כל  ליטול  וצריך  ביטול מהני  לא  ולכן הנוטלו, הוא ראל
וכל מבטלו , בזה כי  מעט, ליטול אלא צריך אין נוטלו גוי אם  אבל  בהנאה. אסור  החידוש 

מותר  בסמוך )השאר  עיין ישראל , נוטל וכתב  באבן לקמן הרע "ב דייק ולכן בתוי"ט , הובא  .(ר "ן,
ברע "בלג . הגירסא  וכן  הבית, על  קאי כי לתוכו, צ "ל אבל לתוכה , הגירסא  שלנו  בספרים 

עדלד.וברש"י . ואסור  זרה לעבודה משמש  הבית נעשה  קבע  באופן  הוכנס  אם אבל 
גוי . עצמה לה.שיבטלנו  כע"ז הבימוס  את עובדין של(רש "י)והיו אף  שאל"כ  בבית, וכנ"ל

 י י ח ר ו ק מ

נ



הצלמי זרה כל  עבודה ג פרק  לו 

ל )ׁש נּ אמר צא(ישעיה  דוה, כּ מוֹ  ּת זרם 
במּׂשא , מטּמ אה  נּ דּ ה מה לוֹ , ּת אמר 

במּׂשא : מטּמ אה זרה  עבוֹ דה אף 

    
     

 כט    
    

     
            ל 

ז משנה
זרה  עבודה  ביטול

ידי  על נכרי  ביטלה  א  אמנ בהנאה, אסורה  זרה עבודה 
שיש מבארת משנתנו ממנה. האיסור פוקע מקצתה שבירת 
שצריכי יש  .ביטול  די לגבי זרה לעבודה  בתי מיני  שלשה 
ויש שנתחדש, מה ליטול אלא צריכי  שאי יש ממש, ביטול
דיני שלשה יש וכ מתוכו. זרה העבודה להוציא צריכי שרק

אשירה . ובעצי  באבני

 אי ישראל  של זרה ועבודה זרה , עבודה לבטל  יכול  אינו ישראל 
עולמית. בטילה לה 

זרה  עבודה  משמשי 
 ואב ע"ז לתוכו להכניס  העשוי בית כגו ע"ז משמשי  ג
גוי  ביטול. וצריכי בהנאה   אסורי ע "ז, עליה  להעמיד העשויה

מיד  נאסר  לע"ז דבר וסת שהקצה כמותו שהלכה עקיבא (לרבי

כוותיה) להל שיעבדנו .מתניתי עד נאסר אינו ישראל ושל

ביטל  הע"ז. שישמשו עד  נאסרי  אינ נכרי של א ע"ז  משמשי
ביטל  משמשיה, נתבטלו הע"ז.הע"ז נתבטל  לא משמשיה

זרה עבודה טומאת כי  בעלמא  אסמכתא אלא  אינה אמנם שרץ. לשון שקץ, וברש "י
כמת, בכזית אלא כשרץ בכעדשה  שמטמאה לומר  החמירו לא ולכן מדרבנן , אלא  אינה 

עיי "ש . ברע "ב , הרע"בכט.כדאיתא ביאר  מ"א)כן  פ "ט  שם(שבת בגמרא פב:)וכן  (דף 

זרה כמו למרחוק , פיזור  ענין הוא שתזרם  כתב ציון  מצודת  אמנם כזר , מינך  נכרינהו 
לכאורהל.הלאה. במשמשיה, וכ"ש עצמה בע"ז  אפילו כר "ע הלכה  שאין הרע "ב מש "כ

משמע כן לולא כי  בפירושו . הרמב "ם  לשון  וכן משמשיה, וכ"ש וצ"ל היא  ט"ס 
כתב ומפורש כשרץ, אלא  מטמאין  אינן לר "ע  גם  כי מטמאין לא  בכלל שמשמשין

ה"ה)הרמב"ם  פ "ו  הטומאה  משמשיה,(אבות וכ"ש צ"ל אלא  כשרץ . מטמאין  שמשמשין
במשא. מטמאין משמשין  אין לר "ע  גם  כי במשא, מטמאין אינן משמשיה שכ "ש  ור "ל

 י י ח ר ו ק מ

הצלמי זרה כל  עבודה ג לז פרק 

מּת חלּ ה  ׁש בּ נ וּ י בּ ית  הן . בּת ים ׁש לׁש ה
סיּ דוֹ  אסוּ ר . זה הרי  זרה , לעבוֹ דה
מה  נ וֹ טל וחדּ ׁש , זרה לעב וֹ דה  וכיּ רוֹ 
זרה  עבוֹ דה לת וֹ כה  הכניס ּׁשחדּ ׁש .
אבנים  ׁש לׁש  מּת ר . זה  הרי והוֹ ציא ּה ,
לבימוֹ ס, מּת חלּ ה  ׁש חצב ּה  אבן  הן .

ז     
     

     
     

      
    לא

     
      

             
       לב לג    

            
       לד     

           לה 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הם.ז  בּת ים  ב וֹ דה ׁש לׁש ה בּ ּט וּ ל  ל נין ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌
זרה,בּ ית.זרה: לב וֹ דה בּ נינוֹ  ׁש ּת ח לּ ת ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌

הרי צמ וֹ , הבּ ית את ע וֹ בדין ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְוהיוּ 
אסוּ ר : זרה.זה ל עבוֹ דה וכיּ רוֹ  סיּ ד וֹ  ֶ◌ָ◌

וסיּ ד וֹ , אדם, לדירת מ ּת חלּ ה בנוּ י  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה
וציּ וּ ר : ּפ ּת וּ ח  וכ יּ ר וֹ , ב ּס יד. וחדּ ׁש .ׁש לּ בּ נוֹ  ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ׁש ח דּ ׁש : ּׁשחדּ ׁש .אוֹ  מה וּ ׁש אר נ וֹ טל ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
מ ּת ר : הבּ ית עבוֹ דה כּ ל לתוֹ כוֹ  הכניס ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌◌ָ◌

לתׁש מיׁש זרה. הקצהוּ  ולא ׁש ה לפי ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
זרה: הם.ב וֹ דה אבנים  ל נין ׁש ל ׁש  ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

מ ּת חלּ ה.בּ ּט וּ ל: ׁש חצבּה  ההר :אבן  מן ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ליה:לבימ וֹ ס. זרה ב וֹ דה להוֹ ׁש יב  ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

מז:)בגמרא לא. ע "כ(דף  כן ואם השתחוה , שלא  פי  על  אף בנאו  ר "ל דמשנתנו שבנאו איתא
לקמן כדתנן גוי , שבנאו מ"ד )מיירי אסורה(פ"ד אינה ישראל ושל מיד  אסורה גוי  של  ע "ז

אינו  שאם  עצמו , לבית שעובדים שאיירי  לומר  ורע "ב  רש "י דקדקו גם ולכן שתיעבד. עד 
שישמש . עד נאסר  אינו גוי  של אף  הע"ז לשמש ש "מלב.אלא שחידש  מה  שנוטל  מדקתני 

שיש כלשאיירי  כי  שנתחדש  מה כל  ליטול  וצריך  ביטול מהני  לא  ולכן הנוטלו, הוא ראל
וכל מבטלו , בזה כי  מעט, ליטול אלא צריך אין נוטלו גוי אם  אבל  בהנאה. אסור  החידוש 

מותר  בסמוך )השאר  עיין ישראל , נוטל וכתב  באבן לקמן הרע "ב דייק ולכן בתוי"ט , הובא  .(ר "ן,
ברע "בלג . הגירסא  וכן  הבית, על  קאי כי לתוכו, צ "ל אבל לתוכה , הגירסא  שלנו  בספרים 

עדלד.וברש"י . ואסור  זרה לעבודה משמש  הבית נעשה  קבע  באופן  הוכנס  אם אבל 
גוי . עצמה לה.שיבטלנו  כע"ז הבימוס  את עובדין של(רש "י)והיו אף  שאל"כ  בבית, וכנ"ל
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הצלמי זרה כל  עבודה ג פרק  לח

ל ׁש ם וכיּ רּה  ס יּ דּה  אסוּ רה. זוֹ  הרי
ּׁשח דּ ׁש . מה נוֹ טל וחדּ ׁש , זרה עבוֹ דה
הרי וסלּ ק ּה , זרה עבוֹ דה עליה העמיד
אילן  הן. א ׁש רוֹ ת ׁש ל ׁש  מ ּת רת. זוֹ 
הרי זרה, עבוֹ דה לׁש ם  מּת ח לּ ה ׁש נּ טעוֹ 
עבוֹ דה ל ׁש ם וּ פּס לוֹ  גּ דּ ע וֹ  אסוּ ר. זה

והחלי ּׁשהחליזרה מה נוֹ טל ף.ף, 
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      לז      

          
           לח 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וכיּ רּה . חצוּ בה סיּ דּה  היתה והיא ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌
ּׁשחדּ ׁש .י שׂ ראל:נ וֹ טל.וע וֹ מדת: מה ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

מּת רת: והאבן עליה הנּ כרי, העמיד  ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌◌ֶ◌ֶ◌
זרה. הקצה עבוֹ דה ולא ׁש ה לפי  ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌

לבימוֹ ס: זוֹ וס האבן הרי  לּ קּה , ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

ב ּט וּ ל:מ ּת רת. צריכה גּ דּ עוֹ .ואינּה  ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌
הגּ דּ וּ לים  לבד  זרה, ב וֹ דה ◌ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְל ׁש ם

מ ּת ה: ב וֹ  ּׁשהחלי ׁש יּ גדּ לוּ  מה ף.נוֹ טל  ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
, ּׁש גּ ד אוֹ תן במקוֹ ם ׁש גּ דלוּ  ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָהנפים
מּת ר : והאר  אׁש רה, כּ דין ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְושׂ וֹ רפן

במקו "ח. וכנ"ל הע "ז, עליה  שיעמיד עד נאסר  אינו כאןגוי  שגם  לפרש חש לא  שהרע"ב  (ונ'

בבית) מש "כ על וסמך בכה"ג, בזהלו ..איירי כי קצת  ליטול אלא צריך  אין נוטל נכרי ואם 
הרע "ב שבזה  ונ ' לב , הערה לעיל  עיין  ישראל , בנוטלו שאיירי הרע"ב  פירש  ולכן  מבטלו ,
לעיל שכתב מה על כאן סמך עצמה האבן  עבודת  ולענין כאן . שכתב מה על לעיל  סמך

להם . אחד  דין כי  במקו "ח)לעיללז.בבית , ועיי"ש שנטעו (מ"ה, אילן  אי  וריה"ג ת"ק  נחלקו
אסור . לכך  מתחילה  נטעו  לכו"ע  אבל נאסר , עבדו  ת "ק (מ"ה)לעיללח.ולבסוף נחלקו

הגמרא נאסר . לריה"ג נאסר  לא לת"ק  עבדו. ולבסוף  שנטעו באילן הגלילי  יוסי  (דףורבי

משנתנו מח.) נאסר . האילן  עיקר  אי  אלא נחלקו  ולא  אסור , שניתוסף  מה שלכו "ע מסיקה 
בגוף מעשה  שעשה שאף  קמ "ל לת "ק  ככו "ע . אתיא ופסלו, כשגדעו שהחליף מה  שאוסר 
רצונו  שאין  דעתו  גילה ופסלו שגדעו  כיון ולריה "ג האילן , עיקר  נאסר  לא מ "מ האילן 

האילן עיקר  נאסר  לא  שכה"ג מודה  הוא  גם  ולכן האילן  עיקר  מח.)לעבוד דף הסוגיא  .(ע "פ

 י י ח ר ו ק מ

הצלמי זרה כל  עבודה ג לט פרק 

וּ ב ּט לּה , זרה  עבוֹ דה ּת חּת יה  העמיד
כּ ל  א ׁש רה , היא  איזוֹ  מּת ר. זה הרי 
ׁש מע וֹ ן רבּ י  זרה. עב וֹ דה  ּת חּת יה  ׁש יּ ׁש 
וּ מעשׂ ה  א וֹ ת ּה . ׁש ע וֹ בדין  כּ ל א וֹ מר,
וּ מצאוּ  אוֹ תוֹ , עוֹ בדין ׁש הי וּ  בּ אילן בצידּ ן
בּ דקוּ  ׁש מעוֹ ן, רבּ י להן אמר גּ ל. תחּת יו
צ וּ רה . ב וֹ  וּ מצאוּ  וּ בדקוּ ה וּ  ה זּ ה , ה גּ ל את 
ע וֹ בדין , הן  ולצּ וּ רה  ה וֹ איל להן , אמר

האילן : את  להן נ ּת יר 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

א  היא  דּ אל ׁש ׁש רה.איזוֹ  מפר ׁש , בּ גּ מרא ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֹ
קתני, והכי  קאי . ליל דּ תנן ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲאׁש ר וֹ ת
הכּ ל , דּ ברי ׁש ּת ים הן, אׁש ר וֹ ת ֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲֹ◌ָׁש לׁש 
ור בּ נן, ׁש מע וֹ ן ר בּ י  מחלקת ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְואחת
ׁש מע וֹ ן  ר בּ י  ׁש נּ חלקוּ  אׁש רה ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְואיזוֹ הי 
זרה, ב וֹ דה ּת ח ּת יה ׁש יּ ׁש  כּ ל  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְור בּ נן,

לּה  ואסרי  אׁש רה לּה  קר וּ  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְדּ ר בּ נן
תח ּת יה, זרה ב וֹ דה ׁש יּ ׁש  זמן ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָכּ ל
אׁש רה  אינּה  אוֹ מר  ׁש מע וֹ ן ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְור בּ י
כּ ל  אבל אוֹ תּה , ׁש ע וֹ בדין כּ ל ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א
זוֹ  אין זרה ב וֹ דה ּת חּת יה ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש יּ ׁש 
ׁש מע וֹ ן: כּ ר בּ י  הלכה ואין ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲאׁש רה.

ונטלה לט. וי "ג תחתיה , שהעמיד הע "ז  ביטל  שגוי ור "ל  ובטלה נטלהי"ג ישראל אם  (ואף

נעבד.מהני) עצמו  האילן שאין כיון שנטלה  מה  מהני כך לשם האילן נטע  אם  ה "ד )(ואף  פ"ח משנה  .)(כסף
מ"ה)לת "ק מ. תחתיו (לעיל  העמיד  רק  שאם  שכן  כל  מותר , עבדו  ולבסוף שנטעו  שאילן 

שע "ז  שבשעה מדרבנן  אסור  תחתיו שהיא זמן כל  מקום ומכל מותר , להיות לה  יש  ע"ז
לכך  מתחילה  נטוע כאילו  נראה וה"ק .מא..(תוי"ט )תחתיה  מיחסרי חסורי הוא  המודגש 
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הצלמי זרה כל  עבודה ג פרק  לח

ל ׁש ם וכיּ רּה  ס יּ דּה  אסוּ רה. זוֹ  הרי
ּׁשח דּ ׁש . מה נוֹ טל וחדּ ׁש , זרה עבוֹ דה
הרי וסלּ ק ּה , זרה עבוֹ דה עליה העמיד
אילן  הן. א ׁש רוֹ ת ׁש ל ׁש  מ ּת רת. זוֹ 
הרי זרה, עבוֹ דה לׁש ם  מּת ח לּ ה ׁש נּ טעוֹ 
עבוֹ דה ל ׁש ם וּ פּס לוֹ  גּ דּ ע וֹ  אסוּ ר. זה

והחלי ּׁשהחליזרה מה נוֹ טל ף.ף, 

     
     

    
     

      
     

 לו    
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           לח 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וכיּ רּה . חצוּ בה סיּ דּה  היתה והיא ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌
ּׁשחדּ ׁש .י שׂ ראל:נ וֹ טל.וע וֹ מדת: מה ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

מּת רת: והאבן עליה הנּ כרי, העמיד  ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌◌ֶ◌ֶ◌
זרה. הקצה עבוֹ דה ולא ׁש ה לפי  ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌

לבימוֹ ס: זוֹ וס האבן הרי  לּ קּה , ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

ב ּט וּ ל:מ ּת רת. צריכה גּ דּ עוֹ .ואינּה  ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌
הגּ דּ וּ לים  לבד  זרה, ב וֹ דה ◌ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְל ׁש ם

מ ּת ה: ב וֹ  ּׁשהחלי ׁש יּ גדּ לוּ  מה ף.נוֹ טל  ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
, ּׁש גּ ד אוֹ תן במקוֹ ם ׁש גּ דלוּ  ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָהנפים
מּת ר : והאר  אׁש רה, כּ דין ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְושׂ וֹ רפן

במקו "ח. וכנ"ל הע "ז, עליה  שיעמיד עד נאסר  אינו כאןגוי  שגם  לפרש חש לא  שהרע"ב  (ונ'

בבית) מש "כ על וסמך בכה"ג, בזהלו ..איירי כי קצת  ליטול אלא צריך  אין נוטל נכרי ואם 
הרע "ב שבזה  ונ ' לב , הערה לעיל  עיין  ישראל , בנוטלו שאיירי הרע"ב  פירש  ולכן  מבטלו ,
לעיל שכתב מה על כאן סמך עצמה האבן  עבודת  ולענין כאן . שכתב מה על לעיל  סמך

להם . אחד  דין כי  במקו "ח)לעיללז.בבית , ועיי"ש שנטעו (מ"ה, אילן  אי  וריה"ג ת"ק  נחלקו
אסור . לכך  מתחילה  נטעו  לכו"ע  אבל נאסר , עבדו  ת "ק (מ"ה)לעיללח.ולבסוף נחלקו

הגמרא נאסר . לריה"ג נאסר  לא לת"ק  עבדו. ולבסוף  שנטעו באילן הגלילי  יוסי  (דףורבי

משנתנו מח.) נאסר . האילן  עיקר  אי  אלא נחלקו  ולא  אסור , שניתוסף  מה שלכו "ע מסיקה 
בגוף מעשה  שעשה שאף  קמ "ל לת "ק  ככו "ע . אתיא ופסלו, כשגדעו שהחליף מה  שאוסר 
רצונו  שאין  דעתו  גילה ופסלו שגדעו  כיון ולריה "ג האילן , עיקר  נאסר  לא מ "מ האילן 

האילן עיקר  נאסר  לא  שכה"ג מודה  הוא  גם  ולכן האילן  עיקר  מח.)לעבוד דף הסוגיא  .(ע "פ

 י י ח ר ו ק מ

הצלמי זרה כל  עבודה ג לט פרק 

וּ ב ּט לּה , זרה  עבוֹ דה ּת חּת יה  העמיד
כּ ל  א ׁש רה , היא  איזוֹ  מּת ר. זה הרי 
ׁש מע וֹ ן רבּ י  זרה. עב וֹ דה  ּת חּת יה  ׁש יּ ׁש 
וּ מעשׂ ה  א וֹ ת ּה . ׁש ע וֹ בדין  כּ ל א וֹ מר,
וּ מצאוּ  אוֹ תוֹ , עוֹ בדין ׁש הי וּ  בּ אילן בצידּ ן
בּ דקוּ  ׁש מעוֹ ן, רבּ י להן אמר גּ ל. תחּת יו
צ וּ רה . ב וֹ  וּ מצאוּ  וּ בדקוּ ה וּ  ה זּ ה , ה גּ ל את 
ע וֹ בדין , הן  ולצּ וּ רה  ה וֹ איל להן , אמר

האילן : את  להן נ ּת יר 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

א  היא  דּ אל ׁש ׁש רה.איזוֹ  מפר ׁש , בּ גּ מרא ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֹ
קתני, והכי  קאי . ליל דּ תנן ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲאׁש ר וֹ ת
הכּ ל , דּ ברי ׁש ּת ים הן, אׁש ר וֹ ת ֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲֹ◌ָׁש לׁש 
ור בּ נן, ׁש מע וֹ ן ר בּ י  מחלקת ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְואחת
ׁש מע וֹ ן  ר בּ י  ׁש נּ חלקוּ  אׁש רה ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְואיזוֹ הי 
זרה, ב וֹ דה ּת ח ּת יה ׁש יּ ׁש  כּ ל  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְור בּ נן,

לּה  ואסרי  אׁש רה לּה  קר וּ  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְדּ ר בּ נן
תח ּת יה, זרה ב וֹ דה ׁש יּ ׁש  זמן ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָכּ ל
אׁש רה  אינּה  אוֹ מר  ׁש מע וֹ ן ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְור בּ י
כּ ל  אבל אוֹ תּה , ׁש ע וֹ בדין כּ ל ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א
זוֹ  אין זרה ב וֹ דה ּת חּת יה ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש יּ ׁש 
ׁש מע וֹ ן: כּ ר בּ י  הלכה ואין ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲאׁש רה.

ונטלה לט. וי "ג תחתיה , שהעמיד הע "ז  ביטל  שגוי ור "ל  ובטלה נטלהי"ג ישראל אם  (ואף

נעבד.מהני) עצמו  האילן שאין כיון שנטלה  מה  מהני כך לשם האילן נטע  אם  ה "ד )(ואף  פ"ח משנה  .)(כסף
מ"ה)לת "ק מ. תחתיו (לעיל  העמיד  רק  שאם  שכן  כל  מותר , עבדו  ולבסוף שנטעו  שאילן 

שע "ז  שבשעה מדרבנן  אסור  תחתיו שהיא זמן כל  מקום ומכל מותר , להיות לה  יש  ע"ז
לכך  מתחילה  נטוע כאילו  נראה וה"ק .מא..(תוי"ט )תחתיה  מיחסרי חסורי הוא  המודגש 
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הצלמי זרה כל  עבודה ג פרק  מ

טה וֹ ר. י ׁש ב, ואם בּ צלּ ּה . י ׁש ב לא 

טמא . עבר, ואם ּת חּת יה . י עבר ולא 
ח 

ח משנה 
זרה  עבודה  טומאת

מטמאה בתירה  ב יהודה לרבי  . מדרבנ מטמאה זרה עבודה 
מת  מה כמת  הוא הרי מתי זבחי מדכתיב  וילי באהל. א

רש"י  באהל. מח:)מטמא  הוא(ד דרבנ זו טומאה דג כתב
ס "ל  שתוספות  ראיה הביא תוי"ט בעלמא. אסמכתא  אלא ואינה
הוקשה ע"ז  תקרובת שרק התוי"ט הוכיח ג דאורייתא. דהוי
עצמו , מת  היינו סברא  שע"פ א ע"ז  אבל באהל , ומטמא למת 

באהל. מטמא אינה עצמה ע "ז לכו"ע אלא כ  אמרינ לא

     
    

 מב    
            

       מג   מד 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ צלּ ּה .ח י ׁש ב לאו לא  צל האי  ַ◌ֵ◌ָ◌
הוי דּ לא קאמר , האׁש רה נוֹ ף ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַּת חת
דּ הא  טהוֹ ר , יׁש ב  ואם ּת וּ  למתני ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָמצי 
אלּ א  טמא. בר  דּ אם סיפא ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָקתני

ב ּמ זרח דּ כׁש הח ּמ ה והלאה, האילן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִמן
: אר צל  דּ בר  לכל  יׁש  ב ּמ רב  ֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַאוֹ 

ּת חּת יה. י עבר מהאילן,לא  הנּ וֹ ף ּת חת ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌
טמא: בר  ואם ליו . מאהיל  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶׁש האילן

מותמב. צילה  תחת  העברה  הדין אבל מן  ישיבה  ואף ממנה , ליהנות מכוין  אינו  אם  ר 
מותר  ליהנות מכוין אינו  שאם קי"ל כי  מותר , להיות  צריך  כה:)היה דף  ולא(פסחים ,

ליהנות ויכוין ישהה  שמא אלא ישיבה הע"זמג ..(תוי"ט )אסרו  טומאת  הובאמחמת  (ר"ן

כדכתיבמד..בתוי"ט ) כמת  מטמא ע"ז שתקרובת דס "ל  בתירה בן יהודה כרבי משנתנו
מתים זבחי ויאכלו פעור  לבעל  זרה)ויצמדו  לעבודה  שנשחטו  שתקרובת(קרבנות  מכאן  ,

ועל עליו  מאהיל האילן ונמצא ע "ז תקרובת תחתיה דליכא  אפשר  ואי כמת , מטמא ע"ז
ונטמא  מח:)התקרובת תוספות (דף  יג:). דף דאורייתא(חולין  זו טומאה  דלריב "ב כתבו

אלא ודאי תקרובת  כאן אין  כי תחתיה, לעבור  התירו  הרבים את בגוזלת ומ "מ  היא,
היא בעלמא כלומר חששא אלא  דוקא , לאו  ע "ז, תקרובת  תחתיה  דליכא אפשר אי (שלשון

לזה) לחשוש לא אפשר  ומצינו שאי מטמא  עצמה  הע"ז  אין לריב "ב דאף מסיק  התוי"ט  .
בתקרובת. ולא ביטול מהני  שבע "ז עצמה, מע "ז חמורה שתקרובת ביטול לענין גם

 י י ח ר ו ק מ

הצלמי זרה כל  עבודה ג מאפרק 

ּת חּת יה , ועבר הרבּ ים, את  ג וֹ זלת  היתה
בּ ימוֹ ת  ירקוֹ ת  ּת חּת יה וזוֹ רעין  טהוֹ ר .
החּמ ה. בימוֹ ת לא אבל הגּ ׁש מים
בימ וֹ ת  ולא החּמ ה בימ וֹ ת לא והחזרין,
לא אף א וֹ מר , י וֹ סי רבּ י  הגּ ׁש מים.
ׁש הנּ מיּ ה  מּפ ני הגּ ׁש מים, בּ ימוֹ ת  ירקוֹ ת 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הר בּ ים. את ג וֹ זלת נוֹ טה היתה ׁש נּ וֹ פּה  ֶ◌ָ◌ֶ◌
הר בּ ים: דר בּ נן טהוֹ ר.לר ׁש וּ ת דּ טמאה ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌

גזר וּ  לא הר בּ ים דגוֹ זלת והיכא ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִהיא
הגּ ׁש מים.ר בּ נן: בּ ימ וֹ ת ׁש האילן ירקוֹ ת ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌

מ לּ בא: החּמ ה ׁש ּמ וֹ נ להם ֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָקׁש ה
החּמ ה. בימוֹ ת לא  יפה ׁש הצּ אבל ל  ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

חס"א:והחזרין .להם: וּ ב רבי חזרת. ָ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌
הגּ ׁש מים. בימוֹ ת ולא  החּמ ה בימ וֹ ת לא 

לע וֹ לם: להם יפה לין ׁש הנּ מיּ ה.ׁש הצּ ל  ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌
הגּ ׁש מים. בּ ימוֹ ת האילן מן ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהנּ וֹ ׁש רין
לר בּ י לי ּה  ׁש מינן דּ הא ,פרי ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַוּ ב גּ מרא
ליל  מּת ר , ג וֹ רם וזה זה דאמר  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵיוֹ סי 
ואף  לר וּ ח וזוֹ רה מפרר  גּ בּ י  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְבּ פרקין
ׁש ההּת ר  דּ היכא זבל, ׁש נּ שׂ ה ּפ י ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַל 

הדּ בר , להביא גּ וֹ רמין ׁש ניהם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוהאּס וּ ר 
ׁש ל  והזּ בל  הּת ר  ׁש ל  ׁש הּק רקע  ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְכּ גוֹ ן
לצמיחת  גּ וֹ רמין אּס וּ ר  ׁש ל זרה ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲב וֹ דה
ׁש הוּ א  י וֹ סי לר בּ י  ליּה  סבירא ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהיּ רקוֹ ת,
מּפ ני הכא היּ רקוֹ ת קאסר  והיכי  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌מּת ר ,
ׁש ר בּ י וּ מ ׁש ני , ליהן. נוֹ ׁש רת ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש הנּ מ יּ ה
קאמר , ר בּ נן ׁש ל  לדבריהן הכא ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵיוֹ סי 
אסוּ ר , גוֹ רם וזה זה דאמריתוּ  ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְלדידכ וּ 
ׁש הנּ מיּ ה  מ ּפ ני היּ רקוֹ ת לאסר  לכם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָהיה
לזבל . להם הוה והיא ליהן ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶנוֹ ׁש רת
ׁש ל  האילן ׁש אין הכא ׁש אני  סברי, ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְור בּ נן
ׁש ּמ ה  כּ לוּ ם, לירקוֹ ת מ וֹ יל זרה ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲב וֹ דה
בּ צּ ל . להם ּפ וֹ גם בּ נּ מיּ ה, להם ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶּמ ׁש בּ יח
מּת ר : גוֹ רם וזה דּ זה י וֹ סי כּ ר בּ י ◌ָ◌◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַוהלכה

עובר מה. אחריני  דירכא  בדליכא אבל כזה , קצר  אחר  דרך דאיכא  דאיירי דיעבד, לשון 
לכתחלה  .(תוי"ט )אף
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טה וֹ ר. י ׁש ב, ואם בּ צלּ ּה . י ׁש ב לא 

טמא . עבר, ואם ּת חּת יה . י עבר ולא 
ח 

ח משנה 
זרה  עבודה  טומאת

מטמאה בתירה  ב יהודה לרבי  . מדרבנ מטמאה זרה עבודה 
מת  מה כמת  הוא הרי מתי זבחי מדכתיב  וילי באהל. א

רש"י  באהל. מח:)מטמא  הוא(ד דרבנ זו טומאה דג כתב
ס "ל  שתוספות  ראיה הביא תוי"ט בעלמא. אסמכתא  אלא ואינה
הוקשה ע"ז  תקרובת שרק התוי"ט הוכיח ג דאורייתא. דהוי
עצמו , מת  היינו סברא  שע"פ א ע"ז  אבל באהל , ומטמא למת 

באהל. מטמא אינה עצמה ע "ז לכו"ע אלא כ  אמרינ לא
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ צלּ ּה .ח י ׁש ב לאו לא  צל האי  ַ◌ֵ◌ָ◌
הוי דּ לא קאמר , האׁש רה נוֹ ף ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַּת חת
דּ הא  טהוֹ ר , יׁש ב  ואם ּת וּ  למתני ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָמצי 
אלּ א  טמא. בר  דּ אם סיפא ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָקתני

ב ּמ זרח דּ כׁש הח ּמ ה והלאה, האילן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִמן
: אר צל  דּ בר  לכל  יׁש  ב ּמ רב  ֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַאוֹ 

ּת חּת יה. י עבר מהאילן,לא  הנּ וֹ ף ּת חת ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌
טמא: בר  ואם ליו . מאהיל  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶׁש האילן

מותמב. צילה  תחת  העברה  הדין אבל מן  ישיבה  ואף ממנה , ליהנות מכוין  אינו  אם  ר 
מותר  ליהנות מכוין אינו  שאם קי"ל כי  מותר , להיות  צריך  כה:)היה דף  ולא(פסחים ,

ליהנות ויכוין ישהה  שמא אלא ישיבה הע"זמג ..(תוי"ט )אסרו  טומאת  הובאמחמת  (ר"ן

כדכתיבמד..בתוי"ט ) כמת  מטמא ע"ז שתקרובת דס "ל  בתירה בן יהודה כרבי משנתנו
מתים זבחי ויאכלו פעור  לבעל  זרה)ויצמדו  לעבודה  שנשחטו  שתקרובת(קרבנות  מכאן  ,

ועל עליו  מאהיל האילן ונמצא ע "ז תקרובת תחתיה דליכא  אפשר  ואי כמת , מטמא ע"ז
ונטמא  מח:)התקרובת תוספות (דף  יג:). דף דאורייתא(חולין  זו טומאה  דלריב "ב כתבו

אלא ודאי תקרובת  כאן אין  כי תחתיה, לעבור  התירו  הרבים את בגוזלת ומ "מ  היא,
היא בעלמא כלומר חששא אלא  דוקא , לאו  ע "ז, תקרובת  תחתיה  דליכא אפשר אי (שלשון

לזה) לחשוש לא אפשר  ומצינו שאי מטמא  עצמה  הע"ז  אין לריב "ב דאף מסיק  התוי"ט  .
בתקרובת. ולא ביטול מהני  שבע "ז עצמה, מע "ז חמורה שתקרובת ביטול לענין גם
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ּת חּת יה , ועבר הרבּ ים, את  ג וֹ זלת  היתה
בּ ימוֹ ת  ירקוֹ ת  ּת חּת יה וזוֹ רעין  טהוֹ ר .
החּמ ה. בימוֹ ת לא אבל הגּ ׁש מים
בימ וֹ ת  ולא החּמ ה בימ וֹ ת לא והחזרין,
לא אף א וֹ מר , י וֹ סי רבּ י  הגּ ׁש מים.
ׁש הנּ מיּ ה  מּפ ני הגּ ׁש מים, בּ ימוֹ ת  ירקוֹ ת 

     
    

מה    
     

   
     

     
    

            
            

           
           

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הר בּ ים. את ג וֹ זלת נוֹ טה היתה ׁש נּ וֹ פּה  ֶ◌ָ◌ֶ◌
הר בּ ים: דר בּ נן טהוֹ ר.לר ׁש וּ ת דּ טמאה ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌

גזר וּ  לא הר בּ ים דגוֹ זלת והיכא ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִהיא
הגּ ׁש מים.ר בּ נן: בּ ימ וֹ ת ׁש האילן ירקוֹ ת ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌

מ לּ בא: החּמ ה ׁש ּמ וֹ נ להם ֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָקׁש ה
החּמ ה. בימוֹ ת לא  יפה ׁש הצּ אבל ל  ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

חס"א:והחזרין .להם: וּ ב רבי חזרת. ָ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌
הגּ ׁש מים. בימוֹ ת ולא  החּמ ה בימ וֹ ת לא 

לע וֹ לם: להם יפה לין ׁש הנּ מיּ ה.ׁש הצּ ל  ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌
הגּ ׁש מים. בּ ימוֹ ת האילן מן ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהנּ וֹ ׁש רין
לר בּ י לי ּה  ׁש מינן דּ הא ,פרי ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַוּ ב גּ מרא
ליל  מּת ר , ג וֹ רם וזה זה דאמר  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵיוֹ סי 
ואף  לר וּ ח וזוֹ רה מפרר  גּ בּ י  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְבּ פרקין
ׁש ההּת ר  דּ היכא זבל, ׁש נּ שׂ ה ּפ י ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַל 

הדּ בר , להביא גּ וֹ רמין ׁש ניהם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוהאּס וּ ר 
ׁש ל  והזּ בל  הּת ר  ׁש ל  ׁש הּק רקע  ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְכּ גוֹ ן
לצמיחת  גּ וֹ רמין אּס וּ ר  ׁש ל זרה ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲב וֹ דה
ׁש הוּ א  י וֹ סי לר בּ י  ליּה  סבירא ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהיּ רקוֹ ת,
מּפ ני הכא היּ רקוֹ ת קאסר  והיכי  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌מּת ר ,
ׁש ר בּ י וּ מ ׁש ני , ליהן. נוֹ ׁש רת ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש הנּ מ יּ ה
קאמר , ר בּ נן ׁש ל  לדבריהן הכא ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵיוֹ סי 
אסוּ ר , גוֹ רם וזה זה דאמריתוּ  ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְלדידכ וּ 
ׁש הנּ מיּ ה  מ ּפ ני היּ רקוֹ ת לאסר  לכם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָהיה
לזבל . להם הוה והיא ליהן ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶנוֹ ׁש רת
ׁש ל  האילן ׁש אין הכא ׁש אני  סברי, ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְור בּ נן
ׁש ּמ ה  כּ לוּ ם, לירקוֹ ת מ וֹ יל זרה ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲב וֹ דה
בּ צּ ל . להם ּפ וֹ גם בּ נּ מיּ ה, להם ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶּמ ׁש בּ יח
מּת ר : גוֹ רם וזה דּ זה י וֹ סי כּ ר בּ י ◌ָ◌◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַוהלכה

עובר מה. אחריני  דירכא  בדליכא אבל כזה , קצר  אחר  דרך דאיכא  דאיירי דיעבד, לשון 
לכתחלה  .(תוי"ט )אף
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הצלמי זרה כל  עבודה ג פרק  מב

לזב  להן  והוה עליהן  ל:נ וֹ ׁש רת  

הּס יק  בּ הנאה. אסוּ רים עצים, מּמ נּ ה נטל
יׁש ן, ואם יּת ץ. חדׁש , אם ה ּת נּ וּ ר, את בּ הן
בהנאה. אסוּ רה ה ּפ ת, את  ב וֹ  אפה יצּ ן .
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מּמ נּ ה.ט האׁש רה:נטל י ּת ץ.מן חדׁש  ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌
הוּ א  הּת נּ וּ ר  ׁש ּמ ּס יקין הראׁש וֹ ן ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶׁש ההּס ק

הנאה. בּ אּס וּ רי  נתקן והרי  וּ מחזיקוֹ , ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְמח ּס מוֹ 

זה  דּ אמר דּ מאן א לּ י בּ א אתי  מתניתין ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוהא

בּ ין   ּהל כ הלכה. ואין אסוּ ר . גוֹ רם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָוזה

ה ּפ ת  את בוֹ  יאפ וּ  ׁש א יצּ ן, י ׁש ן  בּ ין ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָחדׁש 

ׁש יּ צט נּ ן ד  זה ׁש א בּ הּס ק כּ די הּת נּ וּ ר , ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

אּס וּ ר : מצי  אסוּ רה.יהנה בּ גּ מרא הּפ ת ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ׁש ה  ׁש כּ ל כנגדּ וֹ , ׁש אב וּ קה והוּ א ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָקאמר ,

הּת נּ וּ ר  בּ פי  האוּ ר  דוֹ לק  היה נאפה פת ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה

בּ ׁש ה  האּס וּ ר  מן נהנה ׁש היה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְואוֹ פהוּ ,

בּ ּפ ת: צים  ׁש בח  ויׁש  בּ ין  הא ּס וּ ר  ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה 

ועיי"שמו. מותר. גורם  וזה זה סובר  הוא אבל קאמר, דרבנן לדבריהם  יוסי שרבי רע"ב עיין 
דרבנן. הדבר .מז.טעמייהו טעם  רע"ב בפסחיםמח .עיין כי כנגדו . ואבוקה כשנאפה  ואיירי

כשהעצים(כו:) בפת האש  כח נכנס  האם  כלומר, בפת . עצים  שבח יש אם  ורבנן רבי נחלקו
בעצים תנור  המסיק ולכן , וכלו. נשרפו שכבר  העצים  מחלק  הוא  האש  כח האם  או בעין, עדיין
נאסר הפת אין לכו"ע לאפות , הפת  מכניס לגחלת העצים נעשו שכבר  ואחר  בהנאה שאסורים 
כשאופה רק איסור . שום עליהם  אין וכבר  כלו שכבר  מעצים הוא כעת שנמצא החום כל כי
נשרף . שכבר  מהחלק  או נשרף שטרם  מחלק הוא האש כח עיקר האם נחלקו  כנגדו, והאבוקה 

בפת . עצים שבח אין ולרבנן בפת  עצים שבח יש הנאתלרבי שבח לומר רוצה  בפת  עצים  (ושבח

הנאה איסור איסורו  שאין כל אבל בפת, עצים  שבח לומר שייך הנאה באיסורי רק ולכן בפת, נמצא  העצים 

לאסרו  סיבה  אין  בפת  ממנו הנאה נכנס  אם רבא)אף אמר  ד"ה סו: דף וע"ז חדש, ד "ה כו : דף פסחים  תוס ' .)(עפ "י
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אסוּ רוֹ ת כּ לּ ן באחרוֹ ת, נתערבה
יוֹ לי אוֹ מר, אלי עזר רבּ י הנאה בּ הנאה.  

לעבוֹ דה  ּפ דיוֹ ן אין  לוֹ , אמרוּ  ה ּמ לח. לים 
בּ הנאה. אסוּ ר כר כּ ר , הימנּ ה  נטל זרה .
בּ הנאה . אס וּ ר  ה בּ גד  ה בּ גד , את  בּ וֹ  ארג
בּ אחרים, ואחרים בּ אחרים נת ערב
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הּמ לח.י וֹ לי לים  הנאה :רבׁש נּ ת כ כּ ר דּ מי ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

כּ מין כּ ר כּ ר. שׂ וּ י ץ לאוֹ רגים י ׁש  ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌

ל  אוֹ תוֹ  וּ מ בירין סּק אין, ׁש ל ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַמחט 

בּ אריגה. לפניהם מתוּ ח כּ ׁש הוּ א ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהתי 

אלי זר  דר בּ י  ּפ לג ּת א מתניתין ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְואׁש מ ינן

אׁש מוֹ ינן  דּ אי  ּת ר ּת י , בּ הנ ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְור בּ נן

ר בּ י קאמר  בּ ה אמינא הוה ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְבּ קּמ יתא,
פת  גמרה דקא דּ ב ידנא מוּ ם ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱאלי זר 

דּ איתא  כּ ר כּ ר  אבל אּס וּ רא, ליּה  ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִאּק לי 

לר בּ נן. להוּ  מ וֹ דה אימא ב יני ּה  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְלאּס וּ רא

אבל רבּ נן, קאמרי  בּ הא  ,בּ האי אּת מר ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְואי

אליזר , לר בּ י  ליּה  מוֹ דוּ  אימא ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְבּ קּמ יתא

ואפלּ וּ  אלי זר , כּ ר בּ י  והלכה ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְצריכא.

בחב יּ וֹ ת  ׁש נּ תרבה נס יין ׁש ל  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָחבית

חבית  אוֹ תּה  דּ מי מוֹ לי הּת ר  ׁש ל יין ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶׁש ל
בּ הנאה: מּת ר וֹ ת כּ לּ ן והאר  הּמ לח, ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְלים

דבר מט. והם  הבית  בעל של  בככרות  דאיירי  משום אי  לזה , טעמים  שני כתב הר "ן
בטיל  לא באלף  שאפילו מ"ז)שבמנין פ "ג  בערלה נינהו (כדתנן ע"ז  דאיסורי  כיון  א "נ .

שבמנין דבר  שאינו אע"פ אסורים בתוי"ט )כולם ור "ן נ..(הובא  רש "י אבל ורמב"ם. רע "ב
המלח. לים שבפת  העצים  הנאת אלא  להוליך  צריך שאין  אליעזר נא.סוברים  רבי  גם 

נתבטל התורה  שמן שכל  סובר  שהוא  אלא  זרה , עבודה  לאיסור  מהני פדיון  שאין  מודה 
נפדית  היא כאילו  אותו שנראה בכך  חכמים הקלו  דר "חנב..(ר"ן)האיסור  כתבו  תוספות

גרס  שלא  קצת  משמע  גם  כלום כאן  פירש  לא שהרע"ב וממה  באחרים, ואחרים גרס  לא 
ערלה  במסכת  אמנם מ"ו )ליה , האחרים (פ"ג שכל הוא והפירוש  כן , גורסים שיש  כתב 

רק  אם  אבל  בטלים , אינם מ"מ  רובי  תרי שיש  שאע "פ בזה  ונתחדש  באחרים נתערבו
באחרים, נתערבו מהאחרים ספיקא.חלק ספק  שהיא  משום  מותרת  האחרונה תערובת
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הצלמי זרה כל  עבודה ג פרק  מב

לזב  להן  והוה עליהן  ל:נ וֹ ׁש רת  

הּס יק  בּ הנאה. אסוּ רים עצים, מּמ נּ ה נטל
יׁש ן, ואם יּת ץ. חדׁש , אם ה ּת נּ וּ ר, את בּ הן
בהנאה. אסוּ רה ה ּפ ת, את  ב וֹ  אפה יצּ ן .

ט 

    
    

  מו

      
  

      
     

    
   מז          

              
             

             מח 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מּמ נּ ה.ט האׁש רה:נטל י ּת ץ.מן חדׁש  ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌
הוּ א  הּת נּ וּ ר  ׁש ּמ ּס יקין הראׁש וֹ ן ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶׁש ההּס ק

הנאה. בּ אּס וּ רי  נתקן והרי  וּ מחזיקוֹ , ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְמח ּס מוֹ 

זה  דּ אמר דּ מאן א לּ י בּ א אתי  מתניתין ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוהא

בּ ין   ּהל כ הלכה. ואין אסוּ ר . גוֹ רם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָוזה

ה ּפ ת  את בוֹ  יאפ וּ  ׁש א יצּ ן, י ׁש ן  בּ ין ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָחדׁש 

ׁש יּ צט נּ ן ד  זה ׁש א בּ הּס ק כּ די הּת נּ וּ ר , ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

אּס וּ ר : מצי  אסוּ רה.יהנה בּ גּ מרא הּפ ת ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ׁש ה  ׁש כּ ל כנגדּ וֹ , ׁש אב וּ קה והוּ א ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָקאמר ,

הּת נּ וּ ר  בּ פי  האוּ ר  דוֹ לק  היה נאפה פת ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה

בּ ׁש ה  האּס וּ ר  מן נהנה ׁש היה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְואוֹ פהוּ ,

בּ ּפ ת: צים  ׁש בח  ויׁש  בּ ין  הא ּס וּ ר  ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה 

ועיי"שמו. מותר. גורם  וזה זה סובר  הוא אבל קאמר, דרבנן לדבריהם  יוסי שרבי רע"ב עיין 
דרבנן. הדבר .מז.טעמייהו טעם  רע"ב בפסחיםמח .עיין כי כנגדו . ואבוקה כשנאפה  ואיירי

כשהעצים(כו:) בפת האש  כח נכנס  האם  כלומר, בפת . עצים  שבח יש אם  ורבנן רבי נחלקו
בעצים תנור  המסיק ולכן , וכלו. נשרפו שכבר  העצים  מחלק  הוא  האש  כח האם  או בעין, עדיין
נאסר הפת אין לכו"ע לאפות , הפת  מכניס לגחלת העצים נעשו שכבר  ואחר  בהנאה שאסורים 
כשאופה רק איסור . שום עליהם  אין וכבר  כלו שכבר  מעצים הוא כעת שנמצא החום כל כי
נשרף . שכבר  מהחלק  או נשרף שטרם  מחלק הוא האש כח עיקר האם נחלקו  כנגדו, והאבוקה 

בפת . עצים שבח אין ולרבנן בפת  עצים שבח יש הנאתלרבי שבח לומר רוצה  בפת  עצים  (ושבח

הנאה איסור איסורו  שאין כל אבל בפת, עצים  שבח לומר שייך הנאה באיסורי רק ולכן בפת, נמצא  העצים 

לאסרו  סיבה  אין  בפת  ממנו הנאה נכנס  אם רבא)אף אמר  ד"ה סו: דף וע"ז חדש, ד "ה כו : דף פסחים  תוס ' .)(עפ "י

 י י ח ר ו ק מ

הצלמי זרה כל  עבודה ג מג פרק 

אסוּ רוֹ ת כּ לּ ן באחרוֹ ת, נתערבה
יוֹ לי אוֹ מר, אלי עזר רבּ י הנאה בּ הנאה.  

לעבוֹ דה  ּפ דיוֹ ן אין  לוֹ , אמרוּ  ה ּמ לח. לים 
בּ הנאה. אסוּ ר כר כּ ר , הימנּ ה  נטל זרה .
בּ הנאה . אס וּ ר  ה בּ גד  ה בּ גד , את  בּ וֹ  ארג
בּ אחרים, ואחרים בּ אחרים נת ערב

    
   

מט    
      

     
     נ

     
      

נא      
            

          נב 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הּמ לח.י וֹ לי לים  הנאה :רבׁש נּ ת כ כּ ר דּ מי ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

כּ מין כּ ר כּ ר. שׂ וּ י ץ לאוֹ רגים י ׁש  ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌

ל  אוֹ תוֹ  וּ מ בירין סּק אין, ׁש ל ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַמחט 

בּ אריגה. לפניהם מתוּ ח כּ ׁש הוּ א ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהתי 

אלי זר  דר בּ י  ּפ לג ּת א מתניתין ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְואׁש מ ינן

אׁש מוֹ ינן  דּ אי  ּת ר ּת י , בּ הנ ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְור בּ נן

ר בּ י קאמר  בּ ה אמינא הוה ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְבּ קּמ יתא,
פת  גמרה דקא דּ ב ידנא מוּ ם ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱאלי זר 

דּ איתא  כּ ר כּ ר  אבל אּס וּ רא, ליּה  ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִאּק לי 

לר בּ נן. להוּ  מ וֹ דה אימא ב יני ּה  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְלאּס וּ רא

אבל רבּ נן, קאמרי  בּ הא  ,בּ האי אּת מר ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְואי

אליזר , לר בּ י  ליּה  מוֹ דוּ  אימא ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְבּ קּמ יתא

ואפלּ וּ  אלי זר , כּ ר בּ י  והלכה ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְצריכא.

בחב יּ וֹ ת  ׁש נּ תרבה נס יין ׁש ל  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָחבית

חבית  אוֹ תּה  דּ מי מוֹ לי הּת ר  ׁש ל יין ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶׁש ל
בּ הנאה: מּת ר וֹ ת כּ לּ ן והאר  הּמ לח, ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְלים

דבר מט. והם  הבית  בעל של  בככרות  דאיירי  משום אי  לזה , טעמים  שני כתב הר "ן
בטיל  לא באלף  שאפילו מ"ז)שבמנין פ "ג  בערלה נינהו (כדתנן ע"ז  דאיסורי  כיון  א "נ .

שבמנין דבר  שאינו אע"פ אסורים בתוי"ט )כולם ור "ן נ..(הובא  רש "י אבל ורמב"ם. רע "ב
המלח. לים שבפת  העצים  הנאת אלא  להוליך  צריך שאין  אליעזר נא.סוברים  רבי  גם 

נתבטל התורה  שמן שכל  סובר  שהוא  אלא  זרה , עבודה  לאיסור  מהני פדיון  שאין  מודה 
נפדית  היא כאילו  אותו שנראה בכך  חכמים הקלו  דר "חנב..(ר"ן)האיסור  כתבו  תוספות

גרס  שלא  קצת  משמע  גם  כלום כאן  פירש  לא שהרע"ב וממה  באחרים, ואחרים גרס  לא 
ערלה  במסכת  אמנם מ"ו )ליה , האחרים (פ"ג שכל הוא והפירוש  כן , גורסים שיש  כתב 

רק  אם  אבל  בטלים , אינם מ"מ  רובי  תרי שיש  שאע "פ בזה  ונתחדש  באחרים נתערבו
באחרים, נתערבו מהאחרים ספיקא.חלק ספק  שהיא  משום  מותרת  האחרונה תערובת
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הצלמי זרה כל  עבודה ג פרק  מד

אליעזר רבּ י בּ הנאה. אסוּ רין כּ לּ ן
יוֹ לי אמרוּ א וֹ מר , הּמ לח. לים הנאה  

זרה: לעבוֹ דה ּפ די וֹ ן  אין  לוֹ ,

נטל וזרד, קרסם, מבּט לּה . כּ יצד
עלה, אפלּ וּ  ׁש רביט, א וֹ  מקּ ל מּמ נּ ה
אסוּ רה. לצרכּ ּה , ׁש פיּה  בטלה . ז וֹ  הרי 

מּת רת : לצר כּ ּה , ׁש א 

י
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מבּט לּה .י לאׁש רה:כּ יצד קרסם.נכרי  ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌
לצר כּ וֹ  נטלן ׁש בּ אילן יב ׁש ים ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵקסמים

לחים וזרד.ל שׂ רף: נפים כּ רת ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌
טח וֹ ן ׁש פי ּה .ׁש בּ ּה : אתוֹ  ואכּ ת ּת ר גּ וּ ם ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָֹֹ◌

ט ) יתי ּה :(דּ ברים  וׁש פית לצרכּ ּה ., ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

ב וֹ דה  מב ּט ל ואין ליּפ וֹ תּה . ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְכּ די
דּ ת  וּ בן גד וֹ ל נכרי  אלּ א ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָזרה

ע  בּ טיב  וּ מׁש ּמ ׁש יה.ׁש יּ דע  זרה ב וֹ דה ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
הרי כּ רחוֹ  בּ ל בּ ּט לּה  אם ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַואפלּ וּ 

מב ּט לת: ◌ֶ◌ֶ◌◌ְזוֹ 

ושרביטנג . העבים , האילן  מענפי  ובא עב  יותר  הוא  מקל  אלא הוא, מקל  שרביט  גם
ברמב"ם  כדאיתא  והעלים , הפירות יוצאים  שממנו הדק הענף ה"א)הוא  פ "ו  (ע "ז

שרביט, מקל , המשנה , סדר  מובן  ובזה  הדס . של לבד והכוונה  הדס , של  שרביט
ויושט כדכתיב  חשוב לדבר  המיועד מקל הוא  ששרביט כתב  עשיר  הון  ובספר  עלה.

הזהב. שרביט  את  לאסתר  ונראהנד.המלך  וכו', ואכות  תרגום שפאה  פירש הרע"ב 
לצורכה שבין  החילוק  להשמיענו  בא והתנא שפייה , בכלל וקוראן הבטולים כל  שכולל

לצורכה  .(תוי"ט )לשלא 

 י י ח ר ו ק מ

ישמעאל זרה רבי עבודה ד מה פרק 

אבנים ׁש לׁש  אוֹ מר, יׁש מעאל רבּ י
אסוּ ר וֹ ת . מרקוּ ליס, בּ צד זוֹ  בצד זוֹ 

א 

ישמעאל  רבי  ד  פרק
א  משנה
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מלמעלה ואחת מכא ואחת מכא אחת אבני שלש  מצדדי
האבני בזריקת  אותה ועובדי מרקוליס  אות וקורי גביה על 

ס:)  ד סנהדרי מעבודה(רש"י חלק נעשית  לה  שזורקי  אב כל .
עצמה נא.)זרה  א(ד.
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

י ׁש מ עאל.א ׁש כּ ן ר בּ י  וכל זוֹ . בצד  זוֹ  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
מרקוּ ליס. ּק ר  ׁש זּ וֹ  ׁש ּת ים, גּ בּ י ל  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַאחת
הנּ קרא  זרה ב וֹ דה ׁש ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ[מרקוּ ליס

מערקוּ ריס]: מרקוּ ליס.בל ׁש וֹ נם בּ צד ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
כּ ל וֹ מר  מרקוּ ליס, ׁש ל  אּמ וֹ ת אר בּ ע  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְבּ צד 
מן  אּמ וֹ ת אר בּ ע  רח וֹ קוֹ ת ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶׁש האבנים
וּ בהא  נפל, מנּ י ּה  דּ לאו  ּוידו ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַהּמ רקוּ ליס
אבנים  דּ ׁש לׁש  י ׁש מ אל  ר בּ י  ◌ִ◌ָ◌ֲֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָקאמר 
מל ׁש  ּפ ח וֹ ת מרקוּ ליס ׁש אין ֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֲאסוּ ר וֹ ת,

בּ צד  קטן מרקוּ ליס וע וֹ שׂ ין ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲאבנים,
גּ ד וֹ ל  בּ צד  הנּ שׂ ה וקטן גּ דוֹ ל . ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַמרקוּ ליס
ׁש יּ היה  ח וֹ ׁש ׁש ין ואין דּ הוּ  בּ כל  לי ּה  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֲבדי 
אין  סברי , ור בּ נן ׁש ּת ים. גּ בּ י ל ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַאחת
מרקוּ ליס  בּ צד  קטן מרקוּ ליס ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִע וֹ שׂ ין
כּ ל וֹ מר  ּמ וֹ , נראוֹ ת  ּהלכ ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָגּ דוֹ ל ,
נפל , דּ מנּ י ּה  למימר  דּ אי כּ א לוֹ , ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְסמוּ כוֹ ת
אין  אסוּ רים. ׁש לׁש  בּ ין ׁש ּת ים ◌ֵ◌ִ◌ֲֹ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵבּ ין
כּ חכמים: והלכה מּת ר וֹ ת. ּמ וֹ , ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ִנראוֹ ת

היאא. כן אם אלא  נאסרת ע"ז תקרובת שאין זרה , עבודה תקרובת  מטעם אסורין אינן אבל 
ויין  בשר  כגון  המזבח, על  שמקריבין  מהדברים  או דם , וזריקת  זביחה  כעין כגון פנים, כעין

וסלתות שמנים  פנים)וכן כעין בעינן  תוד"ה נ. זרה(דף בעבודה שאינה בתקרובת  חומרא ויש  .
ביטול לה  מהני עצמה  זרה ועבודה עולמית , בטילה לה אין שתקרובת שם)עצמה, .(גמרא 

 י י ח ר ו ק מ

ני



הצלמי זרה כל  עבודה ג פרק  מד

אליעזר רבּ י בּ הנאה. אסוּ רין כּ לּ ן
יוֹ לי אמרוּ א וֹ מר , הּמ לח. לים הנאה  

זרה: לעבוֹ דה ּפ די וֹ ן  אין  לוֹ ,

נטל וזרד, קרסם, מבּט לּה . כּ יצד
עלה, אפלּ וּ  ׁש רביט, א וֹ  מקּ ל מּמ נּ ה
אסוּ רה. לצרכּ ּה , ׁש פיּה  בטלה . ז וֹ  הרי 

מּת רת : לצר כּ ּה , ׁש א 

י

    
    

     

      
    

     
    

      נג
       

         נד  
         

            
  

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מבּט לּה .י לאׁש רה:כּ יצד קרסם.נכרי  ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌
לצר כּ וֹ  נטלן ׁש בּ אילן יב ׁש ים ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵקסמים

לחים וזרד.ל שׂ רף: נפים כּ רת ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌
טח וֹ ן ׁש פי ּה .ׁש בּ ּה : אתוֹ  ואכּ ת ּת ר גּ וּ ם ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָֹֹ◌

ט ) יתי ּה :(דּ ברים  וׁש פית לצרכּ ּה ., ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

ב וֹ דה  מב ּט ל ואין ליּפ וֹ תּה . ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְכּ די
דּ ת  וּ בן גד וֹ ל נכרי  אלּ א ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָזרה

ע  בּ טיב  וּ מׁש ּמ ׁש יה.ׁש יּ דע  זרה ב וֹ דה ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
הרי כּ רחוֹ  בּ ל בּ ּט לּה  אם ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַואפלּ וּ 

מב ּט לת: ◌ֶ◌ֶ◌◌ְזוֹ 

ושרביטנג . העבים , האילן  מענפי  ובא עב  יותר  הוא  מקל  אלא הוא, מקל  שרביט  גם
ברמב"ם  כדאיתא  והעלים , הפירות יוצאים  שממנו הדק הענף ה"א)הוא  פ "ו  (ע "ז

שרביט, מקל , המשנה , סדר  מובן  ובזה  הדס . של לבד והכוונה  הדס , של  שרביט
ויושט כדכתיב  חשוב לדבר  המיועד מקל הוא  ששרביט כתב  עשיר  הון  ובספר  עלה.

הזהב. שרביט  את  לאסתר  ונראהנד.המלך  וכו', ואכות  תרגום שפאה  פירש הרע"ב 
לצורכה שבין  החילוק  להשמיענו  בא והתנא שפייה , בכלל וקוראן הבטולים כל  שכולל

לצורכה  .(תוי"ט )לשלא 

 י י ח ר ו ק מ

ישמעאל זרה רבי עבודה ד מה פרק 

אבנים ׁש לׁש  אוֹ מר, יׁש מעאל רבּ י
אסוּ ר וֹ ת . מרקוּ ליס, בּ צד זוֹ  בצד זוֹ 

א 

ישמעאל  רבי  ד  פרק
א  משנה

מרקוליס
מלמעלה ואחת מכא ואחת מכא אחת אבני שלש  מצדדי
האבני בזריקת  אותה ועובדי מרקוליס  אות וקורי גביה על 

ס:)  ד סנהדרי מעבודה(רש"י חלק נעשית  לה  שזורקי  אב כל .
עצמה נא.)זרה  א(ד.

בשבילה  הנעשי וכל שלה ותקרובת  ומשמשיה כוכבי עבודת
 בית אל תועבה תביא  ולא שנאמר בהנאה ע"ז אסור "רמב)

ה"ב ) .פ "ז

     
       

     
             

            

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

י ׁש מ עאל.א ׁש כּ ן ר בּ י  וכל זוֹ . בצד  זוֹ  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
מרקוּ ליס. ּק ר  ׁש זּ וֹ  ׁש ּת ים, גּ בּ י ל  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַאחת
הנּ קרא  זרה ב וֹ דה ׁש ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ[מרקוּ ליס

מערקוּ ריס]: מרקוּ ליס.בל ׁש וֹ נם בּ צד ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
כּ ל וֹ מר  מרקוּ ליס, ׁש ל  אּמ וֹ ת אר בּ ע  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְבּ צד 
מן  אּמ וֹ ת אר בּ ע  רח וֹ קוֹ ת ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶׁש האבנים
וּ בהא  נפל, מנּ י ּה  דּ לאו  ּוידו ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַהּמ רקוּ ליס
אבנים  דּ ׁש לׁש  י ׁש מ אל  ר בּ י  ◌ִ◌ָ◌ֲֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָקאמר 
מל ׁש  ּפ ח וֹ ת מרקוּ ליס ׁש אין ֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֲאסוּ ר וֹ ת,

בּ צד  קטן מרקוּ ליס וע וֹ שׂ ין ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲאבנים,
גּ ד וֹ ל  בּ צד  הנּ שׂ ה וקטן גּ דוֹ ל . ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַמרקוּ ליס
ׁש יּ היה  ח וֹ ׁש ׁש ין ואין דּ הוּ  בּ כל  לי ּה  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֲבדי 
אין  סברי , ור בּ נן ׁש ּת ים. גּ בּ י ל ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַאחת
מרקוּ ליס  בּ צד  קטן מרקוּ ליס ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִע וֹ שׂ ין
כּ ל וֹ מר  ּמ וֹ , נראוֹ ת  ּהלכ ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָגּ דוֹ ל ,
נפל , דּ מנּ י ּה  למימר  דּ אי כּ א לוֹ , ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְסמוּ כוֹ ת
אין  אסוּ רים. ׁש לׁש  בּ ין ׁש ּת ים ◌ֵ◌ִ◌ֲֹ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵבּ ין
כּ חכמים: והלכה מּת ר וֹ ת. ּמ וֹ , ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ִנראוֹ ת

היאא. כן אם אלא  נאסרת ע"ז תקרובת שאין זרה , עבודה תקרובת  מטעם אסורין אינן אבל 
ויין  בשר  כגון  המזבח, על  שמקריבין  מהדברים  או דם , וזריקת  זביחה  כעין כגון פנים, כעין

וסלתות שמנים  פנים)וכן כעין בעינן  תוד"ה נ. זרה(דף בעבודה שאינה בתקרובת  חומרא ויש  .
ביטול לה  מהני עצמה  זרה ועבודה עולמית , בטילה לה אין שתקרובת שם)עצמה, .(גמרא 

 י י ח ר ו ק מ

נו



ישמעאל זרה רבי עבודה ד פרק  מו 

אוֹ מרים, וחכמים מּת רוֹ ת. וּ ׁש ּת ים,
נרא וֹ ת  וׁש אין  אסוּ ר וֹ ת . עּמ וֹ , ׁש נּ רא וֹ ת 

מּת ר וֹ ת : עּמ וֹ ,

      
    

     
   

             
  ב          

         

ב משנה 

ותקרובתה  ונויה ותשמישיה  זרה עבודה

ביטול 
לתשמישיה , זרה , לעבודה ומהני גוי, ידי על  רק מהני ביטול

ביטול. לה אי תקרובת  ולנויה.

בטילה לה   אי ישראל  של  זרה ועבודה  לבטל , יכול  אי ישראל 
עולמית.

נוי 
בגדי לפניה שוטח או נרות לפניה  שמדליק  כגו נוי , דמי היכי

לנוי.  נאי וכלי

נוי.  דר ומונח נוי של דבר הוא  כ  א אלא נוי משו אסור אי

תקרובת
יינות  בשר כגו מאכל מיני כל כמו מזבח על  קרב בו שכיוצא כל
שהניחו תקרובת  ממנו עשה   א ומלח מי וסלתות שמני

מיד . נאסר תקרובת  לש לפניה

זרה  עבודה  לפני  שנמצאו  דברי
בפני  אותו  מוצאי  א המקדש, בבית  קרב בו שכיוצא דבר כל
לפניה , הפרוסה מהמחיצה לפני אותו שמוצא  או זרה עבודה 
ומי מלח ואפילו תקרובת , ממנו שעשה  תולי שאנו אסור,

כבוד  דר .גשאינו 

מותר  לאו וא אסור כבוד דר הוא  א מהמחיצה  חו שמוצא  .דוכל

בין ב . שתים  בין הרע"ב ומש "כ כמותה . ודינה  נפלה  שממנה  שחוששין אסורה , אחת  אבן ואפילו
אסורה נמי אחת  ה"ה אבל מותרות, שתים אמר  ישמעאל  שרבי משום שתים  נקט .(תוי "ט)שלש ,

קל "ט .ג. סימן  ריש הטור דברי מתוך היא זו  לרש"י ד .הקדמה  האיסור . בטעם ותוספות רש"י ונחלקו 

 י י ח ר ו ק מ

ישמעאל זרה רבי עבודה ד מז פרק 

כלים, א וֹ  כּ סוּ ת  מע וֹ ת , ברא ׁש וֹ  מצא 
ענבים ּפ רכּ ילי מּת רין. אלּ וּ  הרי
וּ ׁש מנים  ויינ וֹ ת  ׁש בּ לים ׁש ל ועטרוֹ ת 
על  קרב בוֹ  ׁש כּ יּ וֹ צא  דּ בר  וכל וּ סלת וֹ ת 

אסוּ ר: הּמ זבּ ח, גּ בּ י 

מרחץ, א וֹ  גנּ ה  לּה  ׁש היה זרה  עבוֹ דה

ב

ג 

  ה 
      

      ו
     

    
ז   

    
ח          

      ט 

       
    י

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ברא ב מרקוּ ליס:ׁש וֹ .מצא כּ סוּ תׁש ל מע וֹ ת  ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌
מּת רים. א לּ וּ  הרי  כלים  יהוּ א וֹ  ׁש א והוּ א ְ◌ֶ◌ְ◌

בּ כיס מ נּ חים  הּמ עוֹ ת ׁש יּ היוּ  כּ ג וֹ ן לנוֹ י, ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌מ נּ חין 

מקּפ לת  כּ סוּ ת צוּ אר וֹ , ל לוֹ  ותל וּ י  ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָקׁש וּ ר 

נּמ י כּ לים ראׁש וֹ , ל  אוֹ  כּ תפוֹ  ל ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌וּ מנּ חת

נ וֹ י: דּ ר אינם  א לּ וּ  ׁש כּ ל רא ׁש וֹ , ל ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌מנּ חים 

טעם האיסור ולתוספות למחיצה . חוץ  תקרובת שום  מקריבין אין  אבל  נוי, משום  הוא 
למחיצה חוץ  אף  מקריבין נוי של שדבר  סוברים  שהם  תקרובת , משום  הוא  (דףהאיסור 

אפילו ) תוד"ה  רש"י .ה..נא : שיטת וכן ומונחו .רע"ב , נוי של דבר  שרק ילפינן מקראי
עיי "ש . ברע"ב , כמבואר  אלא  נוי  כדרך  שלא  מונחין  וכאן אסור  נוי, כשהענבים ז.דרך

ענבים  פרכילי נקראים  הזמורות עם בתוי"ט )כרותים  הובא מ"ג, פ "א  עוקצין מהח..(רע "ב (לפי

לכאורה כבוד, דרך מונח אינו  אם אף אסור בפנים קרב בו  שכיוצא שדבר המשנה בהקדמת שנתבאר

אם זולת  נקט , דמילתא  אורחא אלא  ומכובדים, נאים  שהם משום ופרכילים  עטרות התנא  נקט  לא

מהמחיצה) חוץ  שמצאם  מיירי שכאן כר "ן ט..נפרש בתוי"ט )ולא שמא(הובא הוא  שהחשש 
לנו  שברור  אע"פ  כי  שיריים , הם  ואלו  והסלת  השמן  מן  קצת והקטיר  היין  מן  קצת נסך
מן  לפנים הכנסתו דאמרינן משום אסור , והשמן מהסלת הקטירו  ולא  מהיין  נסכו שלא
ניסך ולא הקטיר  שלא אע "פ זרה עבודה  לפני  שמקרבו  וכל  הקרבתו, היא  זו  המחיצה 

אסור  כלל קלט )ממנו סימן הר"ן מאירי,י..(ב "י מפרש אחרים )(וכן כאן)(בשם  רש"י .שיטת
מהם  ליהנות מדרבנן  מיהת  אסור  שכה"ג זרה, לעבודה נוי להיות נעשות  היו  לא  אבל

הריטב"א) בשם במקו "ח עיי"ש  מ"ד, פ"ג לעיל .(כמבואר

 י י ח ר ו ק מ

ס



ישמעאל זרה רבי עבודה ד פרק  מו 

אוֹ מרים, וחכמים מּת רוֹ ת. וּ ׁש ּת ים,
נרא וֹ ת  וׁש אין  אסוּ ר וֹ ת . עּמ וֹ , ׁש נּ רא וֹ ת 

מּת ר וֹ ת : עּמ וֹ ,

      
    

     
   

             
  ב          

         

ב משנה 

ותקרובתה  ונויה ותשמישיה  זרה עבודה

ביטול 
לתשמישיה , זרה , לעבודה ומהני גוי, ידי על  רק מהני ביטול

ביטול. לה אי תקרובת  ולנויה.

בטילה לה   אי ישראל  של  זרה ועבודה  לבטל , יכול  אי ישראל 
עולמית.

נוי 
בגדי לפניה שוטח או נרות לפניה  שמדליק  כגו נוי , דמי היכי

לנוי.  נאי וכלי

נוי.  דר ומונח נוי של דבר הוא  כ  א אלא נוי משו אסור אי

תקרובת
יינות  בשר כגו מאכל מיני כל כמו מזבח על  קרב בו שכיוצא כל
שהניחו תקרובת  ממנו עשה   א ומלח מי וסלתות שמני

מיד . נאסר תקרובת  לש לפניה

זרה  עבודה  לפני  שנמצאו  דברי
בפני  אותו  מוצאי  א המקדש, בבית  קרב בו שכיוצא דבר כל
לפניה , הפרוסה מהמחיצה לפני אותו שמוצא  או זרה עבודה 
ומי מלח ואפילו תקרובת , ממנו שעשה  תולי שאנו אסור,

כבוד  דר .גשאינו 

מותר  לאו וא אסור כבוד דר הוא  א מהמחיצה  חו שמוצא  .דוכל

בין ב . שתים  בין הרע"ב ומש "כ כמותה . ודינה  נפלה  שממנה  שחוששין אסורה , אחת  אבן ואפילו
אסורה נמי אחת  ה"ה אבל מותרות, שתים אמר  ישמעאל  שרבי משום שתים  נקט .(תוי "ט)שלש ,

קל "ט .ג. סימן  ריש הטור דברי מתוך היא זו  לרש"י ד .הקדמה  האיסור . בטעם ותוספות רש"י ונחלקו 

 י י ח ר ו ק מ

ישמעאל זרה רבי עבודה ד מז פרק 

כלים, א וֹ  כּ סוּ ת  מע וֹ ת , ברא ׁש וֹ  מצא 
ענבים ּפ רכּ ילי מּת רין. אלּ וּ  הרי
וּ ׁש מנים  ויינ וֹ ת  ׁש בּ לים ׁש ל ועטרוֹ ת 
על  קרב בוֹ  ׁש כּ יּ וֹ צא  דּ בר  וכל וּ סלת וֹ ת 

אסוּ ר: הּמ זבּ ח, גּ בּ י 

מרחץ, א וֹ  גנּ ה  לּה  ׁש היה זרה  עבוֹ דה

ב
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  ה 
      

      ו
     

    
ז   

    
ח          

      ט 

       
    י

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ברא ב מרקוּ ליס:ׁש וֹ .מצא כּ סוּ תׁש ל מע וֹ ת  ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌
מּת רים. א לּ וּ  הרי  כלים  יהוּ א וֹ  ׁש א והוּ א ְ◌ֶ◌ְ◌

בּ כיס מ נּ חים  הּמ עוֹ ת ׁש יּ היוּ  כּ ג וֹ ן לנוֹ י, ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌מ נּ חין 

מקּפ לת  כּ סוּ ת צוּ אר וֹ , ל לוֹ  ותל וּ י  ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָקׁש וּ ר 

נּמ י כּ לים ראׁש וֹ , ל  אוֹ  כּ תפוֹ  ל ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌וּ מנּ חת

נ וֹ י: דּ ר אינם  א לּ וּ  ׁש כּ ל רא ׁש וֹ , ל ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌מנּ חים 

טעם האיסור ולתוספות למחיצה . חוץ  תקרובת שום  מקריבין אין  אבל  נוי, משום  הוא 
למחיצה חוץ  אף  מקריבין נוי של שדבר  סוברים  שהם  תקרובת , משום  הוא  (דףהאיסור 

אפילו ) תוד"ה  רש"י .ה..נא : שיטת וכן ומונחו .רע"ב , נוי של דבר  שרק ילפינן מקראי
עיי "ש . ברע"ב , כמבואר  אלא  נוי  כדרך  שלא  מונחין  וכאן אסור  נוי, כשהענבים ז.דרך

ענבים  פרכילי נקראים  הזמורות עם בתוי"ט )כרותים  הובא מ"ג, פ "א  עוקצין מהח..(רע "ב (לפי

לכאורה כבוד, דרך מונח אינו  אם אף אסור בפנים קרב בו  שכיוצא שדבר המשנה בהקדמת שנתבאר

אם זולת  נקט , דמילתא  אורחא אלא  ומכובדים, נאים  שהם משום ופרכילים  עטרות התנא  נקט  לא

מהמחיצה) חוץ  שמצאם  מיירי שכאן כר "ן ט..נפרש בתוי"ט )ולא שמא(הובא הוא  שהחשש 
לנו  שברור  אע"פ  כי  שיריים , הם  ואלו  והסלת  השמן  מן  קצת והקטיר  היין  מן  קצת נסך
מן  לפנים הכנסתו דאמרינן משום אסור , והשמן מהסלת הקטירו  ולא  מהיין  נסכו שלא
ניסך ולא הקטיר  שלא אע "פ זרה עבודה  לפני  שמקרבו  וכל  הקרבתו, היא  זו  המחיצה 

אסור  כלל קלט )ממנו סימן הר"ן מאירי,י..(ב "י מפרש אחרים )(וכן כאן)(בשם  רש"י .שיטת
מהם  ליהנות מדרבנן  מיהת  אסור  שכה"ג זרה, לעבודה נוי להיות נעשות  היו  לא  אבל

הריטב"א) בשם במקו "ח עיי"ש  מ"ד, פ"ג לעיל .(כמבואר
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ישמעאל זרה רבי עבודה ד פרק  מח

ואין בטוֹ בה ׁש א מהן נהנין
וׁש ל  ׁש לּ ּה  היה בּ טוֹ בה . מהן  נהנין 
וּ בין בּ טוֹ בה  בּ ין  מהן  נהנין  אחרים,

בטוֹ בה: ׁש א 

מיּ ד. אסוּ רה  נכרי , ׁש ל זרה  עב וֹ דה 

ׁש ּת עבד. עד  אסוּ רה אין  ישׂ ראל, וׁש ל
ד

     
      

  יא 
     

    
   יב 

               
    יג        

       יד

      
      טו

     

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בטוֹ בה.ג לכּ מרים:ׁש א  שׂ כר  י לה ׁש א ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
מ יּ ד.ד אסוּ רה נכרי  ׁש ל  זרה דּ כתיבעבוֹ דה ִ◌ְ◌ִ◌

ז ) נשׂ ה (דּ ברים  מּפ סל וֹ  אלהיהם, ּפ סילי ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ֵֹ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
לאלוֹ ּה : ׁש ּת עבד.ל וֹ  עד  י שׂ ראל  ו ׁש ל  ֶ◌ֱ◌ַ◌

כו)דּ כתיב  ׁש יּ שׂ ה (ׁש ם  ד בּ ּס תר , ושׂ ם ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
ׁש יּ בד נּ ה, כּ לוֹ מר  סתר , ׁש ל דּ ברים ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָל ּה 
זרה  ב וֹ דה ע וֹ בד אינוֹ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶׁש היּ שׂ ראל

מ בּ ית ׁש ּמ תירא מּפ ני  ב ּס תר  דּ ין:אלּ א ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌

כאן יא . רש"י  כשיטת והיא נא :)רע"ב. בשכר (דף ר "ל כתוספותשבטובה ראשונים(ולא ועוד

בעלמא ) בדברים טוב בהכרת  ר"ל שבטובה ע"ז יב ..שמפרשים שאין  שביארנו מה לפי  הביאור  כן
אחרים . בשם  והר "ן המאירי  שיטת  והיא הנהנים , הם  הכומרים  אלא  השכר , מן  נהנית עצמה
כלוקח  והוה פורתא אלא משלם שאינו  שרי ומ"מ  לע "ז הולך שהשכר  איירי שלעולם הר"ן פירש (עוד 

בה ) חלק לאחרים אין אם  אסור ע "ז חומר מחמת  ומ"מ מהנה , נקרא אינו  כי הנאה במודר  דשרי .בפחות
בגמראיג. אבל בטובה' שלא ובין בטובה 'בין  היא הגירסא המשניות  נא :)בספרי מוכח(דף

ועוד. המהרש"א הגיהו  וכן בטובה ' ושלא  'בטובה  היא הנכונה נא :)בגמראיד .שהגירסא (דף

דקאי  כלשון בפנים  ביארנו  הסיפא , על או  הרישא על מאמרו  אמר  אביי  אי לשונות שני  יש
כנ "ל הוא ההיתר  טעם  לכומרים שכר  שמעלה שר "ל רש"י  ולפי  הרמב"ם . פסק  כן  כי  ארישא ,
אלא שאינו  משום  או  הכומרים  של לכיסם  אלא זרה לעבודה  השכר  שאין משום  הר "ן, בשם 

החמירו  לא אחרים  וכשיש ממש מהנה  ואינו מועט לעיל)שכר  הערות רע"בטו ..(עיין עיין 
עיי "ש. מקרא, דריש נמי שתיעבד עד אסורה  אינה ישראל של שע"ז  הא וכן  מקרא, כן דילפינן 

 י י ח ר ו ק מ

ישמעאל זרה רבי עבודה ד מט פרק 

ו  ׁש לּ וֹ  זרה  עב וֹ דה  מבּט ל ׁש ל נכרי 
עבוֹ דה  מבּט ל אינ וֹ  וישׂ ראל חבר וֹ ,
עבוֹ דה המבּט ל נכרי. ׁש ל זרה
מׁש ּמ ׁש יה, בּ ּט ל מׁש ּמ ׁש יה. בּ ּט ל זרה ,

אסוּ רה: והיא  מּת רין  מׁש ּמ ׁש יה

רא ׁש  אזנ ּה , רא ׁש  קטע  מבּט לּה , כּ יצד
על  אף ּפ חסּה  אצבּ עּה , רא ׁש  חטמּה ,
בּ פניה, רקק בּ ּט לּה . חּס ר ּה , ׁש א  ּפ י
את  בּ ּה  וזרק גּ רר ּה , בּ פניה , הׁש ּת ין 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש לּ וֹ . זרה  עב וֹ דה  מב ּט ל ּפ סילינכרי דּ כתיב ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

בּ הן נוֹ הגין כּ ׁש הן בּ אׁש , ּת שׂ רפוּ ן ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵֹ◌ֱאלהיהם

אלּ וּ  הרי  בּ ּט לוּ ה אם אבל  אלהוּ ת, ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִמנהג

י שׂ ראל.מּת רים: ב ּה ו ׁש ל  ל וֹ  ׁש יּ ׁש  בּ זמן ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌

מב ּט ל  אין דּ נכרי  הלכה, כּ ן ואין ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ׁש ּת פוּ ת.

ב ּה  לוֹ  יׁש  אפלּ וּ  ישׂ ראל  ׁש ל  זרה ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲב וֹ דה

ׁש לׁש ּת פוּ ת : זרה עב וֹ דה  מבּט ל  אינוֹ  וישׂ ראל  ◌ָ◌
ר ׁש וּ ת :נכרי. ה נּ כרי לוֹ  נתן ּפ חסּה .ה ואפלּ וּ  ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌

צוּ רת  ׁש הסיר  ד  בּ קוּ רנס מכה ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְבּ פניה.

הּט יט :גּ ררּה .ּפ ניה:  ֹבּ תו והׁש ל סח וֹ ב  ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌

ובגמרא טז. שלנו . בספרים  הוא  וכן חברו' 'ושל וי "ג הרע"ב , גירסת  נב:)כן איתא(דף
ושל שנה  בילדותו ישראלדרבי  סבר  בילדותו כי  חברו, ושל שנה  ובזקנותו ישראל

מבטלה, נמי  דישראל  דנפשיה בטל  כוכבים דעובד כיון  פלח, כוכבים  דעובד  אדעתא 
דישראל דנפשיה  כוכבים  עובד  מבטל  וכי פלח , דנפשיה אדעתא ישראל  סבר  ובזקנותו

בטיל. אין יז.לא גוי שגם לבטל , יכול  שאינו פשיטא  עצמו  ישראל של  זרה ועבודה 
עולמית  בטילה  לה  שאין  לבטלה , קל"ט )יכול  סימן ריש בתוי "ט.יח..(טור הובא ר "ן ,
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ישמעאל זרה רבי עבודה ד פרק  מח

ואין בטוֹ בה ׁש א מהן נהנין
וׁש ל  ׁש לּ ּה  היה בּ טוֹ בה . מהן  נהנין 
וּ בין בּ טוֹ בה  בּ ין  מהן  נהנין  אחרים,

בטוֹ בה: ׁש א 

מיּ ד. אסוּ רה  נכרי , ׁש ל זרה  עב וֹ דה 

ׁש ּת עבד. עד  אסוּ רה אין  ישׂ ראל, וׁש ל
ד
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בטוֹ בה.ג לכּ מרים:ׁש א  שׂ כר  י לה ׁש א ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
מ יּ ד.ד אסוּ רה נכרי  ׁש ל  זרה דּ כתיבעבוֹ דה ִ◌ְ◌ִ◌

ז ) נשׂ ה (דּ ברים  מּפ סל וֹ  אלהיהם, ּפ סילי ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ֵֹ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
לאלוֹ ּה : ׁש ּת עבד.ל וֹ  עד  י שׂ ראל  ו ׁש ל  ֶ◌ֱ◌ַ◌

כו)דּ כתיב  ׁש יּ שׂ ה (ׁש ם  ד בּ ּס תר , ושׂ ם ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
ׁש יּ בד נּ ה, כּ לוֹ מר  סתר , ׁש ל דּ ברים ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָל ּה 
זרה  ב וֹ דה ע וֹ בד אינוֹ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶׁש היּ שׂ ראל

מ בּ ית ׁש ּמ תירא מּפ ני  ב ּס תר  דּ ין:אלּ א ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌

כאן יא . רש"י  כשיטת והיא נא :)רע"ב. בשכר (דף ר "ל כתוספותשבטובה ראשונים(ולא ועוד

בעלמא ) בדברים טוב בהכרת  ר"ל שבטובה ע"ז יב ..שמפרשים שאין  שביארנו מה לפי  הביאור  כן
אחרים . בשם  והר "ן המאירי  שיטת  והיא הנהנים , הם  הכומרים  אלא  השכר , מן  נהנית עצמה
כלוקח  והוה פורתא אלא משלם שאינו  שרי ומ"מ  לע "ז הולך שהשכר  איירי שלעולם הר"ן פירש (עוד 

בה ) חלק לאחרים אין אם  אסור ע "ז חומר מחמת  ומ"מ מהנה , נקרא אינו  כי הנאה במודר  דשרי .בפחות
בגמראיג. אבל בטובה' שלא ובין בטובה 'בין  היא הגירסא המשניות  נא :)בספרי מוכח(דף

ועוד. המהרש"א הגיהו  וכן בטובה ' ושלא  'בטובה  היא הנכונה נא :)בגמראיד .שהגירסא (דף

דקאי  כלשון בפנים  ביארנו  הסיפא , על או  הרישא על מאמרו  אמר  אביי  אי לשונות שני  יש
כנ "ל הוא ההיתר  טעם  לכומרים שכר  שמעלה שר "ל רש"י  ולפי  הרמב"ם . פסק  כן  כי  ארישא ,
אלא שאינו  משום  או  הכומרים  של לכיסם  אלא זרה לעבודה  השכר  שאין משום  הר "ן, בשם 

החמירו  לא אחרים  וכשיש ממש מהנה  ואינו מועט לעיל)שכר  הערות רע"בטו ..(עיין עיין 
עיי "ש. מקרא, דריש נמי שתיעבד עד אסורה  אינה ישראל של שע"ז  הא וכן  מקרא, כן דילפינן 
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ישמעאל זרה רבי עבודה ד מט פרק 

ו  ׁש לּ וֹ  זרה  עב וֹ דה  מבּט ל ׁש ל נכרי 
עבוֹ דה  מבּט ל אינ וֹ  וישׂ ראל חבר וֹ ,
עבוֹ דה המבּט ל נכרי. ׁש ל זרה
מׁש ּמ ׁש יה, בּ ּט ל מׁש ּמ ׁש יה. בּ ּט ל זרה ,

אסוּ רה: והיא  מּת רין  מׁש ּמ ׁש יה

רא ׁש  אזנ ּה , רא ׁש  קטע  מבּט לּה , כּ יצד
על  אף ּפ חסּה  אצבּ עּה , רא ׁש  חטמּה ,
בּ פניה, רקק בּ ּט לּה . חּס ר ּה , ׁש א  ּפ י
את  בּ ּה  וזרק גּ רר ּה , בּ פניה , הׁש ּת ין 
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ׁש לּ וֹ . זרה  עב וֹ דה  מב ּט ל ּפ סילינכרי דּ כתיב ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

בּ הן נוֹ הגין כּ ׁש הן בּ אׁש , ּת שׂ רפוּ ן ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵֹ◌ֱאלהיהם

אלּ וּ  הרי  בּ ּט לוּ ה אם אבל  אלהוּ ת, ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִמנהג

י שׂ ראל.מּת רים: ב ּה ו ׁש ל  ל וֹ  ׁש יּ ׁש  בּ זמן ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌

מב ּט ל  אין דּ נכרי  הלכה, כּ ן ואין ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ׁש ּת פוּ ת.

ב ּה  לוֹ  יׁש  אפלּ וּ  ישׂ ראל  ׁש ל  זרה ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲב וֹ דה

ׁש לׁש ּת פוּ ת : זרה עב וֹ דה  מבּט ל  אינוֹ  וישׂ ראל  ◌ָ◌
ר ׁש וּ ת :נכרי. ה נּ כרי לוֹ  נתן ּפ חסּה .ה ואפלּ וּ  ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌

צוּ רת  ׁש הסיר  ד  בּ קוּ רנס מכה ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְבּ פניה.

הּט יט :גּ ררּה .ּפ ניה:  ֹבּ תו והׁש ל סח וֹ ב  ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌

ובגמרא טז. שלנו . בספרים  הוא  וכן חברו' 'ושל וי "ג הרע"ב , גירסת  נב:)כן איתא(דף
ושל שנה  בילדותו ישראלדרבי  סבר  בילדותו כי  חברו, ושל שנה  ובזקנותו ישראל

מבטלה, נמי  דישראל  דנפשיה בטל  כוכבים דעובד כיון  פלח, כוכבים  דעובד  אדעתא 
דישראל דנפשיה  כוכבים  עובד  מבטל  וכי פלח , דנפשיה אדעתא ישראל  סבר  ובזקנותו

בטיל. אין יז.לא גוי שגם לבטל , יכול  שאינו פשיטא  עצמו  ישראל של  זרה ועבודה 
עולמית  בטילה  לה  שאין  לבטלה , קל"ט )יכול  סימן ריש בתוי "ט.יח..(טור הובא ר "ן ,
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ישמעאל זרה רבי עבודה ד פרק  נ

א וֹ  מכר ּה  בּ טלה. אינ ּה  זוֹ  הרי  הצּ וֹ אה ,
וחכמים  בּ ּט ל. א וֹ מר, רבּ י  מׁש כּ נ ּה ,

בּט ל: לא  א וֹ מרים,

בּ ׁש עת  ע וֹ בדיה ׁש ה נּ יחוּ ה  זרה  עבוֹ דה
מלחמה, בּ ׁש עת מּת רת. ׁש לוֹ ם,
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בּ טלה. רתחאינ ּה  ׁש ה דּ לפוּ ם ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌
לּה : ּפ לח  והדר  א וֹ מר לּה , רבּ י  ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌

כּ ׁש ּמ כר ּה בּ ּט לּה . ור בּ נן דר בּ י ּפ לגּת א ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
צוֹ רף  לישׂ ראל  מכר ּה  אבל ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְלנכרי,

כּ חכמים: והלכה בּ טלה. הכּ ל ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִדּ ברי 
עוֹ בדיה.ו לחזר :ׁש הנּ יחוּ ה דּ ּת ם ואין ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֹ

מ ּת רת. ׁש לוֹ ם ויצאוּ בּ ׁש עת הוֹ איל  ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌
בּ ּט ל וּ ה: ּמ הם, נטל וּ ה ולא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְלדת

בזהיט. שיש  סובר  שהוא  משום הוא  רבי  טעם  אי הראשונים שנחלקו מבואר  בר "ן
וכמו  הקרובה , במשנה שלום  בשעת  עובדיה הניחוה  וכמו  דמבטלה  ומוכח בזיון 
ולכן  ויתיכה  ישברה דמילתא  וסתמא צורף שהוא  בלוקח שאיירי או בפנים . שפירשנו

הרע "ב לשון  שברה. כבר  הגוי כאילו  אומר )נחשב  רבי שרבי (בד"ה  לכאורה מורה 
צורף. בישראל  אלא חכמים ליה  מודו ולא צורף , שאינו  לנכרי במוכר  אף  איירי 
חולקים  ורבנן בזיון , משום הוא  הביטול  טעם שלרבי מפרש  שהוא  משמע  ולפ"ז
וישראל הוא  שצורף כיון  יתיכה , שודאי צורף בישראל  אלא ליה מודי ולא בזה  עליו

משום כ.הוא. אלא  ביזיון  מטעם ולא מודי , רבנן גם צורף לישראל כשמוכר  אבל 
דהכי  אדעתא כמוכר  והוא  להתיכה , דעתו  ודאי הוא וישראל הוא  דצורף  דכיון 

ובטלה. שברה כבר  הוא  כאלו  במכרהונחשב  מודים שרבנן למ"ד  אי הפוסקים  (נחלקו 

גם שמודים  נאמר אם  אף  הרע "ב  לדעת  ישראל. לצורף משכנה  אם  נמי מודים  ישראל, לצורף

ולא הזמן והגיע  שלו , יהא  פלוני זמן עד יקחנו  לא  שאם  הישראל התנה אם  רק היינו  ע "כ בזה ,

לו  כמכרה  הוה  ולכן  .)(תוי "ט)לקחו 
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ישמעאל זרה רבי עבודה ד נאפרק 

הרי מלכים, ׁש ל בּ ימוֹ סיא וֹ ת  אסוּ רה .
א וֹ תם  ׁש ּמ עמידין  מּפ ני מּת ר וֹ ת , א לּ וּ 

ע וֹ ברים: ׁש ה ּמ לכים בּ ׁש עה

אין אם בּ ר וֹ מי , ה זּ קנים את  ׁש אלוּ 
אינוֹ  למה זרה, בּ עבוֹ דה רצוֹ נוֹ 
ׁש אין לדבר א לּ וּ  להן , אמר וּ  מבּט לּה .
היה עוֹ בדין, היוּ  בּ וֹ  לעוֹ לם צר
וללּ בנה  לחּמ ה  ע וֹ בדין  הן  הרי מבּט לוֹ .
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מלכים. ׁש ל  גזית בּ ימ וֹ סיא וֹ ת אבני  ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
,הּמ ל מהל  בּ דר ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַהמתּק נוֹ ת
ׁש ם  מ וֹ ׁש יבים ׁש ם ע וֹ בר  ְוּ כ ׁש הּמ ל◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌
וּ ב גּ מרא  ל ּה . מׁש ּת חוה והוּ א זרה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲב וֹ דה
כּ ל וֹ מר  אוֹ תּה , ׁש ּמ נּ יחין מּפ ני  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְמפר ׁש ,

ב וֹ דה  ׁש ם להוֹ ׁש יב  מיחדוֹ ת ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ֵאינן
ׁש הּמ לכים  ב ׁש ה אלּ א ׁש ה כל  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָזרה
ע וֹ ברים  ׁש הּמ לכים וּ פמים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְע וֹ ברים,
 ּהלכ להם, ח וֹ ׁש ׁש ין ואין אחרת  ְבּ דר◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ח ׁש יבי: זרה ב וֹ דה מ ׁש ּמ ׁש י  ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָלאו

ביושר כא. מסותתות  לומר  ורוצה גזיזה, מלשון  לא)גזית ה מלכים-א  ציון .(מצודת 

לעבור כב. מניחה  היה  לא  המלך  אי  ולכן קבע, נקרא  ידועים  לפרקים  בה כשמשמשים
קבע  כמשמש  נחשבת היתה  אחרת דרך  לאו (מאירי)לפעמים הלכך הרע"ב ומש "כ .

רש "י לשון הוא  חשיבי , כוכבים עבודת נג:)משמשי קבוע (דף משמש  לאו .(ריטב"א)ור "ל
לעיל ששנינו כמו  עליו הע "ז שאין כל  מותר  קבע  שאינו מ"ז)ומשמש  העמיד(פ "ג

ע "ז לבימוס )עליה האבן הקצה ולא שעה, מותרת.(לפי זו הרי איתאכג .וסילקה, ובגמרא  ר "ן .
האומות)שהפילוסופין השואלים .(חכמי היו הם 
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ישמעאל זרה רבי עבודה ד פרק  נ

א וֹ  מכר ּה  בּ טלה. אינ ּה  זוֹ  הרי  הצּ וֹ אה ,
וחכמים  בּ ּט ל. א וֹ מר, רבּ י  מׁש כּ נ ּה ,

בּט ל: לא  א וֹ מרים,

בּ ׁש עת  ע וֹ בדיה ׁש ה נּ יחוּ ה  זרה  עבוֹ דה
מלחמה, בּ ׁש עת מּת רת. ׁש לוֹ ם,
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ טלה. רתחאינ ּה  ׁש ה דּ לפוּ ם ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌
לּה : ּפ לח  והדר  א וֹ מר לּה , רבּ י  ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌

כּ ׁש ּמ כר ּה בּ ּט לּה . ור בּ נן דר בּ י ּפ לגּת א ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
צוֹ רף  לישׂ ראל  מכר ּה  אבל ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְלנכרי,

כּ חכמים: והלכה בּ טלה. הכּ ל ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִדּ ברי 
עוֹ בדיה.ו לחזר :ׁש הנּ יחוּ ה דּ ּת ם ואין ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֹ

מ ּת רת. ׁש לוֹ ם ויצאוּ בּ ׁש עת הוֹ איל  ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌
בּ ּט ל וּ ה: ּמ הם, נטל וּ ה ולא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְלדת

בזהיט. שיש  סובר  שהוא  משום הוא  רבי  טעם  אי הראשונים שנחלקו מבואר  בר "ן
וכמו  הקרובה , במשנה שלום  בשעת  עובדיה הניחוה  וכמו  דמבטלה  ומוכח בזיון 
ולכן  ויתיכה  ישברה דמילתא  וסתמא צורף שהוא  בלוקח שאיירי או בפנים . שפירשנו

הרע "ב לשון  שברה. כבר  הגוי כאילו  אומר )נחשב  רבי שרבי (בד"ה  לכאורה מורה 
צורף. בישראל  אלא חכמים ליה  מודו ולא צורף , שאינו  לנכרי במוכר  אף  איירי 
חולקים  ורבנן בזיון , משום הוא  הביטול  טעם שלרבי מפרש  שהוא  משמע  ולפ"ז
וישראל הוא  שצורף כיון  יתיכה , שודאי צורף בישראל  אלא ליה מודי ולא בזה  עליו

משום כ.הוא. אלא  ביזיון  מטעם ולא מודי , רבנן גם צורף לישראל כשמוכר  אבל 
דהכי  אדעתא כמוכר  והוא  להתיכה , דעתו  ודאי הוא וישראל הוא  דצורף  דכיון 

ובטלה. שברה כבר  הוא  כאלו  במכרהונחשב  מודים שרבנן למ"ד  אי הפוסקים  (נחלקו 

גם שמודים  נאמר אם  אף  הרע "ב  לדעת  ישראל. לצורף משכנה  אם  נמי מודים  ישראל, לצורף

ולא הזמן והגיע  שלו , יהא  פלוני זמן עד יקחנו  לא  שאם  הישראל התנה אם  רק היינו  ע "כ בזה ,

לו  כמכרה  הוה  ולכן  .)(תוי "ט)לקחו 

 י י ח ר ו ק מ

ישמעאל זרה רבי עבודה ד נאפרק 

הרי מלכים, ׁש ל בּ ימוֹ סיא וֹ ת  אסוּ רה .
א וֹ תם  ׁש ּמ עמידין  מּפ ני מּת ר וֹ ת , א לּ וּ 

ע וֹ ברים: ׁש ה ּמ לכים בּ ׁש עה

אין אם בּ ר וֹ מי , ה זּ קנים את  ׁש אלוּ 
אינוֹ  למה זרה, בּ עבוֹ דה רצוֹ נוֹ 
ׁש אין לדבר א לּ וּ  להן , אמר וּ  מבּט לּה .
היה עוֹ בדין, היוּ  בּ וֹ  לעוֹ לם צר
וללּ בנה  לחּמ ה  ע וֹ בדין  הן  הרי מבּט לוֹ .
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מלכים. ׁש ל  גזית בּ ימ וֹ סיא וֹ ת אבני  ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
,הּמ ל מהל  בּ דר ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַהמתּק נוֹ ת
ׁש ם  מ וֹ ׁש יבים ׁש ם ע וֹ בר  ְוּ כ ׁש הּמ ל◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌
וּ ב גּ מרא  ל ּה . מׁש ּת חוה והוּ א זרה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲב וֹ דה
כּ ל וֹ מר  אוֹ תּה , ׁש ּמ נּ יחין מּפ ני  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְמפר ׁש ,

ב וֹ דה  ׁש ם להוֹ ׁש יב  מיחדוֹ ת ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ֵאינן
ׁש הּמ לכים  ב ׁש ה אלּ א ׁש ה כל  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָזרה
ע וֹ ברים  ׁש הּמ לכים וּ פמים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְע וֹ ברים,
 ּהלכ להם, ח וֹ ׁש ׁש ין ואין אחרת  ְבּ דר◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ח ׁש יבי: זרה ב וֹ דה מ ׁש ּמ ׁש י  ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָלאו

ביושר כא. מסותתות  לומר  ורוצה גזיזה, מלשון  לא)גזית ה מלכים-א  ציון .(מצודת 

לעבור כב. מניחה  היה  לא  המלך  אי  ולכן קבע, נקרא  ידועים  לפרקים  בה כשמשמשים
קבע  כמשמש  נחשבת היתה  אחרת דרך  לאו (מאירי)לפעמים הלכך הרע"ב ומש "כ .

רש "י לשון הוא  חשיבי , כוכבים עבודת נג:)משמשי קבוע (דף משמש  לאו .(ריטב"א)ור "ל
לעיל ששנינו כמו  עליו הע "ז שאין כל  מותר  קבע  שאינו מ"ז)ומשמש  העמיד(פ "ג

ע "ז לבימוס )עליה האבן הקצה ולא שעה, מותרת.(לפי זו הרי איתאכג .וסילקה, ובגמרא  ר "ן .
האומות)שהפילוסופין השואלים .(חכמי היו הם 
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ישמעאל זרה רבי עבודה ד פרק  נב

מּפ ני ע וֹ למוֹ  יא בּ ד  ולּמ זּ ל וֹ ת . ולכּ וֹ כבים
יא בּ ד  כּ ן , אם להן , אמרוּ  הּׁשוֹ טים.
דּ בר  וי נּ יח בּ וֹ  לע וֹ לם צר ׁש אין  דּ בר
אף  להן , אמרוּ  בּ וֹ . הע וֹ לם  ׁש צּ ר
א לּ וּ , ׁש ל ע וֹ בדיהם ידי  מחזיקין  אנ וּ 
ׁש הרי אלוֹ הוֹ ת , ׁש הן  ּת דע וּ  ׁש א וֹ מרים,

בטלוּ : לא  הן

   
   

     
     
     
      

    
     

   
     

      

ז משנה

וחלקיו היקב  המאירי)תיאור (ע"פ 
גת

זו המונחות  ע של  ועבות  גדולות  מלוחות  עשוי הגת 
כדי  ברגל  אות  ודורכי הגת  על  הענבי נותני זו. אצל 

ויתפרקו . שישתברו 

 מ ויורד מטה כלפי  זב  היוצא  והיי ,במדרו קצת מונח הגת 
הגת. שבתחתית הבור אל  הגת 

תפוח 
מעיקר  נמו יותר קצת  שטח   עושי היו הגת  של  העליו בראש
 אוספי קצת הענבי שכשנדרכו  ש על  תפוח הנקרא וזהו הגת 

תפוח. כעי עגולה בצורה  ש אות ומעמידי  אות

היי בור
מכל  ברגל, הדריכה אחר מיד להימש מתחיל שהיי פי  על  א
בדריכת להוסי התפוח על כשה קורה עליה  טועני  מקו
 והול וזב  מטה לצד  הגת  במדרו נמש כולו  היי .יינ ויציאת 

הגת. של התחתו צד כנגד בקרקע שהוא  לבור לו

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

א לּ וּ .ז  ׁש ל ידיהם מחזיקין  אנ וּ  אף
היינוּ  אם וללּ בנה. לח ּמ ה ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָהע וֹ בדים

מצמן  חרב וּ  זרה ב וֹ דה ׁש אר  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִר וֹ אין
לאלּ וּ : מ וֹ דים היינוּ  קיּ מ וֹ ת, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְואלּ וּ 

ישמעאל זרה רבי עבודה ד נג פרק 

ּפ י על אף הגּ וֹ י מן  בּ ע וּ טה  גּ ת  לוֹ קחין 
ואינ וֹ  לּת ּפ וּ ח. ונ וֹ תן  בּ יד וֹ  נ וֹ טל  ׁש ה וּ א 
לבּ וֹ ר , ירד  לבּ וֹ ר . ׁש יּ רד  עד  ,נס יין נ עשׂ ה

ח 

גרגותני 
המרזב בסו הבור.  לתו  היי יורד  דרכו מרזב מותק הגת בסו
 דר לבור נשפ והיי גדול  סל  נותני לבור היי שיורד לפני 
 היי ע הנמשכי והאשכולות  והזגי שהחרצני כדי הסל

'גרגותני '. חז"ל בפי נקרא זה סל  הסל . באותו ישארו

בבור היי קיפוי 
אפשר אי ,וזגי  החרצני רוב להוציא מועיל  שהגרגותני וא
החרצרי כשאות לבור, וזגי חרצני מעט יתגלגלו שלא 
וזהו ,אות  מוציאי למעלה צפות  ש  המתגלגלי וזגי

דבור . קיפוי הנקרא
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ עוּ טה.ח נכרי:גּ ת וּ דרכ ּה  ׁש בּ טּה  ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
בּ יד וֹ . נ וֹ טל ׁש הוּ א  ּפ י  על נבים אף ֲ◌ָ◌ִ◌

היּ ין:  ֹלּת ּפ וּ ח.מּת ו אסיפת ונ וֹ תן  מקוֹ ם ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ַ◌
ּת ּפ וּ ח, קר וּ י  גּ ל  כּ מין השׂ וּ י ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָהנבים

יין  נשׂ ה דּ אינוֹ  דידן ּת נּ א ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְוסבר 
מׁש נה  וזוֹ  לבּ וֹ ר . ׁש יּ רד ד  ֶנס◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
כיון  אלּ א הלכה, ואין היא, ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִראׁש וֹ נה
:נס יין נשׂ ה , להּמ ׁש היּ ין ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש התחיל

בעוטהכד. גת קרי שם  אותם ודרכו בגת אותן  שהביאו לאחר  נה .)הענבים  דף .(רא "ה

בעבידתיהכה. אז כי הדריכה, בשעת ברגליו  בהם  שנגע  ממה בידיו  נגיעה  רבותא ויותר 
מנסך  ולא מ"י)טריד מתכוין(כדלקמן ואפילו  ברגל  ניסוך דרך דאין  .(תוי"ט )א "נ

לרישא,כו . פירוש  סיפא הוי זו  ולגירסא  נעשה' 'שאינו או נעשה ' 'אינו גורסים יש 
לבור  שירד עד נסך יין נעשה שאינו  כיון  נאסר  אינו שלכן  שירד ור "ל שעד (כלומר,

עליו  יין שם אין שהתחיל)לבור ד "ה  נה : דף דין(רש "י התנא משמיענו  נעשה' 'ואינו  לגירסתנו  אבל  .

נאסר אינו  לבור, ויורד הגת  מן המושך בקילוח הגוי נגע שאפילו  לוקחין)חדש, תוד"ה נה . .)(דף
הרשב"םכז. משיטת  ולאפוקי  רש "י, לשון  וכן  לבור )רע"ב , ירד שכיון (בתוד"ה ומאירי 

דריכתו. מחמת או כן, לפני העכו"ם  בו שנגע הנגיעה  מחמת נאסר  לבור  שירד 
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ישמעאל זרה רבי עבודה ד פרק  נב

מּפ ני ע וֹ למוֹ  יא בּ ד  ולּמ זּ ל וֹ ת . ולכּ וֹ כבים
יא בּ ד  כּ ן , אם להן , אמרוּ  הּׁשוֹ טים.
דּ בר  וי נּ יח בּ וֹ  לע וֹ לם צר ׁש אין  דּ בר
אף  להן , אמרוּ  בּ וֹ . הע וֹ לם  ׁש צּ ר
א לּ וּ , ׁש ל ע וֹ בדיהם ידי  מחזיקין  אנ וּ 
ׁש הרי אלוֹ הוֹ ת , ׁש הן  ּת דע וּ  ׁש א וֹ מרים,

בטלוּ : לא  הן

   
   

     
     
     
      

    
     

   
     

      

ז משנה

וחלקיו היקב  המאירי)תיאור (ע"פ 
גת

זו המונחות  ע של  ועבות  גדולות  מלוחות  עשוי הגת 
כדי  ברגל  אות  ודורכי הגת  על  הענבי נותני זו. אצל 

ויתפרקו . שישתברו 

 מ ויורד מטה כלפי  זב  היוצא  והיי ,במדרו קצת מונח הגת 
הגת. שבתחתית הבור אל  הגת 

תפוח 
מעיקר  נמו יותר קצת  שטח   עושי היו הגת  של  העליו בראש
 אוספי קצת הענבי שכשנדרכו  ש על  תפוח הנקרא וזהו הגת 

תפוח. כעי עגולה בצורה  ש אות ומעמידי  אות

היי בור
מכל  ברגל, הדריכה אחר מיד להימש מתחיל שהיי פי  על  א
בדריכת להוסי התפוח על כשה קורה עליה  טועני  מקו
 והול וזב  מטה לצד  הגת  במדרו נמש כולו  היי .יינ ויציאת 

הגת. של התחתו צד כנגד בקרקע שהוא  לבור לו

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

א לּ וּ .ז  ׁש ל ידיהם מחזיקין  אנ וּ  אף
היינוּ  אם וללּ בנה. לח ּמ ה ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָהע וֹ בדים

מצמן  חרב וּ  זרה ב וֹ דה ׁש אר  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִר וֹ אין
לאלּ וּ : מ וֹ דים היינוּ  קיּ מ וֹ ת, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְואלּ וּ 
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ּפ י על אף הגּ וֹ י מן  בּ ע וּ טה  גּ ת  לוֹ קחין 
ואינ וֹ  לּת ּפ וּ ח. ונ וֹ תן  בּ יד וֹ  נ וֹ טל  ׁש ה וּ א 
לבּ וֹ ר , ירד  לבּ וֹ ר . ׁש יּ רד  עד  ,נס יין נ עשׂ ה

ח 

גרגותני 
המרזב בסו הבור.  לתו  היי יורד  דרכו מרזב מותק הגת בסו
 דר לבור נשפ והיי גדול  סל  נותני לבור היי שיורד לפני 
 היי ע הנמשכי והאשכולות  והזגי שהחרצני כדי הסל

'גרגותני '. חז"ל בפי נקרא זה סל  הסל . באותו ישארו

בבור היי קיפוי 
אפשר אי ,וזגי  החרצני רוב להוציא מועיל  שהגרגותני וא
החרצרי כשאות לבור, וזגי חרצני מעט יתגלגלו שלא 
וזהו ,אות  מוציאי למעלה צפות  ש  המתגלגלי וזגי

דבור . קיפוי הנקרא

      
      

 כד     
       

            כה
      כו        כז 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ עוּ טה.ח נכרי:גּ ת וּ דרכ ּה  ׁש בּ טּה  ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
בּ יד וֹ . נ וֹ טל ׁש הוּ א  ּפ י  על נבים אף ֲ◌ָ◌ִ◌

היּ ין:  ֹלּת ּפ וּ ח.מּת ו אסיפת ונ וֹ תן  מקוֹ ם ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ַ◌
ּת ּפ וּ ח, קר וּ י  גּ ל  כּ מין השׂ וּ י ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָהנבים

יין  נשׂ ה דּ אינוֹ  דידן ּת נּ א ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְוסבר 
מׁש נה  וזוֹ  לבּ וֹ ר . ׁש יּ רד ד  ֶנס◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
כיון  אלּ א הלכה, ואין היא, ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִראׁש וֹ נה
:נס יין נשׂ ה , להּמ ׁש היּ ין ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש התחיל

בעוטהכד. גת קרי שם  אותם ודרכו בגת אותן  שהביאו לאחר  נה .)הענבים  דף .(רא "ה

בעבידתיהכה. אז כי הדריכה, בשעת ברגליו  בהם  שנגע  ממה בידיו  נגיעה  רבותא ויותר 
מנסך  ולא מ"י)טריד מתכוין(כדלקמן ואפילו  ברגל  ניסוך דרך דאין  .(תוי"ט )א "נ

לרישא,כו . פירוש  סיפא הוי זו  ולגירסא  נעשה' 'שאינו או נעשה ' 'אינו גורסים יש 
לבור  שירד עד נסך יין נעשה שאינו  כיון  נאסר  אינו שלכן  שירד ור "ל שעד (כלומר,

עליו  יין שם אין שהתחיל)לבור ד "ה  נה : דף דין(רש "י התנא משמיענו  נעשה' 'ואינו  לגירסתנו  אבל  .

נאסר אינו  לבור, ויורד הגת  מן המושך בקילוח הגוי נגע שאפילו  לוקחין)חדש, תוד"ה נה . .)(דף
הרשב"םכז. משיטת  ולאפוקי  רש "י, לשון  וכן  לבור )רע"ב , ירד שכיון (בתוד"ה ומאירי 

דריכתו. מחמת או כן, לפני העכו"ם  בו שנגע הנגיעה  מחמת נאסר  לבור  שירד 
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מּת ר: והּׁשאר אסוּ ר, ּׁשבּ בּ וֹ ר מה

ב וֹ צרין  לא אבל בּ גּ ת, הגּ וֹ י עם עּמ וֹ .דּ וֹ רכין  ט 

     
      

  כח
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             ל

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אסוּ ר . ּׁשבּ בּ וֹ ר אחרימה  נכרי בּ וֹ  י גּ ע אם  ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
בּ גּ ת .טכן: הגּ וֹ י עם  אמרינן דּ וֹ רכין ולא ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌

דּ אפ לּ וּ  ה וּ א, הנאה בּ אּס וּ רי ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמשׂ ּת כּ ר 
ׁש א  זמן  כּ ל דּ ׁש רי ּת נּ א  האי סבר  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִבׁש תיּ ה
ליכּ א , טמאה  גּ וֹ רם וּ מוּ ם ל בּ וֹ ר. ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָירד
נטמא וּ , מט, הנּ כרי בּ הם  ׁש דּ ר ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶׁש ּמ ה 
טמאה : גּ וֹ רם  היּ שׂ ראל ׁש אין ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונמצא

עּמ וֹ . בוֹ צרין לא  בּ גת אבל  ׁש נּ וֹ תנם לפי ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌
בּ מ גּ עוֹ , הנבים  מטּמ א  וה נּ כרי ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְטמאה ,
וסבר  טמאה. גּ וֹ רם  ּמ וֹ  ה בּ וֹ צר ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוה יּ שׂ ראל
לחלּ ין  טמאה לגרם אס וּ ר ּת נּ א  ◌ִ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַהאי

נכרי. ׁש ל הם  ואפ לּ וּ  י שׂ ראל ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש בּ ארץ
כּ יון  לן דּ קימא  זוֹ , כּ מׁש נה הלכה  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְואין 
, נס יין נשׂ ה  להּמ ׁש ה יּ ין ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש התחיל 
כּ וֹ כבים  הע וֹ בד  ם דּ וֹ רכין אין  ִּהל כ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
לחלּ ין  טמאה  לגרם  מּת ר לן וקימא ◌ִ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַבּ גּ ת .
נכרי, ׁש ל הם כּ ׁש החלּ ין  ישׂ ראל ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש בּ ארץ
ּפ י ל ואף  הנּ כרי, ם בּ וֹ צרין  ִּהל כ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌
כּ לוּ ם . בּ כ אין לחלּ ין  טמאה ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ֶׁש גּ וֹ רם 
לכּת חלּ ה  כּ רמוֹ  הבּ וֹ צר ישׂ ראל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִוּ מיהוּ 
נבים  להביא אפלּ וּ  ּמ וֹ  נכרי  יּק ח ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִֹלא

נזירא  אמרינן ל ל מוּ ם  כוּ ':לגּ ת , ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

העכו"םכח. בו  נגע  אם  נאסר  שאינו שם)וה "ה לגירסא(תוספות אלא לזה הצריכו  שלא נראה (אבל

לגיר  אבל שאינו ' או  כמבואר 'אינו ' ממש, ירידה עד אלא נסך נעשה שאינו  ברישא השמיענו  כבר סתנו 

עיי"ש) לעיל, לאכט..בהערה שעדיין  הדריכה , מתחילת  דורך  ואינו עיי"ש . ברע "ב , כמבואר 
לדרוך הגוי התחיל  שכבר  אחר  אלא  הוכשרו , לא סתמא  כי  טמא, בגת  שנתנם  במה  נטמאו 
עמו  לדרוך הישראל מותר  מעתה ולכן הגוי, נגיעת  ידי על  ונטמאו  שיצאו במשקין  הוכשרו

תוספות) בשם בבצירה.(תוי"ט , הוכשרו  שכבר הרמב"ם הקרובה)(ולפי הערה בתחילת(עיין גם  לסייע מותר  ,

כן) מלפני נטמאו  שכבר בכךהדריכה, העו"כ נצטוה שלא ליכא, עבירה עוברי  ידי מסייע ומשום .
בצירהל..(רש "י) בשעת  כבר  הענבים  הוכשרו לגת הבוצר  סתם אי ורמב "ם רש "י נחלקו 

ולכן  הוכשרו. ולרמב"ם הוכשרו לא לרש "י  לא. או  מאליהן, שנסחטין המשקין ידי  על 
שנתינתם  לטמאם , גורם והוא טמאה בגת שנותנם  לפי הוא  עמו לבצור  שאסור  טעם  לרש "י
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לא בטמאה , ע וֹ שׂ ה  ׁש ה וּ א  י שׂ ראל
מוֹ ליכין אבל עּמ וֹ , בוֹ צרין  ולא  דוֹ רכין 
מן עּמ וֹ  וּ מביאין  לגּ ת , חב יּ וֹ ת  עּמ וֹ 
בטמאה, ע וֹ שׂ ה ׁש הוּ א  נחּת וֹ ם הגּ ת .
אבל עּמ וֹ , עוֹ רכין ולא לׁש ין לא

לּפ לטר: פת  עּמ וֹ  מוֹ ליכין 

    
   

   
      

     לא
     

     
 לב    

     
          

       לג     
             

    לד

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ טמאה. פר וֹ תיו  העוֹ שׂ ה ע וֹ בר וי שׂ ראל ֵ◌
הּת ר וּ מ וֹ ת  מטּמ א ׁש הוּ א לפי הוּ א, ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲברה
לסיּ ע וֹ , אסוּ ר   ּהלכ ׁש בּ הם. ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְוהּמ שׂ ר וֹ ת

:בּ כ רגיל  יהא ׁש א אבל כּ די  ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

עּמ וֹ . לגּ ת:מ וֹ ליכין  ריקניּ וֹ ת חב יּ וֹ ת ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌
עּמ וֹ . הגּ ת.וּ מביאין  מן מלאוֹ ת חב יּ וֹ ת ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌

ׁש נּ טמאוּ  מאחר  הוה, דּ הוה ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְדּ מאי
טמאוֹ ת: בּ חב יּ וֹ ת היּ ין ל ּת ן ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌מּת ר 

בשעת הגוי בהם  כשנוגע לרמב "ם אבל  תטמאם . ודריכתם  היא  דריכה  לשם  לגת
הרע "ב שכתב  ומה עמו . בוצר  כשהוא  לטמא עוזר  הוא  ויהיה  נטמאו, מיד  הבצירה
הענבים  מטמא שהנכרי ומש "כ כן , העתיק רש"י  מלשון טמאה, בגת  שנותנם לפי 
לא ולפיכך כאחד, עולים הפירושים  שני הרכבת  ואין הרמב "ם, מפירוש  העתיק  במגעו ,

אחד  בלשון  לחברם  להרע"ב הדריכהלא..(תוי"ט )הו "ל בסוף אף  אסור  הדריכה ובכל 
בתחילת טמא שכבר  אע "פ  אסור  הלכך הוא  מעשה  חד דדריכה משום נטמאו , כשכבר 
אף ולהרמב"ם  מעשה. אותו  זה שאין כיון בחביות  עמו  להוליך  מותר  אבל הדריכה.

ולפיכך  היא הדריכה  מלאכת בכלל בבצירהבצירה  נטמאו כבר  שלשיטתו אע"פ  אסור 
העבירהלב..(תוי"ט ) נשלמה  וכבר  הוא חדש  מעשה זה הקודמת)שמעשה  הערה .(עיין

בתוי "ט.לג . הובא רמב"ם .לד.רש "י ,
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מּת ר: והּׁשאר אסוּ ר, ּׁשבּ בּ וֹ ר מה

ב וֹ צרין  לא אבל בּ גּ ת, הגּ וֹ י עם עּמ וֹ .דּ וֹ רכין  ט 

     
      

  כח

       
      

         כט    
             ל

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אסוּ ר . ּׁשבּ בּ וֹ ר אחרימה  נכרי בּ וֹ  י גּ ע אם  ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
בּ גּ ת .טכן: הגּ וֹ י עם  אמרינן דּ וֹ רכין ולא ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌

דּ אפ לּ וּ  ה וּ א, הנאה בּ אּס וּ רי ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמשׂ ּת כּ ר 
ׁש א  זמן  כּ ל דּ ׁש רי ּת נּ א  האי סבר  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִבׁש תיּ ה
ליכּ א , טמאה  גּ וֹ רם וּ מוּ ם ל בּ וֹ ר. ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָירד
נטמא וּ , מט, הנּ כרי בּ הם  ׁש דּ ר ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶׁש ּמ ה 
טמאה : גּ וֹ רם  היּ שׂ ראל ׁש אין ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונמצא

עּמ וֹ . בוֹ צרין לא  בּ גת אבל  ׁש נּ וֹ תנם לפי ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌
בּ מ גּ עוֹ , הנבים  מטּמ א  וה נּ כרי ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְטמאה ,
וסבר  טמאה. גּ וֹ רם  ּמ וֹ  ה בּ וֹ צר ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוה יּ שׂ ראל
לחלּ ין  טמאה לגרם אס וּ ר ּת נּ א  ◌ִ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַהאי

נכרי. ׁש ל הם  ואפ לּ וּ  י שׂ ראל ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש בּ ארץ
כּ יון  לן דּ קימא  זוֹ , כּ מׁש נה הלכה  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְואין 
, נס יין נשׂ ה  להּמ ׁש ה יּ ין ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש התחיל 
כּ וֹ כבים  הע וֹ בד  ם דּ וֹ רכין אין  ִּהל כ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
לחלּ ין  טמאה  לגרם  מּת ר לן וקימא ◌ִ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַבּ גּ ת .
נכרי, ׁש ל הם כּ ׁש החלּ ין  ישׂ ראל ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש בּ ארץ
ּפ י ל ואף  הנּ כרי, ם בּ וֹ צרין  ִּהל כ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌
כּ לוּ ם . בּ כ אין לחלּ ין  טמאה ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ֶׁש גּ וֹ רם 
לכּת חלּ ה  כּ רמוֹ  הבּ וֹ צר ישׂ ראל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִוּ מיהוּ 
נבים  להביא אפלּ וּ  ּמ וֹ  נכרי  יּק ח ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִֹלא

נזירא  אמרינן ל ל מוּ ם  כוּ ':לגּ ת , ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

העכו"םכח. בו  נגע  אם  נאסר  שאינו שם)וה "ה לגירסא(תוספות אלא לזה הצריכו  שלא נראה (אבל

לגיר  אבל שאינו ' או  כמבואר 'אינו ' ממש, ירידה עד אלא נסך נעשה שאינו  ברישא השמיענו  כבר סתנו 

עיי"ש) לעיל, לאכט..בהערה שעדיין  הדריכה , מתחילת  דורך  ואינו עיי"ש . ברע "ב , כמבואר 
לדרוך הגוי התחיל  שכבר  אחר  אלא  הוכשרו , לא סתמא  כי  טמא, בגת  שנתנם  במה  נטמאו 
עמו  לדרוך הישראל מותר  מעתה ולכן הגוי, נגיעת  ידי על  ונטמאו  שיצאו במשקין  הוכשרו

תוספות) בשם בבצירה.(תוי"ט , הוכשרו  שכבר הרמב"ם הקרובה)(ולפי הערה בתחילת(עיין גם  לסייע מותר  ,

כן) מלפני נטמאו  שכבר בכךהדריכה, העו"כ נצטוה שלא ליכא, עבירה עוברי  ידי מסייע ומשום .
בצירהל..(רש "י) בשעת  כבר  הענבים  הוכשרו לגת הבוצר  סתם אי ורמב "ם רש "י נחלקו 

ולכן  הוכשרו. ולרמב"ם הוכשרו לא לרש "י  לא. או  מאליהן, שנסחטין המשקין ידי  על 
שנתינתם  לטמאם , גורם והוא טמאה בגת שנותנם  לפי הוא  עמו לבצור  שאסור  טעם  לרש "י
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לא בטמאה , ע וֹ שׂ ה  ׁש ה וּ א  י שׂ ראל
מוֹ ליכין אבל עּמ וֹ , בוֹ צרין  ולא  דוֹ רכין 
מן עּמ וֹ  וּ מביאין  לגּ ת , חב יּ וֹ ת  עּמ וֹ 
בטמאה, ע וֹ שׂ ה ׁש הוּ א  נחּת וֹ ם הגּ ת .
אבל עּמ וֹ , עוֹ רכין ולא לׁש ין לא

לּפ לטר: פת  עּמ וֹ  מוֹ ליכין 

    
   

   
      

     לא
     

     
 לב    

     
          

       לג     
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בּ טמאה. פר וֹ תיו  העוֹ שׂ ה ע וֹ בר וי שׂ ראל ֵ◌
הּת ר וּ מ וֹ ת  מטּמ א ׁש הוּ א לפי הוּ א, ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲברה
לסיּ ע וֹ , אסוּ ר   ּהלכ ׁש בּ הם. ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְוהּמ שׂ ר וֹ ת

:בּ כ רגיל  יהא ׁש א אבל כּ די  ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

עּמ וֹ . לגּ ת:מ וֹ ליכין  ריקניּ וֹ ת חב יּ וֹ ת ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌
עּמ וֹ . הגּ ת.וּ מביאין  מן מלאוֹ ת חב יּ וֹ ת ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌

ׁש נּ טמאוּ  מאחר  הוה, דּ הוה ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְדּ מאי
טמאוֹ ת: בּ חב יּ וֹ ת היּ ין ל ּת ן ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌מּת ר 

בשעת הגוי בהם  כשנוגע לרמב "ם אבל  תטמאם . ודריכתם  היא  דריכה  לשם  לגת
הרע "ב שכתב  ומה עמו . בוצר  כשהוא  לטמא עוזר  הוא  ויהיה  נטמאו, מיד  הבצירה
הענבים  מטמא שהנכרי ומש "כ כן , העתיק רש"י  מלשון טמאה, בגת  שנותנם לפי 
לא ולפיכך כאחד, עולים הפירושים  שני הרכבת  ואין הרמב "ם, מפירוש  העתיק  במגעו ,

אחד  בלשון  לחברם  להרע"ב הדריכהלא..(תוי"ט )הו "ל בסוף אף  אסור  הדריכה ובכל 
בתחילת טמא שכבר  אע "פ  אסור  הלכך הוא  מעשה  חד דדריכה משום נטמאו , כשכבר 
אף ולהרמב"ם  מעשה. אותו  זה שאין כיון בחביות  עמו  להוליך  מותר  אבל הדריכה.

ולפיכך  היא הדריכה  מלאכת בכלל בבצירהבצירה  נטמאו כבר  שלשיטתו אע"פ  אסור 
העבירהלב..(תוי"ט ) נשלמה  וכבר  הוא חדש  מעשה זה הקודמת)שמעשה  הערה .(עיין

בתוי "ט.לג . הובא רמב"ם .לד.רש "י ,
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ישמעאל זרה רבי עבודה ד פרק  נו 

ׁש ל  ה בּ וֹ ר  בּ צד  ע וֹ מד ׁש נּ מצא  גּ וֹ י 
אסוּ ר. מלוה, עליו לוֹ  י ׁש  אם יין ,
נפל מּת ר. מלוה, עליו לוֹ  אין
את  ה ּת יז בקּ נה , וּ מדד וֹ  ועלה, לבּ וֹ ר 

י

י משנה

:נס התורהיי  מ בהנאה אסור זרה לעבודה שנתנס להיי.

: יינ  והואסת לא, או  נתנס א יודעי אנו שאי  נכרי יי
מדברי  זה ואיסור .נס כיי בהנאה אסור ,יינ  סת הנקרא

הוא גוי :.לו סופרי בו  שנגע  ישראל  יי"העכו בו שיגע יי כל 
ואסור  יינ כסת ודינו זרה, לעבודה אותו  נס שמא   חיישינ

ה "אג )בהנאה פי "א אסורות מאכלות הלכות " הרמב .(תוכ"ד

      
      

      
   

   לז  
       

  לח            
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אסוּ ר.י מלוה עליו ל וֹ  י ׁש  לוֹ אם יׁש  אם ִ◌ֵ◌
לוֹ  מ ׁש בּ ד היּ ין ׁש זּ ה מלוה, היּ ין ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ל 
לראוֹ ת  בּ יּה  ונגע  כממוֹ נוֹ  הוּ א אז ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבחוֹ ב וֹ ,

הוּ א: יין:נפל.היא מלא לב וֹ ר  הנּ כרי  ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
ׁש נּ פל ו עלה. בּ ׁש ה דּ נגע  גּ ב  ל  אף מת. ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

נתכּ וּ ן  ולא הוֹ איל  בּ הנאה, אסוּ ר  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵאינוֹ 

אוֹ סר וֹ , בּ ליּ תוֹ  חי, לה אבל  ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִל גּ ע .
ׁש נּ צּ וֹ ל : ל זרה לב וֹ דה דּ מוֹ דה ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִמוּ ם

בּק נה. יינוֹ וּ מדד וֹ  מוֹ דד  הנּ כרי  ׁש היה אוֹ  ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌
בּ קנה: י שׂ ראל ׁש הּת יז והּת יז.ׁש ל אוֹ  ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌

י שׂ ראל  ׁש ל  מ יּ ינוֹ  הצּ ר ה את ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַהנּ כרי 
בּ יּ ין: בּ ידיו נגע  ולא הּק נה ידי  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַל 

קרא לה. אמר אבוה  בר  רבה  לח )אמר  לב  גו'.(דברים  נסיכם  יין יׁש ּת וּ  יאכל וּ  זבחימוֹ  חלב  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֲא ׁש ר 
דכתיב  מנלן, גופיה וזבח  בהנאה , אסור  נמי יין אף  בהנאה  אסור  זבח  כח )מה  קו  ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַויּ צּ מדוּ (תהלים 

בהנאה אסור  נמי זבח  אף  בהנאה אסור  מת מה  מתים . זבחי ו יּ אכל וּ  ּפ עוֹ ר  כט:)לב ל  .(דף  ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌
בהנאה לו. אף  אסרו דע"ז חומרא  ה "ג)ומשום  שם  אוסרים(רדב"ז היינו לא שאם  כתב  ובר "ן .

ויבאו נאסר  נסוך  שמשום יסברו הרואין שמא  תקלה , מזה  יוצא  היה בשתיה  אם  כי אותו 
ממש  נסך  יין  גם  בהנאה  מ "ג)להתיר  פ"ב  בתוי "ט  אמרלז..(הובא  אי דסבר ליגע ירא  דאינו

בחובי לי תנהו  ליה  אמינא  מידי בסוגיין(רש "י )לי כדאיתא  אפותיקי, זה  יין בעשה  ואיירי ,
ס :) שם.(דף  נגע לח.וברש "י ולא מירתת  לשם  ליכנס רשות  לו  שאין בתוי "ט )שכיון הובא  .(ר "ן ,
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ׁש היה א וֹ  בקּ נה  ּפ יהצּ ר עה על מטּפ ח 
מעשׂ ה, היה א לּ וּ  בּ כל מר ּת חת , חבית 
נטל  מּת יר. ׁש מע וֹ ן  ורבּ י  יּמ כר . ואמרוּ 
זה  לבּ וֹ ר, בּ חמת וֹ  וּ זרקּה  החבית  את 

והכ ׁש ירוּ : מעשׂ ה  היה

ברׁש וּ ת וֹ  ונ וֹ תנ וֹ  נכרי  ׁש ל יינ וֹ  המטהר יא 

     
      

      
     

   
     

     
   לט      

          
 מ

     
    

       מא 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מלה הּמ רּת חת. החבית ׁש היתה ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
ל  ביד וֹ  הנּ כרי וטפח ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְרתיח וֹ ת,

:בּ כ  ּנּס ו  דּ ר אין ורבּ י הרתיח וֹ ת, ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
מ ּת יר. ׁש מע וֹ ן:ׁש מעוֹ ן  כּ ר בּ י  הלכה ואין ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌

והכׁש יר וּ . מעשׂ ה היה בּ ׁש תיּ ה:זה אף ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

נכרי .יא ׁש ל  יינ וֹ  י שׂ ראל המטהר  ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
בּ כ ׁש ר וּ ת  נכרי  ׁש ל  נבים  ֶׁש דּ ר◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
נוֹ תן  ואינוֹ  לישׂ ראל , למכר וֹ  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְכּ די
לאחר  ׁש יּ מ כּ ר נּ וּ  ד ל נּ כרי ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָמע וֹ ת

בר ׁש וּ תוֹ .זמן: נכרי:ונ וֹ תנ וֹ  ׁש ל  ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌

היתהלט. שהנגיעה  כיון נפילה , בשעת בידו בו שנגע אע"פ  מותר  מת, ועלה לבור  בנפל
היתה שהנגיעה אע"ג מותר  צרעה, להתיז  או למדוד קנה  ידי  על וכשנגע כלל. כוונה  בלי 
אחר . דבר  ידי  על אלא  ממש  בידו  היתה לא והנגיעה  נתכוין אחר  ולדבר  הואיל בכוונה ,
ניסוך דרך שאין כיון בהנאה  מותר  מ"מ ממש  בידו שטיפח  אע"פ הרתיחות, על  ובטיפח 

ורע "ב)בכך שכאן מ..(רש"י, משום היינו  אסור , בחמתו  שלא ומשמע בחמתו , דקתני  אע"ג 
בחמתו  דחפו ומשם  לבור  סמוך עד החבית מגלגל היה אלא  מרחוק , בזריקה  איירי לא 
לבור  החבית  שנכנס  בשעה שמא חוששין  בחמתו כשאינו  לבור , סמוך שהוא וכיון  לבור .

בשתיה. ונאסר  אחר , דבר  ידי על בכוונה  כנוגע  והוה בחבית נגע כשזורקעדיין (אבל

יגע , אם שאף  משום  אי נוגע , אינו  ובודאי בפזיזות עושה שאז משום  אי לכך , חיישינן  לא  בחמתו ,

בכוונה) נגיעה יהיה הקרובה.מא..לא  במשנה  כמפורש  לחובו, משועבד  היין  שאין ואיירי
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ׁש ל  ה בּ וֹ ר  בּ צד  ע וֹ מד ׁש נּ מצא  גּ וֹ י 
אסוּ ר. מלוה, עליו לוֹ  י ׁש  אם יין ,
נפל מּת ר. מלוה, עליו לוֹ  אין
את  ה ּת יז בקּ נה , וּ מדד וֹ  ועלה, לבּ וֹ ר 

י

י משנה

:נס התורהיי  מ בהנאה אסור זרה לעבודה שנתנס להיי.

: יינ  והואסת לא, או  נתנס א יודעי אנו שאי  נכרי יי
מדברי  זה ואיסור .נס כיי בהנאה אסור ,יינ  סת הנקרא

הוא גוי :.לו סופרי בו  שנגע  ישראל  יי"העכו בו שיגע יי כל 
ואסור  יינ כסת ודינו זרה, לעבודה אותו  נס שמא   חיישינ

ה "אג )בהנאה פי "א אסורות מאכלות הלכות " הרמב .(תוכ"ד

      
      

      
   

   לז  
       

  לח            
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אסוּ ר.י מלוה עליו ל וֹ  י ׁש  לוֹ אם יׁש  אם ִ◌ֵ◌
לוֹ  מ ׁש בּ ד היּ ין ׁש זּ ה מלוה, היּ ין ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ל 
לראוֹ ת  בּ יּה  ונגע  כממוֹ נוֹ  הוּ א אז ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבחוֹ ב וֹ ,

הוּ א: יין:נפל.היא מלא לב וֹ ר  הנּ כרי  ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
ׁש נּ פל ו עלה. בּ ׁש ה דּ נגע  גּ ב  ל  אף מת. ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

נתכּ וּ ן  ולא הוֹ איל  בּ הנאה, אסוּ ר  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵאינוֹ 

אוֹ סר וֹ , בּ ליּ תוֹ  חי, לה אבל  ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִל גּ ע .
ׁש נּ צּ וֹ ל : ל זרה לב וֹ דה דּ מוֹ דה ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִמוּ ם

בּק נה. יינוֹ וּ מדד וֹ  מוֹ דד  הנּ כרי  ׁש היה אוֹ  ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌
בּ קנה: י שׂ ראל ׁש הּת יז והּת יז.ׁש ל אוֹ  ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌

י שׂ ראל  ׁש ל  מ יּ ינוֹ  הצּ ר ה את ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַהנּ כרי 
בּ יּ ין: בּ ידיו נגע  ולא הּק נה ידי  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַל 

קרא לה. אמר אבוה  בר  רבה  לח )אמר  לב  גו'.(דברים  נסיכם  יין יׁש ּת וּ  יאכל וּ  זבחימוֹ  חלב  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֲא ׁש ר 
דכתיב  מנלן, גופיה וזבח  בהנאה , אסור  נמי יין אף  בהנאה  אסור  זבח  כח )מה  קו  ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַויּ צּ מדוּ (תהלים 

בהנאה אסור  נמי זבח  אף  בהנאה אסור  מת מה  מתים . זבחי ו יּ אכל וּ  ּפ עוֹ ר  כט:)לב ל  .(דף  ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌
בהנאה לו. אף  אסרו דע"ז חומרא  ה "ג)ומשום  שם  אוסרים(רדב"ז היינו לא שאם  כתב  ובר "ן .

ויבאו נאסר  נסוך  שמשום יסברו הרואין שמא  תקלה , מזה  יוצא  היה בשתיה  אם  כי אותו 
ממש  נסך  יין  גם  בהנאה  מ "ג)להתיר  פ"ב  בתוי "ט  אמרלז..(הובא  אי דסבר ליגע ירא  דאינו

בחובי לי תנהו  ליה  אמינא  מידי בסוגיין(רש "י )לי כדאיתא  אפותיקי, זה  יין בעשה  ואיירי ,
ס :) שם.(דף  נגע לח.וברש "י ולא מירתת  לשם  ליכנס רשות  לו  שאין בתוי "ט )שכיון הובא  .(ר "ן ,
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ׁש היה א וֹ  בקּ נה  ּפ יהצּ ר עה על מטּפ ח 
מעשׂ ה, היה א לּ וּ  בּ כל מר ּת חת , חבית 
נטל  מּת יר. ׁש מע וֹ ן  ורבּ י  יּמ כר . ואמרוּ 
זה  לבּ וֹ ר, בּ חמת וֹ  וּ זרקּה  החבית  את 

והכ ׁש ירוּ : מעשׂ ה  היה

ברׁש וּ ת וֹ  ונ וֹ תנ וֹ  נכרי  ׁש ל יינ וֹ  המטהר יא 
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מלה הּמ רּת חת. החבית ׁש היתה ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
ל  ביד וֹ  הנּ כרי וטפח ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְרתיח וֹ ת,

:בּ כ  ּנּס ו  דּ ר אין ורבּ י הרתיח וֹ ת, ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
מ ּת יר. ׁש מע וֹ ן:ׁש מעוֹ ן  כּ ר בּ י  הלכה ואין ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌

והכׁש יר וּ . מעשׂ ה היה בּ ׁש תיּ ה:זה אף ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

נכרי .יא ׁש ל  יינ וֹ  י שׂ ראל המטהר  ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
בּ כ ׁש ר וּ ת  נכרי  ׁש ל  נבים  ֶׁש דּ ר◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
נוֹ תן  ואינוֹ  לישׂ ראל , למכר וֹ  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְכּ די
לאחר  ׁש יּ מ כּ ר נּ וּ  ד ל נּ כרי ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָמע וֹ ת

בר ׁש וּ תוֹ .זמן: נכרי:ונ וֹ תנ וֹ  ׁש ל  ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌

היתהלט. שהנגיעה  כיון נפילה , בשעת בידו בו שנגע אע"פ  מותר  מת, ועלה לבור  בנפל
היתה שהנגיעה אע"ג מותר  צרעה, להתיז  או למדוד קנה  ידי  על וכשנגע כלל. כוונה  בלי 
אחר . דבר  ידי  על אלא  ממש  בידו  היתה לא והנגיעה  נתכוין אחר  ולדבר  הואיל בכוונה ,
ניסוך דרך שאין כיון בהנאה  מותר  מ"מ ממש  בידו שטיפח  אע"פ הרתיחות, על  ובטיפח 

ורע "ב)בכך שכאן מ..(רש"י, משום היינו  אסור , בחמתו  שלא ומשמע בחמתו , דקתני  אע"ג 
בחמתו  דחפו ומשם  לבור  סמוך עד החבית מגלגל היה אלא  מרחוק , בזריקה  איירי לא 
לבור  החבית  שנכנס  בשעה שמא חוששין  בחמתו כשאינו  לבור , סמוך שהוא וכיון  לבור .

בשתיה. ונאסר  אחר , דבר  ידי על בכוונה  כנוגע  והוה בחבית נגע כשזורקעדיין (אבל

יגע , אם שאף  משום  אי נוגע , אינו  ובודאי בפזיזות עושה שאז משום  אי לכך , חיישינן  לא  בחמתו ,

בכוונה) נגיעה יהיה הקרובה.מא..לא  במשנה  כמפורש  לחובו, משועבד  היין  שאין ואיירי
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בּ עיר  הר בּ ים, לרׁש וּ ת  הּפ ת וּ ח בּ בית 
מּת ר. וישׂ ראלים, גּ וֹ ים בּ ּה  ׁש יּ ׁש 
ׁש יּ וֹ ׁש יב  עד אסוּ ר, גּ וֹ ים, ׁש כּ לּ ּה  בּ עיר

צרי ה ּׁשוֹ מר  ואין  י וֹ ׁש ב ׁש וֹ מר. להיוֹ ת   
ונכנס, י וֹ צא  ׁש הוּ א  ּפ י על אף וּ מׁש ּמ ר .
א וֹ מר, אלעזר בּ ן  ׁש מע וֹ ן  ר בּ י מּת ר .

היא : אחת  גּ וֹ ים ר ׁש וּ ת  כּ ל
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מ ּת ר. וי שׂ ראלים נכרים  בּ ּה  ׁש יּ ׁש  בּ עיר 
י שׂ ראל  הנ ליּה  חזוּ  דּ למא נכרי ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדּ מר ּת ת
ואפלּ וּ  וּ מפסידנא. הר בּ ים בר ׁש וּ ת ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְדּ ברי 
לוֹ  ׁש אין והוּ א ׁש רי. וח וֹ תם, מפּת ח  ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵאין
לוֹ  ׁש כּ תב  כּ ג וֹ ן יין, אוֹ תוֹ  ל  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִמלוה

לקּמ ן: כּ דאמרינן , מ ּמ רבּ י התקבּ לּת י ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌
אל עזר  בּ ן  נכרי ׁש מעוֹ ן  רׁש וּ ת כּ ל  א וֹ מר 

היא . אלזר אחת בּ ן ׁש מע וֹ ן דר בּ י ּפ לגּת א ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
כּ ׁש הנּ יח סבר  קּמ א דּ תנּ א קּמ א, ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְותנּ א
היּ ין, בּ ל נכרי  ׁש ל בּ ר ׁש וּ תוֹ  יין ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל 
לר ׁש וּ ת  ּפ תוּ ח  הבּ ית ׁש יּ הא דב ינן ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְהוּ א
בּ ּה . דּ רים ונכרים ׁש יּ שׂ ראל ויר  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָהר בּ ים

הבּ ית, בּ ל  ׁש אינוֹ  אחר  נכרי  בּ ר ׁש וּ ת ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲאבל 
ׁש רי. בּ ּה , דּ רים ישׂ ראל  ׁש אין ב יר  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 
ר ׁש וּ ת  כּ ל אוֹ מר , אל זר  בּ ן ׁש מע וֹ ן ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְור בּ י
הנּ כרי דבר ׁש וּ ת היכי  וכי היא, אחת ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָנכרי 
ׁש יּ שׂ ראל  ב יר  אלּ א אסוּ ר  היּ ין ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַבּ ל 
לר ׁש וּ ת  ּפ תוּ ח והבּ ית בּ ּה  דּ רים ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְונכרים
צרי אחר , נכרי בּ ר ׁש וּ ת נּמ י הכי  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָהר בּ ים,
וּ בית  בּ ּה  דּ רים ונכרים ׁש יּ שׂ ראל  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִיר 
כּ ר בּ י והלכה הר בּ ים. לר ׁש וּ ת ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָּפ תוּ ח
וח וֹ תם  ׁש ּמ פּת ח וּ בזמן אלזר . בּ ן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִׁש מע וֹ ן
בּ ין  היּ ין בּ ל  בּ ר ׁש וּ ת בּ ין ישׂ ראל , ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְבּ יד
הכּ ל : לדברי מּת ר  אחר , נכרי ֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ ר ׁש וּ ת

כגנבמב. עליו נתפס  יותר  הוא קרן כי  הנכרי לו שייחד ואיירי כלל , לו  שייך  היין שאין כיון 
בתוי"ט )זוית  הובא רש"י, כגנב,מג ..(ע "פ  עליו  שנתפס  כיון בו ליגע ירא שהוא אע"פ  כי 
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ברׁש וּ ת וֹ , ונ וֹ תנ וֹ  נכרי  ׁש ל יינ וֹ  הּמ טהר
 מּמ התקבּ לּת י לוֹ , כוֹ תב והלּ ה
י שׂ ראל  ירצה  אם אבל מּת ר. מע וֹ ת ,
את  לוֹ  ׁש יּ ּת ן  עד מנּ יחוֹ  ואינ וֹ  להוֹ ציא וֹ 
ׁש אן , בבית  מעשׂ ה היה  זה  מע וֹ תיו,

חכמים: ואסרוּ 

ביין  עּמ וֹ  ל עשׂ וֹ ת  הּפ וֹ על את נס,הּׂשוֹ כר  

יב

א 

    
     
   

       
     

   מד  
    
     

            
             

    מה

הפועל  את השוכר  ה פרק

     
    

             

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מ ּמ יב התקבּ לּת י  ל וֹ  כוֹ תב והלּ ה
מ ּת ר. לר ׁש וּ ת מעוֹ ת ּפ תוּ ח  הבּ ית אם ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌

היר , בּ אוֹ תּה  דּ רים וישׂ ראלים ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָהר בּ ים
ליל: וכוּ '.כּ דאמרינן ירצה אם  אבל  ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

הנּ כרי, אצל מ ׁש כּ וֹ ן היּ ין הוי  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדּ הׁש ּת א
אסוּ ר , היּ ין, ל מלוה לוֹ  וי ׁש  ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִהוֹ איל

לי, ותבע וּ  לי  חזוּ  אי  דּ סבר  מר ּת ת, ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְדּ לא
ׁש ּמ פּת ח ּפ י  ל ואף הוּ א. דּ ידי ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲאמינא

אסוּ ר : י שׂ ראל, בּ יד  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְוחוֹ תם
נס .א  ביין עּמ וֹ  ל עשׂ וֹ ת  ה ּפ וֹ על את  ה ּׂשוֹ כר

חב יּ וֹ ת  לה וֹ לי א וֹ  כּ לי , אל  מכּ לי ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַלהריקוֹ 
בסתם  ואפ לּ וּ  למקוֹ ם. יינם:מּמ קוֹ ם ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌

אם  אחר  שפעם כדי לנסך, היין בעל לגוי  רשות יתן  הנפקד שמא  לגומלין. חיישינן
לנסך לו  יתן  הוא גם חברו, אצל  ויפקידנו  יינו יטהר  בתוי"ט )ישראל  הובא  .(רש "י,

יין מד. להוציא בידך מעכב  שאיני  מעות  קבלתי כאלו הריני  לו שאומר  כלומר ,
שתרצה  עת בכל  והלה)מרשותי  ד"ה  רש"י ס: ואע "פמה..(דף  כגנב. עליו נתפס  ואינו

לא בו  ידעו אם מה , ויהי שאומר  זה להפסד  חושש אינו לישראל למכרו יוכל שלא
ממני היהודים)יקחו ממני יקנו  לא  היותר ולכל לנסך, רוצה  אני אופן בכל ור"ל, .(רמב"ם ,

 י י ח ר ו ק מ

עכ



ישמעאל זרה רבי עבודה ד פרק  נח

בּ עיר  הר בּ ים, לרׁש וּ ת  הּפ ת וּ ח בּ בית 
מּת ר. וישׂ ראלים, גּ וֹ ים בּ ּה  ׁש יּ ׁש 
ׁש יּ וֹ ׁש יב  עד אסוּ ר, גּ וֹ ים, ׁש כּ לּ ּה  בּ עיר

צרי ה ּׁשוֹ מר  ואין  י וֹ ׁש ב ׁש וֹ מר. להיוֹ ת   
ונכנס, י וֹ צא  ׁש הוּ א  ּפ י על אף וּ מׁש ּמ ר .
א וֹ מר, אלעזר בּ ן  ׁש מע וֹ ן  ר בּ י מּת ר .

היא : אחת  גּ וֹ ים ר ׁש וּ ת  כּ ל

    
     

   
     
     

     

   
    
    

                
              

  מב            
              

          מג

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מ ּת ר. וי שׂ ראלים נכרים  בּ ּה  ׁש יּ ׁש  בּ עיר 
י שׂ ראל  הנ ליּה  חזוּ  דּ למא נכרי ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדּ מר ּת ת
ואפלּ וּ  וּ מפסידנא. הר בּ ים בר ׁש וּ ת ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְדּ ברי 
לוֹ  ׁש אין והוּ א ׁש רי. וח וֹ תם, מפּת ח  ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵאין
לוֹ  ׁש כּ תב  כּ ג וֹ ן יין, אוֹ תוֹ  ל  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִמלוה

לקּמ ן: כּ דאמרינן , מ ּמ רבּ י התקבּ לּת י ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌
אל עזר  בּ ן  נכרי ׁש מעוֹ ן  רׁש וּ ת כּ ל  א וֹ מר 

היא . אלזר אחת בּ ן ׁש מע וֹ ן דר בּ י ּפ לגּת א ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
כּ ׁש הנּ יח סבר  קּמ א דּ תנּ א קּמ א, ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְותנּ א
היּ ין, בּ ל נכרי  ׁש ל בּ ר ׁש וּ תוֹ  יין ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל 
לר ׁש וּ ת  ּפ תוּ ח  הבּ ית ׁש יּ הא דב ינן ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְהוּ א
בּ ּה . דּ רים ונכרים ׁש יּ שׂ ראל ויר  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָהר בּ ים

הבּ ית, בּ ל  ׁש אינוֹ  אחר  נכרי  בּ ר ׁש וּ ת ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲאבל 
ׁש רי. בּ ּה , דּ רים ישׂ ראל  ׁש אין ב יר  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 
ר ׁש וּ ת  כּ ל אוֹ מר , אל זר  בּ ן ׁש מע וֹ ן ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְור בּ י
הנּ כרי דבר ׁש וּ ת היכי  וכי היא, אחת ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָנכרי 
ׁש יּ שׂ ראל  ב יר  אלּ א אסוּ ר  היּ ין ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַבּ ל 
לר ׁש וּ ת  ּפ תוּ ח והבּ ית בּ ּה  דּ רים ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְונכרים
צרי אחר , נכרי בּ ר ׁש וּ ת נּמ י הכי  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָהר בּ ים,
וּ בית  בּ ּה  דּ רים ונכרים ׁש יּ שׂ ראל  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִיר 
כּ ר בּ י והלכה הר בּ ים. לר ׁש וּ ת ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָּפ תוּ ח
וח וֹ תם  ׁש ּמ פּת ח וּ בזמן אלזר . בּ ן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִׁש מע וֹ ן
בּ ין  היּ ין בּ ל  בּ ר ׁש וּ ת בּ ין ישׂ ראל , ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְבּ יד
הכּ ל : לדברי מּת ר  אחר , נכרי ֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ ר ׁש וּ ת

כגנבמב. עליו נתפס  יותר  הוא קרן כי  הנכרי לו שייחד ואיירי כלל , לו  שייך  היין שאין כיון 
בתוי"ט )זוית  הובא רש"י, כגנב,מג ..(ע "פ  עליו  שנתפס  כיון בו ליגע ירא שהוא אע"פ  כי 
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ברׁש וּ ת וֹ , ונ וֹ תנ וֹ  נכרי  ׁש ל יינ וֹ  הּמ טהר
 מּמ התקבּ לּת י לוֹ , כוֹ תב והלּ ה
י שׂ ראל  ירצה  אם אבל מּת ר. מע וֹ ת ,
את  לוֹ  ׁש יּ ּת ן  עד מנּ יחוֹ  ואינ וֹ  להוֹ ציא וֹ 
ׁש אן , בבית  מעשׂ ה היה  זה  מע וֹ תיו,

חכמים: ואסרוּ 

ביין  עּמ וֹ  ל עשׂ וֹ ת  הּפ וֹ על את נס,הּׂשוֹ כר  

יב

א 

    
     
   

       
     

   מד  
    
     

            
             

    מה

הפועל  את השוכר  ה פרק

     
    

             

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מ ּמ יב התקבּ לּת י  ל וֹ  כוֹ תב והלּ ה
מ ּת ר. לר ׁש וּ ת מעוֹ ת ּפ תוּ ח  הבּ ית אם ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌

היר , בּ אוֹ תּה  דּ רים וישׂ ראלים ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָהר בּ ים
ליל: וכוּ '.כּ דאמרינן ירצה אם  אבל  ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

הנּ כרי, אצל מ ׁש כּ וֹ ן היּ ין הוי  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדּ הׁש ּת א
אסוּ ר , היּ ין, ל מלוה לוֹ  וי ׁש  ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִהוֹ איל

לי, ותבע וּ  לי  חזוּ  אי  דּ סבר  מר ּת ת, ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְדּ לא
ׁש ּמ פּת ח ּפ י  ל ואף הוּ א. דּ ידי ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲאמינא

אסוּ ר : י שׂ ראל, בּ יד  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְוחוֹ תם
נס .א  ביין עּמ וֹ  ל עשׂ וֹ ת  ה ּפ וֹ על את  ה ּׂשוֹ כר

חב יּ וֹ ת  לה וֹ לי א וֹ  כּ לי , אל  מכּ לי ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַלהריקוֹ 
בסתם  ואפ לּ וּ  למקוֹ ם. יינם:מּמ קוֹ ם ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌

אם  אחר  שפעם כדי לנסך, היין בעל לגוי  רשות יתן  הנפקד שמא  לגומלין. חיישינן
לנסך לו  יתן  הוא גם חברו, אצל  ויפקידנו  יינו יטהר  בתוי"ט )ישראל  הובא  .(רש "י,

יין מד. להוציא בידך מעכב  שאיני  מעות  קבלתי כאלו הריני  לו שאומר  כלומר ,
שתרצה  עת בכל  והלה)מרשותי  ד"ה  רש"י ס: ואע "פמה..(דף  כגנב. עליו נתפס  ואינו

לא בו  ידעו אם מה , ויהי שאומר  זה להפסד  חושש אינו לישראל למכרו יוכל שלא
ממני היהודים)יקחו ממני יקנו  לא  היותר ולכל לנסך, רוצה  אני אופן בכל ור"ל, .(רמב"ם ,

 י י ח ר ו ק מ

עכ



הפועל את זרה השוכר עבודה ה פרק ס

עּמ וֹ  לעשׂ וֹ ת שׂ כרוֹ  אסוּ ר. שׂ כרוֹ 
לוֹ  ׁש אמר  ּפ י  על אף אחרת , מלאכה 
מ ּמ קוֹ ם  נס יין ׁש ל חבית  לי  ה עבר
החמוֹ ר  את  ה שׂ וֹ כר  מּת ר . שׂ כר וֹ  למק וֹ ם ,
אס וּ ר . שׂ כר ּה  , נס יין עליה  להביא
ׁש ה נּ יח  ּפ י  על אף עליה , לי ׁש ב  שׂ כרּה 

מּת ר : שׂ כר ּה  עליה , לגינוֹ  ה גּ וֹ י 
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   ב   
            

          
          ג 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אסוּ ר. חכמים שׂ כר וֹ  ׁש ּק נסוּ  הוּ א קנס ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
יינם: וּ בסתם נס מ ּת ר.בּ יין שׂ כרוֹ  ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌

חבית  כּ ל  לי הבר  לוֹ  ׁש אמר  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְוּ כגוֹ ן
אמ אם אבל בּ פר וּ טה. לוֹ וחבית ר  ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌

פר וּ ט וֹ ת, בּ מאה חב יּ וֹ ת מאה לי  ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַהבר 
בּ יניהם, נס יין ׁש ל חבית ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְונמצאת

אסוּ ר : שׂ כרּה שׂ כר וֹ  החמ וֹ ר  את הּׂשוֹ כר  ְ◌ָ◌ָ◌

מוּ ם אסוּ ר. ליּה  נקט מתניתין הא ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
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ר וֹ תחין  הגּ ריסין ׁש יּ הי וּ  והוּ א ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְהוּ א.
ּפ וֹ גם  ׁש אז החמץ, בּ הן ׁש נּ פל ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש ה
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עּמ וֹ  לעשׂ וֹ ת שׂ כרוֹ  אסוּ ר. שׂ כרוֹ 
לוֹ  ׁש אמר  ּפ י  על אף אחרת , מלאכה 
מ ּמ קוֹ ם  נס יין ׁש ל חבית  לי  ה עבר
החמוֹ ר  את  ה שׂ וֹ כר  מּת ר . שׂ כר וֹ  למק וֹ ם ,
אס וּ ר . שׂ כר ּה  , נס יין עליה  להביא
ׁש ה נּ יח  ּפ י  על אף עליה , לי ׁש ב  שׂ כרּה 

מּת ר : שׂ כר ּה  עליה , לגינוֹ  ה גּ וֹ י 
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אסוּ ר. חכמים שׂ כר וֹ  ׁש ּק נסוּ  הוּ א קנס ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
יינם: וּ בסתם נס מ ּת ר.בּ יין שׂ כרוֹ  ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌

חבית  כּ ל  לי הבר  לוֹ  ׁש אמר  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְוּ כגוֹ ן
אמ אם אבל בּ פר וּ טה. לוֹ וחבית ר  ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌

פר וּ ט וֹ ת, בּ מאה חב יּ וֹ ת מאה לי  ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַהבר 
בּ יניהם, נס יין ׁש ל חבית ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְונמצאת

אסוּ ר : שׂ כרּה שׂ כר וֹ  החמ וֹ ר  את הּׂשוֹ כר  ְ◌ָ◌ָ◌

מוּ ם אסוּ ר. ליּה  נקט מתניתין הא ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
ל  דּ אף לאׁש מ וֹ ינן אתא וסיפא ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵסיפא,
ליו  לר כּ ב  החמ וֹ ר  את דּ הוֹ כר  ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַגּ ב 
יין  ׁש ל  לגינוֹ  להנּ יח  נּמ י שׂ כר ּה  ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְסתמא
אמינא   ּת ד סלקא ליה, ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוּ מזוֹ נוֹ תיו
ליה  להביא מּק רא שׂ כר ּה  כאלּ וּ  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַדּ הוי 
לן: קמׁש מע  אסוּ ר , וּ שׂ כר וֹ  נס ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵיין

חכמים א. שקנסו  הוא  קנס  אלא הדין, מן אסור  אין  שכרו בהנאה , אסור  נסך  שיין אע "פ  כי 
סב.) ברע"ב.(דף  כמבואר  קנסו  יינם סתם על  ואפילו  מאהב.. לי  העבר  לו אמר  אם אבל

שכרו, לו חייב  אינו כולם  מעביר  שאינו זמן שכל  אסור , השכר  כל  פרוטות, במאה אלו חביות
האי  של בחבית  תלוי השכר  כל  החביות.(תוי"ט )סור ונמצא בין נסך יין של חבית שבנתערב (ואע "פ

מותרים  והשאר המלח לים  אחת  דמי מ"ט)מוליך פ"ג  לעיל  הרע"ב לא(כדפירש  דאיסור  החבית  ששם  דמי, לא  ,

להעביר  רצה  לא שאילו  השכר, כל גרמה  דאיסור חבית  דהך אפשר הכא אבל היתר, של חביות הנאת  גרמה

כלל שוכרו  היה לא  שמא איסור של חבית בתוי "ט)לו  הובא שיניחג ..)(ר"ן, עמו  כהתנה  שהוה פי על  אף 
שכר  לי  נכה  לומר  יוכל לא  עליה לגינו יתן  לא שאם כיון  מותר , שכרו  מ "מ  עליה  לגינו  גם

לכך  שכרה לא  כאילו זה הרי  ולכן  עליה, לגיני נתתי שלא  סה .)מחמת  דף הגמרא  ע"פ .(תוי"ט
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על  א וֹ  תאנים ג בּ י על נפל אסוּ רוֹ ת .
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חבית ונׁש ּת בּ רה בּ ספינה, גרוֹ גרוֹ ת
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צוֹ ננים:ידיחן .ב בּ ן בּ מים בּ ביתוֹ ס מעשׂ ה ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌
קתני,זוֹ נין . והכי מחּס רא חסוּ רי  מתניתין ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

נּמ י וּ מ שׂ ה מּת ר , לפגם ט ם נוֹ תן ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְואם
גר וֹ גר וֹ ת  מביא ׁש היה זוֹ נין בּ ן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְבּ ביתוֹ ס
ל  נס יין ׁש ל חבית ונׁש ּת בּ רה ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִבּ ספינה
חכמים  לפני  משׂ ה וּ בא ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַגּ בּ יהן

טעם.והּת יר וּ ם: בּ נוֹ תן  ׁש בּ הנאתוֹ  כּ ל ְ◌ִ◌ִ◌

אּס וּ ר : ׁש ל  מ ּט מ וֹ  נהנה ׁש אין ׁש אדם כּ ל ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌
טעם. בּ נ וֹ תן  בט מ וֹ בּ הנאתוֹ  נהנה ׁש אינוֹ  ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌

אּס וּ ר : חמץ.ׁש ל ׁש נּ פל כּ גוֹ ן  אּס וּ ר  ׁש ל  ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
לפגם  ט ם נוֹ תן הּת ר , ׁש ל גּ ריסין  ְֹבּ תו◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ר וֹ תחין  הגּ ריסין ׁש יּ הי וּ  והוּ א ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְהוּ א.
ּפ וֹ גם  ׁש אז החמץ, בּ הן ׁש נּ פל ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש ה
מיני ואר בּ ה סוֹ ף. וד מ ּת חלּ ה ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָבּ הם
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כּ דּ י ישׂ ראל עם מעביר ׁש היה  נכרי 
בחזקת  היה אם למקוֹ ם, מּמ קוֹ ם יין 
ׁש הוּ א ה וֹ דיע וֹ  אם מּת ר. הּמ ׁש ּת ּמ ר ,
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       ח  

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מ ּת חלּ ה  מׁש בּ יח  טם י ׁש  הם, טם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְנוֹ תני
בּ שׂ ר  ׁש ל  בּ תב ׁש יל היּ ין כּ ג וֹ ן סוֹ ף, ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְוד 
ודּ אי. אּס וּ ר  אסוּ ר  וזה דּ גים, ׁש ל  ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאוֹ 

סוֹ ף  וד מ ּת חלּ ה ּפ וֹ גם ט ם כּ גוֹ ן וי ׁש  , ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌
וזה  בּ דב ׁש , הבּ שׂ ר  אוֹ  הדּ גים ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַׁש מנוּ נית
וּ מׁש בּ יח  מּת ח לּ ה  ּפ וֹ גם  וי ׁש  לכּת חלּ ה. ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌מּת ר
בּ וֹ  פוֹ גם ׁש הוּ א בּ יּ ין הדּ ב ׁש  כּ גוֹ ן ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַבּ ּס וֹ ף,
ליו  ׁש יּ פגּ ם ד ב וֹ  וּ כ ׁש יּ ׁש הה ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְל ׁש ּת וֹ ,
ויׁש  וט ם. ריח הדּ ב ׁש  בּ וֹ  נוֹ תן היּ ין ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַֹכּ ח 
ׁש ּמ ן  כּ גוֹ ן  ּפ וֹ גם , וּ לב ּס וֹ ף  בּ תחלּ ה ◌ַ◌◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַמׁש בּ יח
בּ כלי   ּה בּ לו ה ּט ם  א וֹ  החמאה , ם ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַה בּ שׂ ר

ואחר  מ ׁש בּ ח  בּ וֹ  ׁש נּ כנס י וֹ מוֹ , בן ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש אינוֹ 
מּס פק. אסוּ רים הנים ואלּ וּ  נפגּ ם.  ָּכ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
חמץ בּ הן ׁש נּ פל ה לּ לוּ  הגּ ריסין אם  ְלפיכ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌
מּס פק, אסוּ רין הן הרי ר וֹ תחין היוּ  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָֹלא
ואף  וּ מ ׁש בּ יח, מקדּ יח  בּ גּ ריסין ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֶׁש החמץ
טמוֹ , ּפ וֹ גם  ּכ אחר  כ ׁש ּמ ר ּת יחין ּפ י ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַל 

ואסוּ ר : ּפ וֹ גם וּ לב ּס וֹ ף מׁש בּ יח  אם גהוי ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
הּמ ׁש ּת ּמ ר. בחזקת  ה וֹ דיע וֹ היה  ׁש א זמן כּ ל ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌

הּמ ׁש ּת ּמ ר , בחזקת הוי מפליג ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש הוּ א
מר ּת ת  דּ הנּ כרי מיל, הפליג ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַואפלּ וּ 
אסוּ ר : וחזי , ישׂ ראל  אתי  הׁש ּת א ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְואוֹ מר 

ומשביח בסוף ומשביח מתחלה  פוגם  על  כוונתו מספק , אסורים  השנים  ואלו  ומש "כ עיי "ש .
דינו  יומו  בן  שאינו  בכלי  הבלוע  שטעם  מש"כ על אבל פשוט . וזה בסוף, ופוגם  תחלה 
אלא אמור  זה שאין  לכאן, ענין  שם  השבח  שאין התוי"ט  תמה  בסוף, ופוגם  תחלה  כמשביח 
טעם  בו שיש  בקדירה  המבשל אבל פוגם , זמן ואחר  תחלה השביח תערובתו  כשבשעת 

סוף . ועד מתחלה ההיתר  דבר  פוגם  האיסור  טעם הרי כןפגום  כתב  דהרע "ב לומר יש  (ולכאורה 

מאליה. פגום נעשה  מעל "ע שאחר  אע "ג משובח  טעם תחלה שקבלה  משום  דאסרוה בעצמה הקדרה  על

ויכשירנו  שיגעילנו  עד באיסורו  נשאר דהכלי קי"ל לציון)והכי קכ"ט )הטור ח..)(ראשון הביא(סימן 
בפתוחות שאיירי הרא"ש דעת  שרי. לגמרי בפתוחות שאפילו  הר "י דעת שיטות, כמה  בזה
כדי  תוך ביין ליגע יוכל לא שהגוי כדי עץ של  בפקק פקוקים  הם  אבל חותם, שום בלי 

והר "י כתיפיו , על  כשהם  קכ"ט )הילוכו  סימן בטור שרי .(הובא  לגמרי פתוחות  שאפילו ס "ל
תוספות  שנא)אבל מאי ד"ה סט . ממה(דף  בסתומות . איירי  הרישא שגם  ומפרשים  חולקים 

סובר  שהוא ש"מ מפליג, שהוא  שהודיעו בבבא אלא בסתומות שאיירי  פירש לא  שהרע "ב
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ר בּ ן ויגּ ב. ויסּת ם ׁש יּ ׁש ּת ם כּ די מפליג,
ׁש יּ פ ּת ח  כּ די א וֹ מר, גּ מליאל בּ ן  ׁש מע וֹ ן 

ות גּ ב: ויגוּ ף
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

כּ מ וֹ י ׁש ּת ם. כד )יפּת ח . ׁש תם (בּ מד בּ ר ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌
פתוּ חה: ׁש ינוֹ  בּ ן הין, ׁש מעוֹ ן  רבּ ן  ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

א וֹ מר. אם גּ מליאל  אלּ א אסוּ ר  אינוֹ  ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
מגוּ פת  כּ ל את ׁש יּ פּת ח  כדי ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָׁש הה

אחרת:ויג וּ ף.החבית: מג וּ פה וי שׂ ה ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
ח וֹ ר ותגּ ב. לנקיבת אבל ותיב ׁש . ותנּ גב  ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌

מוּ ם  חׁש ׁש וּ , לא חבית ׁש ל ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִבּ מגוּ פה
ׁש ל  במגוּ פה ודוקא מלּ תא. ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְדּ מנכּ רא

דּ ר בּ ן  לי ּה  ר בּ נן דפליגי  הוּ א ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִסיד
נקב , לפתיחת וחי ׁש י  גּ מליאל  בּ ן ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִׁש מע וֹ ן
ואינוֹ  לבן ׁש הּס יד  מנכּ ר , דּ לא ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִמוּ ם
בּ מגוּ פת  אבל  לי ׁש ן. חד ׁש  בּ ין ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִנכּ ר 
בּ ן  ׁש מע וֹ ן לר בּ ן ר בּ נן מ וֹ ד וּ  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִטיט ,
ׁש יּ ׁש הה  ד היּ ין מּת סר  דּ לא ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַגּ מליאל 
ותגּ ב . ויגוֹ ף כלּ ּה  הּמ ג וּ פה ׁש יּ פּת ח  ֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְכדי

ׁש מע וֹ ן  כּ ר בּ ן גּ מליאל :והלכה בּ ן ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

כתוספות. ולא  כר "י  או בחזרהכרא "ש  לבוא  כשיכול רק  הוא ההיתר אי הראשונים נחלקו  (עוד

בסוגיין תוספות  של פירושו  לפי יראנו . לא  והגוי פתאום  לבוא  שיכול  באופן עקלתון סט.)דרך (דף

שהוא הודיעו  שלא כל ומתיר  חולק הרמב"ם המשתמר, בחזקת מקרי עקלתון דרך  לבא ביכול רק

הרע"ב לשון משמע  וכן הראב "דט..)(תוי "ט)מפליג, בר"ן)דעת  אם (הובא  אלא אסור  שאינו 
דעת אבל וכו', שישתום  שיעור  מקום לאותו בהילוך  ויש לילך  שרוצה המקום  לו אמר 
במשנה, המפורש השיעור  שהה אם אסור  מפליג , שהוא  סתמא לו שאמר  שכל הרא"ש 

הרע "ב  לשון משמע  תישבר י..(תוי"ט )וכן  שלא אפשר  אי המגופה  כשמוציא  .(תוי"ט )כי 
טיט במגופת ולכן  לבן. ונעשה  מתייבש זמן  הרבה  אחר  ורק  מתחילתו שחור  טיט  מגופת
סיד, של במגופה אלא נחלקו  ולא  ניכר . יהא  כי וימלאנו נקב  שיעשה לחשוש  אין  לכו"ע 
שמתייבש מיד סיד, עם  הנקב וימלא  ויחזור  סיד של  מגופה ינקב ואם מתחלתו לבן שהוא 
אינו  ורשב "ג ויסתום . ינקב שהגוי הת"ק  חושש  ולכן  המגופה. לשאר  דומה נראה  קצת
ונסתם  נקוב  שהיה  יראה השני  מצד  ויבדוק  המגופה ישראל  יוציא אם  כי  לכך , חושש
ינקב לא הגוי ולכן  הנקב , מקום  וייראה  המגופה  של הפנימי צד למרח  יוכל  לא  הגוי  כי

חדשה  מגופה  לעשות פנאי  יש כן  אם אלא ינסך ולא סט :)ויסתום  דף הסוגיא  עפ"י .(תוי"ט 
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הפועל את זרה השוכר עבודה ה פרק סב

כּ דּ י ישׂ ראל עם מעביר ׁש היה  נכרי 
בחזקת  היה אם למקוֹ ם, מּמ קוֹ ם יין 
ׁש הוּ א ה וֹ דיע וֹ  אם מּת ר. הּמ ׁש ּת ּמ ר ,
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מ ּת חלּ ה  מׁש בּ יח  טם י ׁש  הם, טם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְנוֹ תני
בּ שׂ ר  ׁש ל  בּ תב ׁש יל היּ ין כּ ג וֹ ן סוֹ ף, ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְוד 
ודּ אי. אּס וּ ר  אסוּ ר  וזה דּ גים, ׁש ל  ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאוֹ 

סוֹ ף  וד מ ּת חלּ ה ּפ וֹ גם ט ם כּ גוֹ ן וי ׁש  , ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌
וזה  בּ דב ׁש , הבּ שׂ ר  אוֹ  הדּ גים ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַׁש מנוּ נית
וּ מׁש בּ יח  מּת ח לּ ה  ּפ וֹ גם  וי ׁש  לכּת חלּ ה. ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌מּת ר
בּ וֹ  פוֹ גם ׁש הוּ א בּ יּ ין הדּ ב ׁש  כּ גוֹ ן ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַבּ ּס וֹ ף,
ליו  ׁש יּ פגּ ם ד ב וֹ  וּ כ ׁש יּ ׁש הה ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְל ׁש ּת וֹ ,
ויׁש  וט ם. ריח הדּ ב ׁש  בּ וֹ  נוֹ תן היּ ין ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַֹכּ ח 
ׁש ּמ ן  כּ גוֹ ן  ּפ וֹ גם , וּ לב ּס וֹ ף  בּ תחלּ ה ◌ַ◌◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַמׁש בּ יח
בּ כלי   ּה בּ לו ה ּט ם  א וֹ  החמאה , ם ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַה בּ שׂ ר

ואחר  מ ׁש בּ ח  בּ וֹ  ׁש נּ כנס י וֹ מוֹ , בן ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש אינוֹ 
מּס פק. אסוּ רים הנים ואלּ וּ  נפגּ ם.  ָּכ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
חמץ בּ הן ׁש נּ פל ה לּ לוּ  הגּ ריסין אם  ְלפיכ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌
מּס פק, אסוּ רין הן הרי ר וֹ תחין היוּ  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָֹלא
ואף  וּ מ ׁש בּ יח, מקדּ יח  בּ גּ ריסין ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֶׁש החמץ
טמוֹ , ּפ וֹ גם  ּכ אחר  כ ׁש ּמ ר ּת יחין ּפ י ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַל 

ואסוּ ר : ּפ וֹ גם וּ לב ּס וֹ ף מׁש בּ יח  אם גהוי ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
הּמ ׁש ּת ּמ ר. בחזקת  ה וֹ דיע וֹ היה  ׁש א זמן כּ ל ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌

הּמ ׁש ּת ּמ ר , בחזקת הוי מפליג ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש הוּ א
מר ּת ת  דּ הנּ כרי מיל, הפליג ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַואפלּ וּ 
אסוּ ר : וחזי , ישׂ ראל  אתי  הׁש ּת א ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְואוֹ מר 

ומשביח בסוף ומשביח מתחלה  פוגם  על  כוונתו מספק , אסורים  השנים  ואלו  ומש "כ עיי "ש .
דינו  יומו  בן  שאינו  בכלי  הבלוע  שטעם  מש"כ על אבל פשוט . וזה בסוף, ופוגם  תחלה 
אלא אמור  זה שאין  לכאן, ענין  שם  השבח  שאין התוי"ט  תמה  בסוף, ופוגם  תחלה  כמשביח 
טעם  בו שיש  בקדירה  המבשל אבל פוגם , זמן ואחר  תחלה השביח תערובתו  כשבשעת 

סוף . ועד מתחלה ההיתר  דבר  פוגם  האיסור  טעם הרי כןפגום  כתב  דהרע "ב לומר יש  (ולכאורה 

מאליה. פגום נעשה  מעל "ע שאחר  אע "ג משובח  טעם תחלה שקבלה  משום  דאסרוה בעצמה הקדרה  על

ויכשירנו  שיגעילנו  עד באיסורו  נשאר דהכלי קי"ל לציון)והכי קכ"ט )הטור ח..)(ראשון הביא(סימן 
בפתוחות שאיירי הרא"ש דעת  שרי. לגמרי בפתוחות שאפילו  הר "י דעת שיטות, כמה  בזה
כדי  תוך ביין ליגע יוכל לא שהגוי כדי עץ של  בפקק פקוקים  הם  אבל חותם, שום בלי 

והר "י כתיפיו , על  כשהם  קכ"ט )הילוכו  סימן בטור שרי .(הובא  לגמרי פתוחות  שאפילו ס "ל
תוספות  שנא)אבל מאי ד"ה סט . ממה(דף  בסתומות . איירי  הרישא שגם  ומפרשים  חולקים 

סובר  שהוא ש"מ מפליג, שהוא  שהודיעו בבבא אלא בסתומות שאיירי  פירש לא  שהרע "ב
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ר בּ ן ויגּ ב. ויסּת ם ׁש יּ ׁש ּת ם כּ די מפליג,
ׁש יּ פ ּת ח  כּ די א וֹ מר, גּ מליאל בּ ן  ׁש מע וֹ ן 

ות גּ ב: ויגוּ ף
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

כּ מ וֹ י ׁש ּת ם. כד )יפּת ח . ׁש תם (בּ מד בּ ר ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌◌
פתוּ חה: ׁש ינוֹ  בּ ן הין, ׁש מעוֹ ן  רבּ ן  ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

א וֹ מר. אם גּ מליאל  אלּ א אסוּ ר  אינוֹ  ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
מגוּ פת  כּ ל את ׁש יּ פּת ח  כדי ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָׁש הה

אחרת:ויג וּ ף.החבית: מג וּ פה וי שׂ ה ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
ח וֹ ר ותגּ ב. לנקיבת אבל ותיב ׁש . ותנּ גב  ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌

מוּ ם  חׁש ׁש וּ , לא חבית ׁש ל ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִבּ מגוּ פה
ׁש ל  במגוּ פה ודוקא מלּ תא. ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְדּ מנכּ רא

דּ ר בּ ן  לי ּה  ר בּ נן דפליגי  הוּ א ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִסיד
נקב , לפתיחת וחי ׁש י  גּ מליאל  בּ ן ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִׁש מע וֹ ן
ואינוֹ  לבן ׁש הּס יד  מנכּ ר , דּ לא ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִמוּ ם
בּ מגוּ פת  אבל  לי ׁש ן. חד ׁש  בּ ין ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִנכּ ר 
בּ ן  ׁש מע וֹ ן לר בּ ן ר בּ נן מ וֹ ד וּ  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִטיט ,
ׁש יּ ׁש הה  ד היּ ין מּת סר  דּ לא ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַגּ מליאל 
ותגּ ב . ויגוֹ ף כלּ ּה  הּמ ג וּ פה ׁש יּ פּת ח  ֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְכדי

ׁש מע וֹ ן  כּ ר בּ ן גּ מליאל :והלכה בּ ן ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

כתוספות. ולא  כר "י  או בחזרהכרא "ש  לבוא  כשיכול רק  הוא ההיתר אי הראשונים נחלקו  (עוד

בסוגיין תוספות  של פירושו  לפי יראנו . לא  והגוי פתאום  לבוא  שיכול  באופן עקלתון סט.)דרך (דף

שהוא הודיעו  שלא כל ומתיר  חולק הרמב"ם המשתמר, בחזקת מקרי עקלתון דרך  לבא ביכול רק

הרע"ב לשון משמע  וכן הראב "דט..)(תוי "ט)מפליג, בר"ן)דעת  אם (הובא  אלא אסור  שאינו 
דעת אבל וכו', שישתום  שיעור  מקום לאותו בהילוך  ויש לילך  שרוצה המקום  לו אמר 
במשנה, המפורש השיעור  שהה אם אסור  מפליג , שהוא  סתמא לו שאמר  שכל הרא"ש 

הרע "ב  לשון משמע  תישבר י..(תוי"ט )וכן  שלא אפשר  אי המגופה  כשמוציא  .(תוי"ט )כי 
טיט במגופת ולכן  לבן. ונעשה  מתייבש זמן  הרבה  אחר  ורק  מתחילתו שחור  טיט  מגופת
סיד, של במגופה אלא נחלקו  ולא  ניכר . יהא  כי וימלאנו נקב  שיעשה לחשוש  אין  לכו"ע 
שמתייבש מיד סיד, עם  הנקב וימלא  ויחזור  סיד של  מגופה ינקב ואם מתחלתו לבן שהוא 
אינו  ורשב "ג ויסתום . ינקב שהגוי הת"ק  חושש  ולכן  המגופה. לשאר  דומה נראה  קצת
ונסתם  נקוב  שהיה  יראה השני  מצד  ויבדוק  המגופה ישראל  יוציא אם  כי  לכך , חושש
ינקב לא הגוי ולכן  הנקב , מקום  וייראה  המגופה  של הפנימי צד למרח  יוכל  לא  הגוי  כי

חדשה  מגופה  לעשות פנאי  יש כן  אם אלא ינסך ולא סט :)ויסתום  דף הסוגיא  עפ"י .(תוי"ט 
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הפועל את זרה השוכר עבודה ה פרק סד

לוֹ  והל בספינה א וֹ  בקר וֹ ן  יינ וֹ  הּמ נּ יח
מּת ר. ורחץ, לּמ דינה  נכנס בקּפ נ דּ ריא ,
כּ די מפליג, ׁש הוּ א הוֹ דיעוֹ  אם
בּ ן ׁש מע וֹ ן  ר בּ ן  וי גּ ב . ויסּת ם ׁש יּ ׁש ּת ם
ויגוּ ף ׁש יּ פּת ח כּ די אוֹ מר, גּ מליאל
ּפ י על אף בחנ וּ ת , נכרי  ה ּמ נּ יח ות גּ ב .
הוֹ דיע וֹ  ואם מּת ר . ונכנס, יוֹ צא  ׁש ה וּ א 

ד    
    

  יא 
     
      

     יב
     

     
     

     
            

              
            

             

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בספינה.ד א וֹ  בקרוֹ ן  יינוֹ  ם הּמ נּ יח ִ◌
ׁש נּ כנס בּ קּפ נדּ ריא .הנּ כרי: קצרה,  בּ דר ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ׁש כּ נג דּ וֹ : מר  ויוֹ צא זה ורחץ.בּ ׁש ר  ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌
ידע מ ּת ר.בּ ּמ רחץ: לא דּ נכרי דּ כיון ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ַ◌

ואׁש מוֹ ינן  נגע . ולא מר ּת ת ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְדּ ׁש הי,
בּ ן  ׁש מע וֹ ן דר בּ ן ּפ לג ּת א ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְבּ מתניתין
בּ בי, ּת לתא בּ הנ ור בּ נן ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַגּ מליאל 
כּ דּ י מביר  ׁש היה נכרי תנא ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְדּ אי 
הנּ כרי מר ּת ת התם אמינא הוה ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַיין,
אבל  לי, חזי  אתי הׁש ּת א ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְדּ סבר 

לספינתי ּה  ליּה  מפליג וקר וֹ ן ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִבּ ספינה
ואי מר ּת ת. ולא דּ ב י  מאי  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַוביד
הּמ נּ יח תני  ולא וקר וֹ ן ספינה ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָתנא
בּ ספינה  אמינא הוה בחנוּ תוֹ , ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָנכרי 
באוֹ רחא  דּ למא דּ סבר  מר ּת ת ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוקר וֹ ן
וחזי אחר  מצּ ד וקאי  אזיל ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַאחרינא
דאיכּ א  בחנוּ תוֹ  נכרי  בּ מנּ יח אבל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִלי ,
כּ ל  וביד לבבא ליּה  אחיד ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְלמימר 
וּ בכ לּ הוּ  צריכא. לא, אימא ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְדּ ב י ,
גּ מליאל : בּ ן ׁש מע וֹ ן כּ ר בּ ן ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲהלכה

קכ"ט )טור יא. סימן שם .(ריש בברכותוב"ח  כדאיתא דרך קיצור היינו  ט)(קפנדריא פרק ומש"כ (סוף ,

של  שני שבצד  לשער סמוך לעיר  חוץ  היה שהמרחץ נל "פ  שכנגדו , משער ויצא  זה בשער שנכנס  הרע "ב 

משער  ויצא  קפנדריא  עשה והוא זה, שער דרך חוזר  שמיד חשבו  והם אחד שער  דרך לעיר נכנס והוא העיר ,

ל  ונכנס הרמב"ם .יב..מרחץ)שכנגדו  ע"פ 
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ויסּת ם  ׁש יׁש ּת ם כּ די מפליג, ׁש ה וּ א 
א וֹ מר, גּ מליאל בּ ן  ׁש מע וֹ ן  ר בּ ן  וי גּ ב .

ות גּ ב: ויגוּ ף ׁש יּ פּת ח כּ די

וה נּ יח  הּׁשלחן  על עּמ וֹ  א וֹ כל היה
על וּ לגינה הּׁשלחן, על לגינה
ּׁשעל מה ויצא, והנּ יחוֹ  הדּ לבּ קי,
ה דּ לבּ קי , ּׁשעל וּ מה אסוּ ר. הּׁשלחן ,
וׁש וֹ תה, מוֹ זג הוי לוֹ  אמר  ואם מּת ר .
חביּ וֹ ת אסוּ ר. הדּ לבּ קי ׁש על אף
כּ די סתוּ מוֹ ת, אסוּ רוֹ ת. ּפ תוּ חוֹ ת,

ות גּ ב: ויגוּ ף ׁש יּ פּת ח
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כוֹ סוֹ ת דּ לבּ קי .ה בּ וֹ  ׁש ּמ נּ יחין כּ לי  ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌

נ וֹ טלין  וּ מּמ נּ וּ  וּ מׁש קין, בּ אכלין ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַוא ׁש י ׁש וֹ ת

מן  אחד ואין הלחן, ל ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְוּ משׂ ימין

מן  אלּ א הדּ לּפ קי מן כּ ל וּ ם נוֹ טל ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌◌ְ◌ַהמסבּ ין

וׁש וֹ תה.הלחן: מוֹ זג הוי  ל וֹ  אמר ואם ַ◌◌ְ◌ָ◌

הר ׁש וּ ת: ל וֹ  והרחיב  ּׁשע הוֹ איל מה ל אף ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌
אס וּ ר. בּ כלּ יּה :ה דּ ל ּפ קי ונגע דּ ּת ּה  דּ סמכא ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ֵ◌

ּפ תוּ חוֹ ת. ׁש הנּ יח וֹ חביּ וֹ ת בּ בית הנּ מצאוֹ ת ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌

וי גּ ב.ׁש ם: ויסּת ם ׁש יּ פּת ח סתמא כּ די  ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

כּ ותיּה : דּ הלכתא גּ מליאל בּ ן ׁש מע וֹ ן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְכרבּ ן 

האופנים .יג . בשלשה  זה  דין להשמיענו  הוצרך שהתנא טעם  רע"ב  תוי "ט.יד.עיין 
עיי "ש .טו . ברע "ב, כדאיתא  כרשב"ג, משנה סתם 
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הפועל את זרה השוכר עבודה ה פרק סד

לוֹ  והל בספינה א וֹ  בקר וֹ ן  יינ וֹ  הּמ נּ יח
מּת ר. ורחץ, לּמ דינה  נכנס בקּפ נ דּ ריא ,
כּ די מפליג, ׁש הוּ א הוֹ דיעוֹ  אם
בּ ן ׁש מע וֹ ן  ר בּ ן  וי גּ ב . ויסּת ם ׁש יּ ׁש ּת ם
ויגוּ ף ׁש יּ פּת ח כּ די אוֹ מר, גּ מליאל
ּפ י על אף בחנ וּ ת , נכרי  ה ּמ נּ יח ות גּ ב .
הוֹ דיע וֹ  ואם מּת ר . ונכנס, יוֹ צא  ׁש ה וּ א 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בספינה.ד א וֹ  בקרוֹ ן  יינוֹ  ם הּמ נּ יח ִ◌
ׁש נּ כנס בּ קּפ נדּ ריא .הנּ כרי: קצרה,  בּ דר ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ׁש כּ נג דּ וֹ : מר  ויוֹ צא זה ורחץ.בּ ׁש ר  ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌
ידע מ ּת ר.בּ ּמ רחץ: לא דּ נכרי דּ כיון ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ַ◌

ואׁש מוֹ ינן  נגע . ולא מר ּת ת ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְדּ ׁש הי,
בּ ן  ׁש מע וֹ ן דר בּ ן ּפ לג ּת א ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְבּ מתניתין
בּ בי, ּת לתא בּ הנ ור בּ נן ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַגּ מליאל 
כּ דּ י מביר  ׁש היה נכרי תנא ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְדּ אי 
הנּ כרי מר ּת ת התם אמינא הוה ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַיין,
אבל  לי, חזי  אתי הׁש ּת א ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְדּ סבר 

לספינתי ּה  ליּה  מפליג וקר וֹ ן ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִבּ ספינה
ואי מר ּת ת. ולא דּ ב י  מאי  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַוביד
הּמ נּ יח תני  ולא וקר וֹ ן ספינה ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָתנא
בּ ספינה  אמינא הוה בחנוּ תוֹ , ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָנכרי 
באוֹ רחא  דּ למא דּ סבר  מר ּת ת ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוקר וֹ ן
וחזי אחר  מצּ ד וקאי  אזיל ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַאחרינא
דאיכּ א  בחנוּ תוֹ  נכרי  בּ מנּ יח אבל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִלי ,
כּ ל  וביד לבבא ליּה  אחיד ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְלמימר 
וּ בכ לּ הוּ  צריכא. לא, אימא ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְדּ ב י ,
גּ מליאל : בּ ן ׁש מע וֹ ן כּ ר בּ ן ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲהלכה

קכ"ט )טור יא. סימן שם .(ריש בברכותוב"ח  כדאיתא דרך קיצור היינו  ט)(קפנדריא פרק ומש"כ (סוף ,

של  שני שבצד  לשער סמוך לעיר  חוץ  היה שהמרחץ נל "פ  שכנגדו , משער ויצא  זה בשער שנכנס  הרע "ב 

משער  ויצא  קפנדריא  עשה והוא זה, שער דרך חוזר  שמיד חשבו  והם אחד שער  דרך לעיר נכנס והוא העיר ,

ל  ונכנס הרמב"ם .יב..מרחץ)שכנגדו  ע"פ 
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הפועל את זרה השוכר עבודה ה סה פרק

ויסּת ם  ׁש יׁש ּת ם כּ די מפליג, ׁש ה וּ א 
א וֹ מר, גּ מליאל בּ ן  ׁש מע וֹ ן  ר בּ ן  וי גּ ב .

ות גּ ב: ויגוּ ף ׁש יּ פּת ח כּ די

וה נּ יח  הּׁשלחן  על עּמ וֹ  א וֹ כל היה
על וּ לגינה הּׁשלחן, על לגינה
ּׁשעל מה ויצא, והנּ יחוֹ  הדּ לבּ קי,
ה דּ לבּ קי , ּׁשעל וּ מה אסוּ ר. הּׁשלחן ,
וׁש וֹ תה, מוֹ זג הוי לוֹ  אמר  ואם מּת ר .
חביּ וֹ ת אסוּ ר. הדּ לבּ קי ׁש על אף
כּ די סתוּ מוֹ ת, אסוּ רוֹ ת. ּפ תוּ חוֹ ת,

ות גּ ב: ויגוּ ף ׁש יּ פּת ח
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

כוֹ סוֹ ת דּ לבּ קי .ה בּ וֹ  ׁש ּמ נּ יחין כּ לי  ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌

נ וֹ טלין  וּ מּמ נּ וּ  וּ מׁש קין, בּ אכלין ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַוא ׁש י ׁש וֹ ת

מן  אחד ואין הלחן, ל ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְוּ משׂ ימין

מן  אלּ א הדּ לּפ קי מן כּ ל וּ ם נוֹ טל ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌◌ְ◌ַהמסבּ ין

וׁש וֹ תה.הלחן: מוֹ זג הוי  ל וֹ  אמר ואם ַ◌◌ְ◌ָ◌

הר ׁש וּ ת: ל וֹ  והרחיב  ּׁשע הוֹ איל מה ל אף ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌
אס וּ ר. בּ כלּ יּה :ה דּ ל ּפ קי ונגע דּ ּת ּה  דּ סמכא ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ֵ◌

ּפ תוּ חוֹ ת. ׁש הנּ יח וֹ חביּ וֹ ת בּ בית הנּ מצאוֹ ת ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌

וי גּ ב.ׁש ם: ויסּת ם ׁש יּ פּת ח סתמא כּ די  ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

כּ ותיּה : דּ הלכתא גּ מליאל בּ ן ׁש מע וֹ ן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְכרבּ ן 

האופנים .יג . בשלשה  זה  דין להשמיענו  הוצרך שהתנא טעם  רע"ב  תוי "ט.יד.עיין 
עיי "ש .טו . ברע "ב, כדאיתא  כרשב"ג, משנה סתם 
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עו



הפועל את זרה השוכר עבודה ה פרק סו 

בּ ׁש עת לעיר ׁש נּ כנסה גּ וֹ ים בּ לּ ׁש ת
אסוּ רוֹ ת. ּפ תוּ חוֹ ת, חביּ וֹ ת ׁש לוֹ ם,
א לּ וּ  מלחמה , בּ ׁש עת  מ ּת רוֹ ת . סת וּ מוֹ ת ,
: לנ ּס ּפ נאי  ׁש אין לפי  מ ּת ר וֹ ת , ואלּ וּ 

נכרי להם ׁש ּׁשלח י שׂ ראל ׁש ל א ּמ נין 
מּת רים  בּ שׂ כרן , נס יין  ׁש ל חבית 
ואם  דּ מיה. את  לנ וּ  ּת ן  לוֹ  לוֹ מר
הּמ וֹ כר אסוּ ר. לרׁש וּ תן, מּׁשנּ כנסה
מדד, ׁש א עד ּפ סק לנּ כרי, יינוֹ 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וחוֹ תרין בּ לּ ׁש ת.ו  ׁש ּמ ח ּפ שׂ ין חיל ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌
וּ בלׁש : ויח ּפ שׂ , ּת ר גּ וּ ם לנ וּ ז הבּ ּת ים. ּת ן  ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌

דּ מיה. חיּ באת אינוֹ  והוּ א קנוּ , לא דּ הא ְ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
מע וֹ ת: אלּ א ּפ סק להם לנכרי  יינוֹ  הּמ וֹ כר ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

מדד. ׁש א  עד מעוֹ ת: מ ּת רין.עּמ וֹ  דּ מיו ָ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌

בישׂ ראל , כמ וֹ  קוֹ נה בנכרי ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִדּ מ ׁש יכה
הכּ לי וּ בא בּ כליו היּ שׂ ראל  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש ּמ וֹ דד 
במ ׁש יכה, הנּ כרי  קנאוֹ  הנּ כרי  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִבר ׁש וּ ת
הנּ כרי אצל  זוּ זי  ליּ שׂ ראל  לי ּה  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַוהווּ 
דּ נגע : ד  הוי  לא נס ויין ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָֹ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ הלואה,

עליהם טז. אדם  אימת  אבליז..(תוי"ט )שאין מותרות . מעיקרן פתוחות  ודוקא 
להו חיישינן  שנפתחו, בתוי"ט )סתומות  הובא אינו יח..(ר"ן, לבד לרשות הכנסה אבל 

כרחו  בעל לו  קונה אדם של חצרו שאין  ב "י)אוסר , בשם  פירשיט..(תוי"ט  כן 
שמשיגיע אסורים  דמיו גוי של לכליו  מדד שאם הרמב"ם  כשיטת  והיא הרע"ב ,

הגוי  של מיינו שם  שנשארו יין טיפות משום  יינם  כסתם נאסר  .(תוי"ט )לכלי 
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הפועל את זרה השוכר עבודה ה סז פרק

דּ מיו  פסק , ׁש א  עד מדד  מ ּת רין. דּ מיו
 ֹלתו וּ מדד  הּמ ׁש ּפ את נטל  אסוּ רין .
 ֹלתו וּ מדד וחזר נכרי, ׁש ל צל וֹ חיתוֹ 
עכּ בת  בּ וֹ  י ׁש  אם ישׂ ראל, ׁש ל  צל וֹ חיתוֹ 

אל  מ כּ לי  המ ערה אסוּ ר. כּ לי ,יין, 
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פסק. ׁש א  עד וכ מדד  ּכ הדּ מים, סכוּ ם ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌
דּ מים: וכ  בּ כ אסוּ רין .יין דּ נכרידּ מיו ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌

פסק  דּ לא  דּ כיון במׁש יכה, ה ׁש ּת א קניּה  ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַֹלא 
בּ מׁש יכה, דּ לקנייּה  דּ ּת י ּה  סמכא  לא  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ָדּ מיו 
הוי  בּ יּה  נגע כּ י  ּהלכ דמיו, לוֹ  ירבּ ה  ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש ּמ א
קנאוֹ  לא ׁש דין ישׂ ראל , בּ ר ׁש וּ ת נס ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵיין

דמים: ל וֹ  ׁש יּ פסק ד  בּ וֹ הנּ כרי  י ׁש  אם  ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌

יין. תחלּ ה עכּ בת בּ וֹ  ׁש נּ מדּ ד  בּ ּמ ׁש ּפ יׁש  אם  ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ׁש ּמ תכּ ב אגנים יין, כּ בת נכרי, ׁש ל  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַיין
טּפ ין: ׁש ּת י  אוֹ  כט ּפ ה יצא ׁש א ּפ יו  ל ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַיין

ההיא אס וּ ר. מוּ ם  די שׂ ראל חמרא  דּ מ ּת סר ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌
: ׁש בּ ּמ ׁש ּפ נס יין מ כּ לי ט ּפ ת המערה ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

כּ לי . ל כּ ליאל ׁש לּ וֹ  מכּ לי  ׁש רה ישׂ ראל  ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌
:נס יין בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  לכלי אוֹ  הנּ כרי  ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶׁש בּ יד 

שנגעכ. לחוש  ויש  בו נזהר  הישראל  אין הנכרי  לרשות  שבא והב "י (רמ"א)דמאחר  ,
בו  נגע דודאי חיבור כא..(תוי"ט )מפרש נצוק  דקי "ל ניצוק, מחמת נאסר  טיפה ההיא

ואף שבמשפך מה כל  נאסר  לתוכו , כשמדד הגוי  בצלוחית יין  שהיה וכיון  נסך , יין  לענין 
ישראל של  לצלוחית כך  אחר  ששפך היין כל נאסר  טיפה ההיא  ומחמת טיפה . ההיא 

תוי"ט ) בתוי"טכב..(רע"ב, אבל נסך. יין בו שיש לכלי  או  הנכרי שביד לכלי  הרע"ב לשון
נכרי . יין  סתם אפילו  אלא  זו, ואצ"ל  זו הוה כן שאם ממש  נסך הכוונה  שאין ביאר 
אי  ולכן  בידו  הכלי  אוחז  שהוא  שאיירי  נכרי' 'שביד  הרע"ב כתב שבדקדוק כתב ועוד 
נאסר . לא  הכלי , אוחז  שהגוי אע "פ  הקרקע  על מונח היה  אם אבל  יתנדנד , שלא  אפשר 

 י י ח ר ו ק מ

פ



הפועל את זרה השוכר עבודה ה פרק סו 

בּ ׁש עת לעיר ׁש נּ כנסה גּ וֹ ים בּ לּ ׁש ת
אסוּ רוֹ ת. ּפ תוּ חוֹ ת, חביּ וֹ ת ׁש לוֹ ם,
א לּ וּ  מלחמה , בּ ׁש עת  מ ּת רוֹ ת . סת וּ מוֹ ת ,
: לנ ּס ּפ נאי  ׁש אין לפי  מ ּת ר וֹ ת , ואלּ וּ 

נכרי להם ׁש ּׁשלח י שׂ ראל ׁש ל א ּמ נין 
מּת רים  בּ שׂ כרן , נס יין  ׁש ל חבית 
ואם  דּ מיה. את  לנ וּ  ּת ן  לוֹ  לוֹ מר
הּמ וֹ כר אסוּ ר. לרׁש וּ תן, מּׁשנּ כנסה
מדד, ׁש א עד ּפ סק לנּ כרי, יינוֹ 

ו

ז

     
  
     

   
      

   טז
          יז 

     
     

        
     

    
       
    

 יח           
               

         יט   

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וחוֹ תרין בּ לּ ׁש ת.ו  ׁש ּמ ח ּפ שׂ ין חיל ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌
וּ בלׁש : ויח ּפ שׂ , ּת ר גּ וּ ם לנ וּ ז הבּ ּת ים. ּת ן  ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌

דּ מיה. חיּ באת אינוֹ  והוּ א קנוּ , לא דּ הא ְ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
מע וֹ ת: אלּ א ּפ סק להם לנכרי  יינוֹ  הּמ וֹ כר ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

מדד. ׁש א  עד מעוֹ ת: מ ּת רין.עּמ וֹ  דּ מיו ָ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌

בישׂ ראל , כמ וֹ  קוֹ נה בנכרי ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִדּ מ ׁש יכה
הכּ לי וּ בא בּ כליו היּ שׂ ראל  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש ּמ וֹ דד 
במ ׁש יכה, הנּ כרי  קנאוֹ  הנּ כרי  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִבר ׁש וּ ת
הנּ כרי אצל  זוּ זי  ליּ שׂ ראל  לי ּה  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַוהווּ 
דּ נגע : ד  הוי  לא נס ויין ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָֹ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ הלואה,

עליהם טז. אדם  אימת  אבליז..(תוי"ט )שאין מותרות . מעיקרן פתוחות  ודוקא 
להו חיישינן  שנפתחו, בתוי"ט )סתומות  הובא אינו יח..(ר"ן, לבד לרשות הכנסה אבל 

כרחו  בעל לו  קונה אדם של חצרו שאין  ב "י)אוסר , בשם  פירשיט..(תוי"ט  כן 
שמשיגיע אסורים  דמיו גוי של לכליו  מדד שאם הרמב"ם  כשיטת  והיא הרע"ב ,

הגוי  של מיינו שם  שנשארו יין טיפות משום  יינם  כסתם נאסר  .(תוי"ט )לכלי 

 י י ח ר ו ק מ

הפועל את זרה השוכר עבודה ה סז פרק

דּ מיו  פסק , ׁש א  עד מדד  מ ּת רין. דּ מיו
 ֹלתו וּ מדד  הּמ ׁש ּפ את נטל  אסוּ רין .
 ֹלתו וּ מדד וחזר נכרי, ׁש ל צל וֹ חיתוֹ 
עכּ בת  בּ וֹ  י ׁש  אם ישׂ ראל, ׁש ל  צל וֹ חיתוֹ 

אל  מ כּ לי  המ ערה אסוּ ר. כּ לי ,יין, 
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            כא 
               כב 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

פסק. ׁש א  עד וכ מדד  ּכ הדּ מים, סכוּ ם ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌
דּ מים: וכ  בּ כ אסוּ רין .יין דּ נכרידּ מיו ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌

פסק  דּ לא  דּ כיון במׁש יכה, ה ׁש ּת א קניּה  ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַֹלא 
בּ מׁש יכה, דּ לקנייּה  דּ ּת י ּה  סמכא  לא  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ָדּ מיו 
הוי  בּ יּה  נגע כּ י  ּהלכ דמיו, לוֹ  ירבּ ה  ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש ּמ א
קנאוֹ  לא ׁש דין ישׂ ראל , בּ ר ׁש וּ ת נס ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵיין

דמים: ל וֹ  ׁש יּ פסק ד  בּ וֹ הנּ כרי  י ׁש  אם  ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌

יין. תחלּ ה עכּ בת בּ וֹ  ׁש נּ מדּ ד  בּ ּמ ׁש ּפ יׁש  אם  ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ׁש ּמ תכּ ב אגנים יין, כּ בת נכרי, ׁש ל  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַיין
טּפ ין: ׁש ּת י  אוֹ  כט ּפ ה יצא ׁש א ּפ יו  ל ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַיין

ההיא אס וּ ר. מוּ ם  די שׂ ראל חמרא  דּ מ ּת סר ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌
: ׁש בּ ּמ ׁש ּפ נס יין מ כּ לי ט ּפ ת המערה ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

כּ לי . ל כּ ליאל ׁש לּ וֹ  מכּ לי  ׁש רה ישׂ ראל  ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌
:נס יין בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  לכלי אוֹ  הנּ כרי  ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶׁש בּ יד 

שנגעכ. לחוש  ויש  בו נזהר  הישראל  אין הנכרי  לרשות  שבא והב "י (רמ"א)דמאחר  ,
בו  נגע דודאי חיבור כא..(תוי"ט )מפרש נצוק  דקי "ל ניצוק, מחמת נאסר  טיפה ההיא

ואף שבמשפך מה כל  נאסר  לתוכו , כשמדד הגוי  בצלוחית יין  שהיה וכיון  נסך , יין  לענין 
ישראל של  לצלוחית כך  אחר  ששפך היין כל נאסר  טיפה ההיא  ומחמת טיפה . ההיא 

תוי"ט ) בתוי"טכב..(רע"ב, אבל נסך. יין בו שיש לכלי  או  הנכרי שביד לכלי  הרע"ב לשון
נכרי . יין  סתם אפילו  אלא  זו, ואצ"ל  זו הוה כן שאם ממש  נסך הכוונה  שאין ביאר 
אי  ולכן  בידו  הכלי  אוחז  שהוא  שאיירי  נכרי' 'שביד  הרע"ב כתב שבדקדוק כתב ועוד 
נאסר . לא  הכלי , אוחז  שהגוי אע "פ  הקרקע  על מונח היה  אם אבל  יתנדנד , שלא  אפשר 
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הפועל את זרה השוכר עבודה ה פרק סח

ׁש ערה  ואת  מּת ר . מּמ נּ וּ , ׁש ערה את 
אסוּ ר: לת וֹ כ וֹ ,

יין ׁש הוּ א. בּ כל  ואוֹ סר אסוּ ר, נס בּ ייןיין  ח 

     
     
     

   כג          
           

  כד    
      

     כה

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מ ּת ר. מ ּמ נּ וּ  ׁש ּמ ערה ׁש נּ ׁש אר את היּ ין ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌
מּת ר : ישׂ ראל , ׁש בּ יד הלי וֹ ן ואת בּ כּ לי  ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌◌ָ◌

בתוֹ כוֹ . מכּ ליׁש ערה ׁש יּ צא והּק לּ וּ ח  ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ל כּ לי הגּ י ׁש א ּפ י ל אף ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל 
ל כּ לי הגּ י מה ׁש כּ ן וכל  הנּ כרי, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶׁש בּ יד 
וּ מתניתין  ח בּ וּ ר . דּ נצּ וֹ ק אסוּ ר , נכרי , ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש ל
ישׂ ראל , ׁש בּ יד  בּ כּ לי  ׁש נּ ׁש אר  היּ ין ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְדּ ׁש רי
ׁש נּ גע  ׁש ּק דם קּט וֹ פי , דּ קּט ף כּ ג וֹ ן ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַמירי
ּפ סק  הנּ כרי  ׁש בּ יד הּת ח ּת וֹ ן  בּ כּ לי ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַהּק לּ וּ ח 
ישׂ ראל , ׁש בּ יד ל כּ לי  המחבּ ר  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָהלי וֹ ן

בּ כּ לי מה ׁש יּ ח בּ ר  נצּ וֹ ק כאן היה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ְולא
נּמ י, אי הּת ח ּת וֹ ן. בּ כּ לי  למה ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָהלי וֹ ן
הכּ לי מן היּ ין  ׁש הׁש לי נּפ וֹ צי , ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְדּ נפץ
הּמ זרקים, מן ׁש ּמ ׁש ליכין  כּ דר ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָהלי וֹ ן
ׁש יּ ח בּ ר  וקלּ וּ ח  סיל וֹ ן ׁש ם היה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ְולא
י שׂ ראל  בּ יד אׁש ר  ׁש בּ כּ לי  היּ ין ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵבּ ין
ׁש ם  היה אם אבל  נכרי. ׁש בּ יד ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַל כּ לי 
הלי וֹ ן  בּ כּ לי  נּ ׁש אר  מה כּ ל ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִחבּ וּ ר ,
נצּ וֹ ק  לן דּ קימא אסוּ ר , ישׂ ראל  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶׁש בּ יד 
הלכתא: וכן .נס בּ יין ואוֹ סר  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִחבּ וּ ר 

עיי "ש .כג . ברע "ב, פירש .כד.כמבואר  אא "כ במשמע יינם סתם  אף נסך  יין דתני  היכא  כל
לנתערב היתר  יש  דבהנאה בשתייה , אלא  בתערובתו אוסר  אינו  יינם סתם  איסור  ומיהו 

י ' במשנה  הרע "ב כמש "כ  המלח  לים הנאה  הולכת  ידי שישכה..(תוי"ט )על  רע"ב  עיין
איסור  בנפל  כי היתר . לתוך איסור  שנפל להיכא  איסור  לתוך היתר  שנפל היכא  בין נפקותא 

בטיל . קמא  קמא אמרינן  צר  שפיה מכלי נפל  אם  היתר  בכלילתוך לערות דרך שאין  (שמפני

בשאר  משא "כ  בטל. קמא  קמא  אמרינן ומש"ה  כבר , שירד מה  אלא ומעורב כנפול רואין  אנו  אין כזה

שכל כל  בטל ראשון ראשון בו  לומר אפשר  אי ידו  על לירד היין שסוף כיון מהן, לערות הוא שהדרך ים 

כבר כמעורב  ליה חשבינן ולהתערב ליפול בתוי "ט)העומד הובא הרע "ב(ר"ן , שמלשון התוי"ט  כתב עוד 

נסך, היין נתרבה  כך אחר אם אף עומד במקומו  ההיתר בטל, קמא  קמא  דאמרינן שהיכא שס"ל  משמע 

האיסור ) נגד  בהיתר  ס ' שיש זמן כל אלא מותר שאינו  שהסיקו  כתוספות  ולא  ורש"י, הרמב"ם  .וכדעת 
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וּ מים וּ מי בּ מים יין  ׁש הוּ א . בּ כל בּ מים, ם 
בּ מינ וֹ , מין  הכּ לל, זה טעם. בּ נ וֹ תן  בּ יין ,

טעם: בּ נ וֹ תן  במינ וֹ , וׁש א  בּ מּׁשהוּ .

     
      

     
     

                
             כו  
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בּ מים .ח זרה וּ מים  לבוֹ דה ׁש נּ תנּס כ וּ  מים ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌
הּת ר : ׁש ל בּ מים ׁש נּ בדוּ , ׁש הוּ א .אוֹ  בּ כל  ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌

א ּס וּ רא  א וֹ  אּס וּ רא  לגוֹ  ה ּת רא  נפל ׁש נא  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְֹלא 
וּ בלבד ׁש הוּ א . בּ כל בּ מינוֹ  א וֹ סר ה ּת רא, ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְלג וֹ 
נוֹ פל  ההּת ר   ֹלתו הנּ וֹ פל האּס וּ ר  ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ היה
ה כּ לי מן ה יּ וֹ צא  בּ יּ ין  וי ׁש  רחב ׁש ּפ יו ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִמכּ לי

יין ׁש  המ רה אבל אחת. בּ בת גּ דוֹ ל  ע וּ ר  ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
טּפ ה  אלּ א מוֹ ציא ׁש אינוֹ  קטן מ כּ לי ֶנס◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌
כל  אפלּ וּ  הּת ר , ׁש ל יין  ֹלתו ונפל  ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִט ּפ ה
ואם  בטיל. קּמ א קּמ א אמרינן כּ לּ וֹ , ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ַהיּ וֹ ם
רה  מה כּ ל  אּס וּ ר ,  ֹלתו הּת ר  ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵרה
חבית  ואפלּ וּ  אסוּ ר , האּס וּ ר ,  ֹלתו ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ 
דמלּ תא  וּ מסקנא אחת. טּפ ה  ֹלתו ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְמלאה
בּ ין  ׁש בּ ּת וֹ רה אּס וּ רין כּ ל  ההלכה, ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְלפי 
ח וּ ץ  ט ם. בּ נוֹ תן במינן, ׁש א בּ ין ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְבּ מינן
ׁש א  בּ מהוּ , דּ במינן ,נס ויין ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִמּט בל 
חמרא  מוּ ם ,נס יין טם. בּ נוֹ תן ◌ָ◌ְ◌◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְבמינן
אּס וּ ר וֹ ,  ּכ כּ הּת ר וֹ  וטבל , זרה. ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַד ב וֹ דה

 ּכ הכּ רי , את ּפ וֹ טרת אחת ׁש ח ּט ה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 
ואם  טבל. כּ לּ וֹ  ה כּ רי  את  עוֹ שׂ ה  אחת  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִחּט ה 
אם  בּ הּת ר , נתרב  אּס וּ רין מ אר  ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִאּס וּ ר 
למיקם  דּ אי כּ א מינוֹ  בּ ׁש אינוֹ  מין ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִנתרב 
בחלּ ין ׁש נּ ת רבה  היא ּת רוּ מה  אם ◌ִ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַא ּט מא,
יט מ נּ וּ  אּס וּ ר  דּ בר  ואם כהן, ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ִיטמנּ ה
בּ ּת רבת  ׁש אין אוֹ מר  אם נכרי , ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַנחּת וֹ ם
מ ּת ר. הכּ ל  האּס וּ ר, טם אוֹ  הּת רוּ מה ◌ָ◌ֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַטם
למיקם  דליכּ א בּ מינוֹ  מין נתרב  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְואם
כּ אן  ואין מינוֹ  בּ ׁש אינוֹ  מין אוֹ  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַאּט מא,
אם  ליו,  לסמ ׁש נּ וּ כל  נכרי אוֹ  ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵֹכּ הן
וּ טרפוֹ ת  נבלוֹ ת ודם מחלב  הוּ א ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָהאּס וּ ר 
מ ׁש רין  בזה, וכיּ וֹ צא וּ רמשׂ ים ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְׁש קצים
כּ נגד ה ּת ר  ׁש ל ׁש ים יׁש  אם  בׁש ים , ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְא וֹ תוֹ 
אסוּ ר . הכּ ל לאו, ואם מ ּת ר , הכּ ל  ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֹ◌ַ◌ִ◌ָהאּס וּ ר 
וּ ב כּ וּ רים, וח לּ ה תר וּ מה הוּ א האּס וּ ר  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְואם
רלה  ואם  הּת ר. ׁש ל בּ מאה  אוֹ ת וֹ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְמׁש רים
בּ מאתים: אוֹ תוֹ  מׁש רין הכּ רם, ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְוכלאי

במשהו כו . במינו ואוסר  נסך כיין  דינו טבל  שגם טבל, לרבות הכלל זה
במינו  שלא מין בין במינו מין  בין תורה איסורי שאר  כל אבל  ברע"ב. כדאיתא
עיי "ש . ברע "ב , כדאיתא הכרם, וכלאי  וערלה  מתרומה  חוץ טעם, בנותן שיעורם
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ׁש ערה  ואת  מּת ר . מּמ נּ וּ , ׁש ערה את 
אסוּ ר: לת וֹ כ וֹ ,

יין ׁש הוּ א. בּ כל  ואוֹ סר אסוּ ר, נס בּ ייןיין  ח 
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מ ּת ר. מ ּמ נּ וּ  ׁש ּמ ערה ׁש נּ ׁש אר את היּ ין ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌
מּת ר : ישׂ ראל , ׁש בּ יד הלי וֹ ן ואת בּ כּ לי  ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌◌ָ◌

בתוֹ כוֹ . מכּ ליׁש ערה ׁש יּ צא והּק לּ וּ ח  ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ל כּ לי הגּ י ׁש א ּפ י ל אף ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל 
ל כּ לי הגּ י מה ׁש כּ ן וכל  הנּ כרי, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶׁש בּ יד 
וּ מתניתין  ח בּ וּ ר . דּ נצּ וֹ ק אסוּ ר , נכרי , ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש ל
ישׂ ראל , ׁש בּ יד  בּ כּ לי  ׁש נּ ׁש אר  היּ ין ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְדּ ׁש רי
ׁש נּ גע  ׁש ּק דם קּט וֹ פי , דּ קּט ף כּ ג וֹ ן ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַמירי
ּפ סק  הנּ כרי  ׁש בּ יד הּת ח ּת וֹ ן  בּ כּ לי ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַהּק לּ וּ ח 
ישׂ ראל , ׁש בּ יד ל כּ לי  המחבּ ר  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָהלי וֹ ן

בּ כּ לי מה ׁש יּ ח בּ ר  נצּ וֹ ק כאן היה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ְולא
נּמ י, אי הּת ח ּת וֹ ן. בּ כּ לי  למה ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָהלי וֹ ן
הכּ לי מן היּ ין  ׁש הׁש לי נּפ וֹ צי , ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְדּ נפץ
הּמ זרקים, מן ׁש ּמ ׁש ליכין  כּ דר ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָהלי וֹ ן
ׁש יּ ח בּ ר  וקלּ וּ ח  סיל וֹ ן ׁש ם היה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ְולא
י שׂ ראל  בּ יד אׁש ר  ׁש בּ כּ לי  היּ ין ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵבּ ין
ׁש ם  היה אם אבל  נכרי. ׁש בּ יד ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַל כּ לי 
הלי וֹ ן  בּ כּ לי  נּ ׁש אר  מה כּ ל ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִחבּ וּ ר ,
נצּ וֹ ק  לן דּ קימא אסוּ ר , ישׂ ראל  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶׁש בּ יד 
הלכתא: וכן .נס בּ יין ואוֹ סר  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִחבּ וּ ר 

עיי "ש .כג . ברע "ב, פירש .כד.כמבואר  אא "כ במשמע יינם סתם  אף נסך  יין דתני  היכא  כל
לנתערב היתר  יש  דבהנאה בשתייה , אלא  בתערובתו אוסר  אינו  יינם סתם  איסור  ומיהו 

י ' במשנה  הרע "ב כמש "כ  המלח  לים הנאה  הולכת  ידי שישכה..(תוי"ט )על  רע"ב  עיין
איסור  בנפל  כי היתר . לתוך איסור  שנפל להיכא  איסור  לתוך היתר  שנפל היכא  בין נפקותא 

בטיל . קמא  קמא אמרינן  צר  שפיה מכלי נפל  אם  היתר  בכלילתוך לערות דרך שאין  (שמפני

בשאר  משא "כ  בטל. קמא  קמא  אמרינן ומש"ה  כבר , שירד מה  אלא ומעורב כנפול רואין  אנו  אין כזה

שכל כל  בטל ראשון ראשון בו  לומר אפשר  אי ידו  על לירד היין שסוף כיון מהן, לערות הוא שהדרך ים 

כבר כמעורב  ליה חשבינן ולהתערב ליפול בתוי "ט)העומד הובא הרע "ב(ר"ן , שמלשון התוי"ט  כתב עוד 

נסך, היין נתרבה  כך אחר אם אף עומד במקומו  ההיתר בטל, קמא  קמא  דאמרינן שהיכא שס"ל  משמע 

האיסור ) נגד  בהיתר  ס ' שיש זמן כל אלא מותר שאינו  שהסיקו  כתוספות  ולא  ורש"י, הרמב"ם  .וכדעת 
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וּ מים וּ מי בּ מים יין  ׁש הוּ א . בּ כל בּ מים, ם 
בּ מינ וֹ , מין  הכּ לל, זה טעם. בּ נ וֹ תן  בּ יין ,

טעם: בּ נ וֹ תן  במינ וֹ , וׁש א  בּ מּׁשהוּ .

     
      

     
     

                
             כו  

     

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ מים .ח זרה וּ מים  לבוֹ דה ׁש נּ תנּס כ וּ  מים ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌
הּת ר : ׁש ל בּ מים ׁש נּ בדוּ , ׁש הוּ א .אוֹ  בּ כל  ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌

א ּס וּ רא  א וֹ  אּס וּ רא  לגוֹ  ה ּת רא  נפל ׁש נא  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְֹלא 
וּ בלבד ׁש הוּ א . בּ כל בּ מינוֹ  א וֹ סר ה ּת רא, ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְלג וֹ 
נוֹ פל  ההּת ר   ֹלתו הנּ וֹ פל האּס וּ ר  ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ היה
ה כּ לי מן ה יּ וֹ צא  בּ יּ ין  וי ׁש  רחב ׁש ּפ יו ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִמכּ לי

יין ׁש  המ רה אבל אחת. בּ בת גּ דוֹ ל  ע וּ ר  ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
טּפ ה  אלּ א מוֹ ציא ׁש אינוֹ  קטן מ כּ לי ֶנס◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌
כל  אפלּ וּ  הּת ר , ׁש ל יין  ֹלתו ונפל  ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִט ּפ ה
ואם  בטיל. קּמ א קּמ א אמרינן כּ לּ וֹ , ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ַהיּ וֹ ם
רה  מה כּ ל  אּס וּ ר ,  ֹלתו הּת ר  ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵרה
חבית  ואפלּ וּ  אסוּ ר , האּס וּ ר ,  ֹלתו ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ 
דמלּ תא  וּ מסקנא אחת. טּפ ה  ֹלתו ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְמלאה
בּ ין  ׁש בּ ּת וֹ רה אּס וּ רין כּ ל  ההלכה, ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְלפי 
ח וּ ץ  ט ם. בּ נוֹ תן במינן, ׁש א בּ ין ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְבּ מינן
ׁש א  בּ מהוּ , דּ במינן ,נס ויין ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִמּט בל 
חמרא  מוּ ם ,נס יין טם. בּ נוֹ תן ◌ָ◌ְ◌◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְבמינן
אּס וּ ר וֹ ,  ּכ כּ הּת ר וֹ  וטבל , זרה. ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַד ב וֹ דה

 ּכ הכּ רי , את ּפ וֹ טרת אחת ׁש ח ּט ה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 
ואם  טבל. כּ לּ וֹ  ה כּ רי  את  עוֹ שׂ ה  אחת  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִחּט ה 
אם  בּ הּת ר , נתרב  אּס וּ רין מ אר  ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִאּס וּ ר 
למיקם  דּ אי כּ א מינוֹ  בּ ׁש אינוֹ  מין ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִנתרב 
בחלּ ין ׁש נּ ת רבה  היא ּת רוּ מה  אם ◌ִ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַא ּט מא,
יט מ נּ וּ  אּס וּ ר  דּ בר  ואם כהן, ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ִיטמנּ ה
בּ ּת רבת  ׁש אין אוֹ מר  אם נכרי , ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַנחּת וֹ ם
מ ּת ר. הכּ ל  האּס וּ ר, טם אוֹ  הּת רוּ מה ◌ָ◌ֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַטם
למיקם  דליכּ א בּ מינוֹ  מין נתרב  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְואם
כּ אן  ואין מינוֹ  בּ ׁש אינוֹ  מין אוֹ  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַאּט מא,
אם  ליו,  לסמ ׁש נּ וּ כל  נכרי אוֹ  ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵֹכּ הן
וּ טרפוֹ ת  נבלוֹ ת ודם מחלב  הוּ א ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָהאּס וּ ר 
מ ׁש רין  בזה, וכיּ וֹ צא וּ רמשׂ ים ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְׁש קצים
כּ נגד ה ּת ר  ׁש ל ׁש ים יׁש  אם  בׁש ים , ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְא וֹ תוֹ 
אסוּ ר . הכּ ל לאו, ואם מ ּת ר , הכּ ל  ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֹ◌ַ◌ִ◌ָהאּס וּ ר 
וּ ב כּ וּ רים, וח לּ ה תר וּ מה הוּ א האּס וּ ר  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְואם
רלה  ואם  הּת ר. ׁש ל בּ מאה  אוֹ ת וֹ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְמׁש רים
בּ מאתים: אוֹ תוֹ  מׁש רין הכּ רם, ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְוכלאי

במשהו כו . במינו ואוסר  נסך כיין  דינו טבל  שגם טבל, לרבות הכלל זה
במינו  שלא מין בין במינו מין  בין תורה איסורי שאר  כל אבל  ברע"ב. כדאיתא
עיי "ש . ברע "ב , כדאיתא הכרם, וכלאי  וערלה  מתרומה  חוץ טעם, בנותן שיעורם
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יין ׁש הן . בּ כל וא וֹ סרין  אסוּ רין , א לּ וּ 
לבוּ בין , וע וֹ ר וֹ ת  זרה , ועבוֹ דה ,נס
וצּפ רי ערוּ פה, ועגלה  ה נּ סקל, וׁש וֹ ר 
חמוֹ ר, וּ פטר נזיר, וּ שׂ ער מצרע,

ט      
    

    
    

     
     

    כז       כח  כט 
       ל   לא 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש הן .ט בּ כל וא וֹ סרין  אסוּ רין  כּ ל א לּ וּ  ָ◌
בּ אלף  אחד אפלּ וּ  ׁש ם ׁש נּ תרב וּ  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָמקוֹ ם

כּ לּ ן: את נס.אוֹ סרין אחת יין  חבית ְ◌ִ◌ֶ◌◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌
בּ הנאה. כּ לּ ן את אוֹ סר  חב יּ וֹ ת ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ אלף
ׁש להי כּ דכתבינן אלּ א הלכה, כּ ן ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְואין
אוֹ תּה  דּ מי מוֹ לי הצּ למים, כּ ל ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶפרק
מ ּת ר  הכּ ל והאר  הּמ לח, לים ◌ָ◌ֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָחבית

בּ ׁש תיּ ה: ואסוּ ר  זרה.בּ הנאה ו עבוֹ דה ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ׁש בדוּ  צוּ ר וֹ ת צוּ רה באלף ונתרבה ה, ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

זרה: ב וֹ דה לבוּ בין .ׁש אינן ועוֹ רוֹ ת ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌

כּ דאמרינן  הנאה, אּס וּ רי נּמ י  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַדּ הוי 
מ מידין: אין וכוּ 'בּ פרק מצרע וצּפ רי  ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌

בעזרה. ׁש נּ ׁש חטוּ  הנאה וחלּ ין  אּס וּ רי ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
להוּ : ּפ ר ׁש ינן דּ קדּ וּ ׁש ין ב ' וּ בפרק ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵהן.

נזיר. דּ כתיבוּ שׂ ער הוּ א, הנאה דּ אּס וּ רי  ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ו) ּת חת (בּ מד בּ ר אׁש ר  האׁש  ל ונתן ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌

ׁש ל  אגדּ ה נתרבה ואם הלמים. ◌ֶ◌ָ◌◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶזבח
ׁש אר  ׁש ל  אג דּ וֹ ת באלף אפלּ וּ  נזיר  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְשׂ ר 

בּ הנאה: אסוּ ר וֹ ת כּ לּ ן וּ פטר שׂ ר וֹ ת, ְ◌ָ◌◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
נפדּ ה:חמוֹ ר. ׁש א זמן כּ ל  בּ הנאה אסוּ ר  ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

עיי "ש .כז. מ"ג , פ"ב  לעיל  כמבואר  לע "ז כן עושין  ולאכח.והיו נשחט שבסוף ואע "פ
בהנאה. אסור  מ"מ לאכט.נסקל , שעדיין ואע"פ  איתן נחל אל  אותה שהורידו  משעה 

קידושין  במסכת הרע "ב  כ "כ מ"ט )נערפה, אוסרתה.(פ"ב איתן נחל  אל  ירידתה וכמ "ד
בקרא ל. יד )כמבואר  שוחטים (ויקרא אחת חיות, צפרים  שתי  למחנה  מחוץ אל  לו שמביאים 

קידושין  במסכת אותה. משלחים ואח "כ השחוטה  בדם  טובלים  נז.)והשניה נחלקו (דף 
לקיש לריש לקיחה . משעת לקיש  ולריש שחיטה  משעת  יוחנן  לרבי  הנאה . איסור  חל ממתי
השחוטה רק יוחנן לרבי  אבל בשילוחה. ניתרת שהמשולחת אלא בהנאה  נאסרות  שתיהן 

הרע "ב כתב וכן שם , רש "י דעת  כן  שם)נאסרת , בהנאה.(בקידושין אסורה השחוטה  שרק 
תוספות משעת )(אבל  תנא(ד "ה  שהרי שילוחה, ועד השחוטה שחיטת משעת אסורה נמי שהמשולחת  כתבו 

רבים) לשון מצורע, נפדה,לא..צפורי שלא זמן כל בהנאה  אסור  חמור  שפטר  רע"ב פירש  כאן
ואילך. מעריפה בהנאה אסור  אותו וערפו  נפדה  שלא חמור  פטר  פירש  בקידושין אבל
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וחלּ ין הּמ ׁש ּת לּ ח, ושׂ עיר בּ חלב , וּ בשׂ ר
אסוּ רין א לּ וּ  הרי בעזרה, ׁש נּ ׁש חטוּ 

ׁש הן : בּ כל וא וֹ סרין 

בּ הנאה. אסוּ ר כּ לּ וֹ  לבוֹ ר , ׁש נּ פל נס יין 
י ּמ כר  א וֹ מר , גּ מליאל בּ ן  ׁש מע וֹ ן  רבּ ן 
ׁש בּ וֹ : נס יין  מדּ מי חוּ ץ לנכרי, כּ לּ וֹ 

והיא מנ גּ בּה  גּ וֹ י, ׁש זּ ּפ ת ּה  אבן  ׁש ל גּ ת 
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בּ חלב. ׁש נּ תבּ לה וּ בשׂ ר בּ שׂ ר  חתיכת ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
אוֹ סרת  חתיכ וֹ ת, באלף ונתרבה ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְבחלב 
דּ דבר  ּת נּ א האי וסבר  בּ הנאה. כּ לּ ן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌◌ֶאת
הנאה  אּס וּ ר  ואּס וּ ר וֹ  ל ּמ נוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש דּ ר כּ וֹ 
וכל  ׁש הוּ א. בּ כל  ּת רב ּת וֹ  את ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵאוֹ סר 
ׁש דּ ר כּ וֹ  דּ בר  בּ מתניתין, דּ ח ׁש יב  ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָהני

הנאה: אּס וּ ר  ואּס וּ רן הוּ א הרי לּמ נוֹ ת ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
דּ ר כּ ן א לּ וּ . ׁש אין הנאה אּס וּ רי למע וּ טי  ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌

אּס וּ רי ואינן לּמ נוֹ ת ׁש דּ ר כּ ן אוֹ  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִל ּמ נוֹ ת,
בּ כל  ּת רב ּת ן את אוֹ סרין ׁש אינן ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲהנאה,

לבוֹ ר.י ׁש הן: יין:ׁש נּ פל  כּ לּ וֹ ׁש ל  ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌
בּ הנאה. לע אסוּ ר  ׁש נּ תנּס ב וֹ דה ׁש היּ ין ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

אבל  ׁש הוּ א. בּ כל בּ מינוֹ  אוֹ סר  ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָזרה
ב וֹ  ידנוּ  ׁש א נכרים ׁש ל יינם ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְסתם
בּ הנאה  ׁש אסוּ ר  ּפ י ל אף ודּ אי ,  ֶׁש נּ תנּס◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
נמכּ ר  אלּ א בּ הנאה, ּת רב ּת וֹ  אוֹ סר  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֵאינוֹ 
יינן. סתם אוֹ תוֹ  מ דּ מי ח וּ ץ לנכרי  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌כּ לּ וֹ 
אוֹ רחא  נכרי . ׁש זּ ּפ תּה  יא הלכה: ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְוכן
ל בּ וֹ רי פוּ רתא, חמרא ב ּה  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְלמרמי 

דזפתא: ואפר :מנ גּ בּה .יאקוּ טרא בּ מים ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

בטילהלב. אינה בחלב , שנתבשלה  מפני  שנאסרה בשר  של  חשובה חתיכה  רק  ור "ל  רע "ב ,
אינה כשר  בשר  חתיכת  על שנפלה  חלב טיפת  אבל כמוה, חתיכות באלף נתערבה  אם  אפילו 

כנגדה. ששים אין כן  אם אלא אוסרו

 י י ח ר ו ק מ
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הפועל את זרה השוכר עבודה ה פרק ע

יין ׁש הן . בּ כל וא וֹ סרין  אסוּ רין , א לּ וּ 
לבוּ בין , וע וֹ ר וֹ ת  זרה , ועבוֹ דה ,נס
וצּפ רי ערוּ פה, ועגלה  ה נּ סקל, וׁש וֹ ר 
חמוֹ ר, וּ פטר נזיר, וּ שׂ ער מצרע,
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       ל   לא 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש הן .ט בּ כל וא וֹ סרין  אסוּ רין  כּ ל א לּ וּ  ָ◌
בּ אלף  אחד אפלּ וּ  ׁש ם ׁש נּ תרב וּ  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָמקוֹ ם

כּ לּ ן: את נס.אוֹ סרין אחת יין  חבית ְ◌ִ◌ֶ◌◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌
בּ הנאה. כּ לּ ן את אוֹ סר  חב יּ וֹ ת ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ אלף
ׁש להי כּ דכתבינן אלּ א הלכה, כּ ן ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְואין
אוֹ תּה  דּ מי מוֹ לי הצּ למים, כּ ל ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶפרק
מ ּת ר  הכּ ל והאר  הּמ לח, לים ◌ָ◌ֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָחבית

בּ ׁש תיּ ה: ואסוּ ר  זרה.בּ הנאה ו עבוֹ דה ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ׁש בדוּ  צוּ ר וֹ ת צוּ רה באלף ונתרבה ה, ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

זרה: ב וֹ דה לבוּ בין .ׁש אינן ועוֹ רוֹ ת ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌

כּ דאמרינן  הנאה, אּס וּ רי נּמ י  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַדּ הוי 
מ מידין: אין וכוּ 'בּ פרק מצרע וצּפ רי  ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌

בעזרה. ׁש נּ ׁש חטוּ  הנאה וחלּ ין  אּס וּ רי ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
להוּ : ּפ ר ׁש ינן דּ קדּ וּ ׁש ין ב ' וּ בפרק ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵהן.

נזיר. דּ כתיבוּ שׂ ער הוּ א, הנאה דּ אּס וּ רי  ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ו) ּת חת (בּ מד בּ ר אׁש ר  האׁש  ל ונתן ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌

ׁש ל  אגדּ ה נתרבה ואם הלמים. ◌ֶ◌ָ◌◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶזבח
ׁש אר  ׁש ל  אג דּ וֹ ת באלף אפלּ וּ  נזיר  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְשׂ ר 

בּ הנאה: אסוּ ר וֹ ת כּ לּ ן וּ פטר שׂ ר וֹ ת, ְ◌ָ◌◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
נפדּ ה:חמוֹ ר. ׁש א זמן כּ ל  בּ הנאה אסוּ ר  ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

עיי "ש .כז. מ"ג , פ"ב  לעיל  כמבואר  לע "ז כן עושין  ולאכח.והיו נשחט שבסוף ואע "פ
בהנאה. אסור  מ"מ לאכט.נסקל , שעדיין ואע"פ  איתן נחל אל  אותה שהורידו  משעה 

קידושין  במסכת הרע "ב  כ "כ מ"ט )נערפה, אוסרתה.(פ"ב איתן נחל  אל  ירידתה וכמ "ד
בקרא ל. יד )כמבואר  שוחטים (ויקרא אחת חיות, צפרים  שתי  למחנה  מחוץ אל  לו שמביאים 

קידושין  במסכת אותה. משלחים ואח "כ השחוטה  בדם  טובלים  נז.)והשניה נחלקו (דף 
לקיש לריש לקיחה . משעת לקיש  ולריש שחיטה  משעת  יוחנן  לרבי  הנאה . איסור  חל ממתי
השחוטה רק יוחנן לרבי  אבל בשילוחה. ניתרת שהמשולחת אלא בהנאה  נאסרות  שתיהן 

הרע "ב כתב וכן שם , רש "י דעת  כן  שם)נאסרת , בהנאה.(בקידושין אסורה השחוטה  שרק 
תוספות משעת )(אבל  תנא(ד "ה  שהרי שילוחה, ועד השחוטה שחיטת משעת אסורה נמי שהמשולחת  כתבו 

רבים) לשון מצורע, נפדה,לא..צפורי שלא זמן כל בהנאה  אסור  חמור  שפטר  רע"ב פירש  כאן
ואילך. מעריפה בהנאה אסור  אותו וערפו  נפדה  שלא חמור  פטר  פירש  בקידושין אבל

 י י ח ר ו ק מ

הפועל את זרה השוכר עבודה ה עאפרק

וחלּ ין הּמ ׁש ּת לּ ח, ושׂ עיר בּ חלב , וּ בשׂ ר
אסוּ רין א לּ וּ  הרי בעזרה, ׁש נּ ׁש חטוּ 

ׁש הן : בּ כל וא וֹ סרין 

בּ הנאה. אסוּ ר כּ לּ וֹ  לבוֹ ר , ׁש נּ פל נס יין 
י ּמ כר  א וֹ מר , גּ מליאל בּ ן  ׁש מע וֹ ן  רבּ ן 
ׁש בּ וֹ : נס יין  מדּ מי חוּ ץ לנכרי, כּ לּ וֹ 

והיא מנ גּ בּה  גּ וֹ י, ׁש זּ ּפ ת ּה  אבן  ׁש ל גּ ת 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ חלב. ׁש נּ תבּ לה וּ בשׂ ר בּ שׂ ר  חתיכת ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
אוֹ סרת  חתיכ וֹ ת, באלף ונתרבה ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְבחלב 
דּ דבר  ּת נּ א האי וסבר  בּ הנאה. כּ לּ ן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌◌ֶאת
הנאה  אּס וּ ר  ואּס וּ ר וֹ  ל ּמ נוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש דּ ר כּ וֹ 
וכל  ׁש הוּ א. בּ כל  ּת רב ּת וֹ  את ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵאוֹ סר 
ׁש דּ ר כּ וֹ  דּ בר  בּ מתניתין, דּ ח ׁש יב  ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָהני

הנאה: אּס וּ ר  ואּס וּ רן הוּ א הרי לּמ נוֹ ת ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
דּ ר כּ ן א לּ וּ . ׁש אין הנאה אּס וּ רי למע וּ טי  ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌

אּס וּ רי ואינן לּמ נוֹ ת ׁש דּ ר כּ ן אוֹ  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִל ּמ נוֹ ת,
בּ כל  ּת רב ּת ן את אוֹ סרין ׁש אינן ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲהנאה,

לבוֹ ר.י ׁש הן: יין:ׁש נּ פל  כּ לּ וֹ ׁש ל  ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌
בּ הנאה. לע אסוּ ר  ׁש נּ תנּס ב וֹ דה ׁש היּ ין ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

אבל  ׁש הוּ א. בּ כל בּ מינוֹ  אוֹ סר  ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָזרה
ב וֹ  ידנוּ  ׁש א נכרים ׁש ל יינם ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְסתם
בּ הנאה  ׁש אסוּ ר  ּפ י ל אף ודּ אי ,  ֶׁש נּ תנּס◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
נמכּ ר  אלּ א בּ הנאה, ּת רב ּת וֹ  אוֹ סר  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֵאינוֹ 
יינן. סתם אוֹ תוֹ  מ דּ מי ח וּ ץ לנכרי  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌כּ לּ וֹ 
אוֹ רחא  נכרי . ׁש זּ ּפ תּה  יא הלכה: ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְוכן
ל בּ וֹ רי פוּ רתא, חמרא ב ּה  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְלמרמי 

דזפתא: ואפר :מנ גּ בּה .יאקוּ טרא בּ מים ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

בטילהלב. אינה בחלב , שנתבשלה  מפני  שנאסרה בשר  של  חשובה חתיכה  רק  ור "ל  רע "ב ,
אינה כשר  בשר  חתיכת  על שנפלה  חלב טיפת  אבל כמוה, חתיכות באלף נתערבה  אם  אפילו 

כנגדה. ששים אין כן  אם אלא אוסרו

 י י ח ר ו ק מ

פכ



הפועל את זרה השוכר עבודה ה פרק עב

ינ גּ ב. א וֹ מר , רבּ י  עץ, וׁש ל טהוֹ רה.

ה זּ פת . את  יקלף א וֹ מרים, וחכמים
את  ׁש קּ לף ּפ י  על אף חרס, וׁש ל

אסוּ רה: זוֹ  הרי ה זּ פת ,

את  הגּ וֹ י, מן  ת ׁש מי ׁש  כּ לי הלּ וֹ קח
להג עיל, יטבּ יל. להטבּ יל, יג עיל.ׁש דּ רכּ וֹ  
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

עץ. וּ בלה ו ׁש ל  טוּ בא זפת דּ ב יא ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
טפי: ינ גּ ב.חמרא א וֹ מר כּ ׁש ל רבּ י  ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌

כר בּ י : הלכה ואין חרס.אבן. וׁש ל ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌
לר בּ נן: בּ ין לר בּ י ּפ י בּ ין על אף ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌

אסוּ ר. הזּ פת זפתא ׁש ּק לף בּ לא דּ חרס ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌
חמרא: לי ּה  תׁש מי ׁש .יבבּ לע  כּ לי  ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌

כלי אוֹ  מ ּת כת כלי ודוקא סדּ ה. ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֶׁש ל
זכוּ כית  וּ כלי  בּ אבר . המצּפ ים ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶחרס

דּ מי : מ ּת כ וֹ ת להטבּ יל.כּ כלי ׁש דּ ר כּ וֹ  את ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
בּ טבילה  לּט הר  הראוּ י  כּ לי  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר 

ׁש ּת ׁש מיׁש וֹ  כּ ג וֹ ן אחר , ּת ּק וּ ן צרי ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְואינוֹ 
צוֹ נן: ידי  הכּ ׁש ר יטבּ יל.ל בּ מקוה ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌

מ ּת ירתוֹ : וּ טבילתוֹ  אה, ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִלטבילת
מּת כת להג עיל. ׁש ל  וּ קדר וֹ ת י וֹ ר וֹ ת כּ ג וֹ ן ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

ר וֹ תחין: ידי  ל  יג עיל.ׁש ּת ׁש מי ׁש ן ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
מלאה  יוֹ רה  ֹלתו ׁש ּמ כניסן ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְבּ ר וֹ תחין.
בּ תוֹ כּה  אוֹ תן וּ מׁש הין ר וֹ תחין ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַמים
וּ מסיר  ׁש ּמ ׁש פׁש פן אחר  וזה ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְמט.
בּ מקוה  מט בּ ילן  ּכ ואחר  ׁש לּ הן. ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌◌ֲ◌ַהחלדּ ה
מ ּת רין: והן אה לטבילת ◌ִ◌ָ◌◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַהכּ ׁש ר 

שאם לג . כוונתו  ואין חמרא. ליה  בלע זפתא  בלא דחרס  שאמר  במה הרע "ב  כוונת כן 
זיפתה ורק  בגת  יין  נתן לא שעדיין  באופן  איירי המשנה שכל  בלע , יין בו  ונתן  זפת לא 

יין בו  שיש  זפת .(תוי"ט )עם

 י י ח ר ו ק מ

הפועל את זרה השוכר עבודה ה עג פרק

הּׁשּפ וּ ד בּ אוּ ר. ילבּ ן בּ אוּ ר, ללבּ ן
ׁש פ ּה  הּס כּ ין , בּ א וּ ר. מלבּ נן  והאסכּ לה,

טהוֹ רה: והיא 

     
      

      
   

   
           

     לד 

זרה  עבוֹ דה מ ּס כת סליק

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ידיללבּ ן . ל  בּ הן ׁש ּמ ׁש ּת ּמ ׁש ים כּ לים ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
רטב בּ לי  בּ יב ׁש  ואזיל ,האוּ ר  כּ דמפר ׁש  , ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

והאסכּ לאוֹ ת: הּפ וּ דים מל בּ נן כּ ג וֹ ן ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌
מהן,בּ א וּ ר. נּת זין נצּ וֹ צוֹ ת ׁש יּ הי וּ  ד  ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌

מ ּת רין: והן מט בּ ילן  ּכ ׁש פ ּה .ואחר  ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌◌ָ◌ִ◌
ּפ מים, שׂ ר  קׁש ה בּ קרקע  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲנוֹ צּה 

צוֹ נן. בּ ּה  ואוֹ כל  גּ ּמ וֹ ת, בּ ּה  אין ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ֵ◌ִאם
ׁש לּ ּה , הּמ ׁש חזת בּ אבן מׁש חיזּה  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַאוֹ 
ב ּה  הי וּ  ואם ר וֹ תחין. אפלּ וּ  בּ ּה  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְואוֹ כל
בּ הן  ׁש נּ ׁש ּת ּמ ׁש  וכ לּ ן מלבּ נּה . ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌גּ ּמ וֹ ת,
הלבּ ין, ׁש א ד  אוֹ  הר ּת יח, ׁש א ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַד 

מּת ר : הט בּ יל , ׁש א ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְוד

בקרקעלד. וכשנועץ בפנים . שביארנו וכמו  ב 'שפה ' כוונות שתי  שיש  הרע"ב  מבאר  כן
אפילו  בה אוכל משחזת  באבן וכשמשחיזה  בצונן , להשתמש  רק  מותר  פעמים  עשרה 

בפירושו. הרמב"ם  שיטת והיא  קכ "א)(הב"ירותחין, הרמב"ם(סימן בו  חזר  שבחיבורו  כתב 

לר  אפילו  ומהני השחזה  היינו  ששפה מהניוס "ל בקרקע נעיצה שגם מוסיפה בגמרא  והברייתא  ותחין,

טבילה,.לצונן) צריך  שאינו  שדעתו  טבילה, צריך שהסכין הרע"ב  פירש שלא  ממה הבין (התוי"ט 

היא, דפשיטא טבילה בו  לפרש חש לא  שהרע "ב כתב לדוד השושנים אבל זה , לו  מנין עליו  ותמה 

כלים) משאר סכין שנא .דמאי

 י י ח ר ו ק מ

פט



הפועל את זרה השוכר עבודה ה פרק עב

ינ גּ ב. א וֹ מר , רבּ י  עץ, וׁש ל טהוֹ רה.

ה זּ פת . את  יקלף א וֹ מרים, וחכמים
את  ׁש קּ לף ּפ י  על אף חרס, וׁש ל

אסוּ רה: זוֹ  הרי ה זּ פת ,

את  הגּ וֹ י, מן  ת ׁש מי ׁש  כּ לי הלּ וֹ קח
להג עיל, יטבּ יל. להטבּ יל, יג עיל.ׁש דּ רכּ וֹ  

יב
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

עץ. וּ בלה ו ׁש ל  טוּ בא זפת דּ ב יא ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
טפי: ינ גּ ב.חמרא א וֹ מר כּ ׁש ל רבּ י  ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌

כר בּ י : הלכה ואין חרס.אבן. וׁש ל ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌
לר בּ נן: בּ ין לר בּ י ּפ י בּ ין על אף ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌

אסוּ ר. הזּ פת זפתא ׁש ּק לף בּ לא דּ חרס ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌
חמרא: לי ּה  תׁש מי ׁש .יבבּ לע  כּ לי  ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌

כלי אוֹ  מ ּת כת כלי ודוקא סדּ ה. ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֶׁש ל
זכוּ כית  וּ כלי  בּ אבר . המצּפ ים ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶחרס

דּ מי : מ ּת כ וֹ ת להטבּ יל.כּ כלי ׁש דּ ר כּ וֹ  את ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
בּ טבילה  לּט הר  הראוּ י  כּ לי  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר 

ׁש ּת ׁש מיׁש וֹ  כּ ג וֹ ן אחר , ּת ּק וּ ן צרי ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְואינוֹ 
צוֹ נן: ידי  הכּ ׁש ר יטבּ יל.ל בּ מקוה ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌

מ ּת ירתוֹ : וּ טבילתוֹ  אה, ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִלטבילת
מּת כת להג עיל. ׁש ל  וּ קדר וֹ ת י וֹ ר וֹ ת כּ ג וֹ ן ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

ר וֹ תחין: ידי  ל  יג עיל.ׁש ּת ׁש מי ׁש ן ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
מלאה  יוֹ רה  ֹלתו ׁש ּמ כניסן ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְבּ ר וֹ תחין.
בּ תוֹ כּה  אוֹ תן וּ מׁש הין ר וֹ תחין ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַמים
וּ מסיר  ׁש ּמ ׁש פׁש פן אחר  וזה ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְמט.
בּ מקוה  מט בּ ילן  ּכ ואחר  ׁש לּ הן. ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌◌ֲ◌ַהחלדּ ה
מ ּת רין: והן אה לטבילת ◌ִ◌ָ◌◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַהכּ ׁש ר 

שאם לג . כוונתו  ואין חמרא. ליה  בלע זפתא  בלא דחרס  שאמר  במה הרע "ב  כוונת כן 
זיפתה ורק  בגת  יין  נתן לא שעדיין  באופן  איירי המשנה שכל  בלע , יין בו  ונתן  זפת לא 

יין בו  שיש  זפת .(תוי"ט )עם

 י י ח ר ו ק מ

הפועל את זרה השוכר עבודה ה עג פרק

הּׁשּפ וּ ד בּ אוּ ר. ילבּ ן בּ אוּ ר, ללבּ ן
ׁש פ ּה  הּס כּ ין , בּ א וּ ר. מלבּ נן  והאסכּ לה,

טהוֹ רה: והיא 

     
      

      
   

   
           

     לד 

זרה  עבוֹ דה מ ּס כת סליק

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ידיללבּ ן . ל  בּ הן ׁש ּמ ׁש ּת ּמ ׁש ים כּ לים ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
רטב בּ לי  בּ יב ׁש  ואזיל ,האוּ ר  כּ דמפר ׁש  , ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

והאסכּ לאוֹ ת: הּפ וּ דים מל בּ נן כּ ג וֹ ן ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌
מהן,בּ א וּ ר. נּת זין נצּ וֹ צוֹ ת ׁש יּ הי וּ  ד  ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌

מ ּת רין: והן מט בּ ילן  ּכ ׁש פ ּה .ואחר  ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌◌ָ◌ִ◌
ּפ מים, שׂ ר  קׁש ה בּ קרקע  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲנוֹ צּה 

צוֹ נן. בּ ּה  ואוֹ כל  גּ ּמ וֹ ת, בּ ּה  אין ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌◌ָ◌ֵ◌ִאם
ׁש לּ ּה , הּמ ׁש חזת בּ אבן מׁש חיזּה  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַאוֹ 
ב ּה  הי וּ  ואם ר וֹ תחין. אפלּ וּ  בּ ּה  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְואוֹ כל
בּ הן  ׁש נּ ׁש ּת ּמ ׁש  וכ לּ ן מלבּ נּה . ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌גּ ּמ וֹ ת,
הלבּ ין, ׁש א ד  אוֹ  הר ּת יח, ׁש א ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַד 

מּת ר : הט בּ יל , ׁש א ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְוד

בקרקעלד. וכשנועץ בפנים . שביארנו וכמו  ב 'שפה ' כוונות שתי  שיש  הרע"ב  מבאר  כן
אפילו  בה אוכל משחזת  באבן וכשמשחיזה  בצונן , להשתמש  רק  מותר  פעמים  עשרה 

בפירושו. הרמב"ם  שיטת והיא  קכ "א)(הב"ירותחין, הרמב"ם(סימן בו  חזר  שבחיבורו  כתב 

לר  אפילו  ומהני השחזה  היינו  ששפה מהניוס "ל בקרקע נעיצה שגם מוסיפה בגמרא  והברייתא  ותחין,

טבילה,.לצונן) צריך  שאינו  שדעתו  טבילה, צריך שהסכין הרע"ב  פירש שלא  ממה הבין (התוי"ט 

היא, דפשיטא טבילה בו  לפרש חש לא  שהרע "ב כתב לדוד השושנים אבל זה , לו  מנין עליו  ותמה 

כלים) משאר סכין שנא .דמאי

 י י ח ר ו ק מ

פט





ל˘ון חיים

חזר‰ ו˘ינון

בעל פ‰ 

תשע"ט

עדויות ח
עבודה זרה



יהושע רבי זהעיד עדיותפרק צ 

גּ דגּ דאה עיד  בן נחוּ ניא  רבּ י 
בגט . יוֹ צאה  ׁש היא  אביה , ׁש ה ּׂשיא ּה  החר ׁש ת  על 

לכהן, ׁש נּ ּׂשאת ישׂ ראל בת קטנּ ה  ועל
יוֹ ר ׁש ּה . בּ על ּה  מתה , ואם  בּ ּת רוּ מה , א וֹ כלת  ׁש היא 
דּ מיו. את  ׁש יּ ּת ן בבּ ירה , ׁש בּ נא וֹ  ה גּ זוּ ל ה ּמ ריׁש  ועל

לר בּ ים , נוֹ ד עה  ׁש א  ה גּ זוּ לה  החּט את  ועל
ה ּמ זבּ ח: ת קּ וּ ן מ ּפ ני מכ ּפ רת, ׁש היא 

ח פרק 

בּ תיראה עיד  בּ ן יהוֹ ׁש ע רבּ י  
טה וֹ ר. ׁש ה וּ א  נבלוֹ ת דּ ם  על

בּ תיראה עיד  בּ ן ׁש מעוֹ ן  רבּ י 
כּ לּ וֹ . את  ׁש ּט ּמ א  במקצת וֹ , טמא  ׁש נּ גע  חּט את  אפר  על 

עקיבאףה וֹ סי  ,רבּ י  
וה גּ חלים וה לּ בוֹ נה  ה קּ טרת  ועל ה ּס לת  על

כּ לּ ם : את  ׁש ּפ סל  בּ מקצתם , יוֹ ם  טבוּ ל ׁש נּ גע

הכּ הןה עיד  יהוּ דה ורבּ י  בּ בא בן  יהוּ דה רבּ י  
לכהן, ׁש נּ ּׂשאת ישׂ ראל בת קטנּ ה  על

לחּפ ה ׁש נּ כנסה  כּ יון בּ ּת ר וּ מה  א וֹ כלת  ׁש היא 
נבעלה . ׁש א  ּפ י על  אף

הּק צּ בה עיד  בן  זכריה ורבּ י  הכּ הן  יוֹ סי  רבּ י 
ׁש הרהנה  ּת ינוֹ קת מ ׁש ּפ חּת ּה ,ׁש קל וֹ ןבאעל  בני ורחקוּ ה  , 

נטמאה . וׁש א  נסּת רה  ׁש א  א וֹ תּה  מ עידים  ועדיה 
ׁש הרהנה , א ּת ם  מאמינים  אם  חכמים , להם  אמרוּ 

נטמאה . וׁש א  נסּת רה  ׁש א  האמינוּ ,
נטמאה , ו ׁש א  נסּת רה  ׁש א  מאמינים  א ּת ם  אין ואם 
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בתירא ב יהושע רבי  חהעיד צאעדיותפרק 

בּ תיראה עיד  בן יהוּ דה ורבּ י יהוֹ ׁש ע רבּ י 
ל כּ ה נּ ה , כ ׁש רה  ׁש היא  עּס ה , אלמנת על 

וּ לקרב. לרחק  וּ לטהר, לטּמ א  כ ׁש רה  ׁש ה עּס ה 
גּ מליאל אמר  בּ ן  ׁש מע וֹ ן עד וּ תכם ,רבּ ן  ק בּ לנוּ  , 

ׁש גּ זר  נּ עשׂ ה , מה  ז כּ איאבל בּ ן י וֹ חנן  רבּ י  
. ּכ על  דינין בּ ּת י לה וֹ ׁש יב ׁש א 

לקרב: לא  אבל לרחק , לכם  ׁש וֹ מ עים  ה כּ הנים 

צרדה ה עיד  איׁש  י וֹ עזר בּ ן  יוֹ סי  ,רבּ י 
דּ כן. קמצא , איל על

דּ כין. דּ אינּ וּ ן מט בּ חיּ א , בית מ ׁש קה  ועל
מסּת אב. בּ מיתא , וּ דיקרב

ליּה , ׁש ריא :יוֹ סיוקרוּ  

עקיבאה עיד  דּ לימ ּׁשוּ ם רבּ י  בּ ית איׁש  ,נחמיה 
אחד . עד  ּפ י על  הא ּׁשה  ׁש ּמ ּׂשיאים 

יהוֹ ׁש עה עיד  ה עצים ,רבּ י בדיר ׁש נּ מצא וּ  עצמ וֹ ת  על 
טה וֹ ר : וה כּ ל עצם  עצם  מלקּ ט  חכמים , אמרוּ 

אלי עזר אמר  בּ היכל ,רבּ י בוֹ נים  כּ ׁש היוּ  ׁש מ עּת י, , 
ל עזר וֹ ת , וּ קל עים  להיכל  קל עים  ע וֹ שׂ ים 

מ בּ פנים . בּ וֹ נים  וּ בעזרה  מ בּ חוּ ץ , בּ וֹ נים  ׁש בּ היכל א לּ א 
יהוֹ ׁש עאמר  ׁש מ עּת י,רבּ י , 

בּ ית , ׁש אין ּפ י על  אף ׁש ּמ קריבין
קלעים , ׁש אין ּפ י על  אף קד ׁש ים  קד ׁש י וא וֹ כלים 

חוֹ מה , ׁש אין ּפ י על  אף ׁש ני, וּ מ עשׂ ר ק לּ ים  קד ׁש ים 
לבא : לעתיד  וקדּ ׁש ה  ל ׁש עתּה  קדּ ׁש ה  רא ׁש וֹ נה  ׁש קּ ד ּׁשה 

יהוֹ ׁש עאמר  אנירבּ י מקבּ ל ז כּ אי, בּ ן י וֹ חנן  ,מרבּ ן  
הלכה  מרבּ וֹ , ור בּ וֹ  מרבּ וֹ  מ ּס יני,למׁש ה ׁש ּׁשמע 
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יהושע רבי זהעיד עדיותפרק צ 

גּ דגּ דאה עיד  בן נחוּ ניא  רבּ י 
בגט . יוֹ צאה  ׁש היא  אביה , ׁש ה ּׂשיא ּה  החר ׁש ת  על 

לכהן, ׁש נּ ּׂשאת ישׂ ראל בת קטנּ ה  ועל
יוֹ ר ׁש ּה . בּ על ּה  מתה , ואם  בּ ּת רוּ מה , א וֹ כלת  ׁש היא 
דּ מיו. את  ׁש יּ ּת ן בבּ ירה , ׁש בּ נא וֹ  ה גּ זוּ ל ה ּמ ריׁש  ועל

לר בּ ים , נוֹ ד עה  ׁש א  ה גּ זוּ לה  החּט את  ועל
ה ּמ זבּ ח: ת קּ וּ ן מ ּפ ני מכ ּפ רת, ׁש היא 

ח פרק 

בּ תיראה עיד  בּ ן יהוֹ ׁש ע רבּ י  
טה וֹ ר. ׁש ה וּ א  נבלוֹ ת דּ ם  על

בּ תיראה עיד  בּ ן ׁש מעוֹ ן  רבּ י 
כּ לּ וֹ . את  ׁש ּט ּמ א  במקצת וֹ , טמא  ׁש נּ גע  חּט את  אפר  על 

עקיבאףה וֹ סי  ,רבּ י  
וה גּ חלים וה לּ בוֹ נה  ה קּ טרת  ועל ה ּס לת  על

כּ לּ ם : את  ׁש ּפ סל  בּ מקצתם , יוֹ ם  טבוּ ל ׁש נּ גע

הכּ הןה עיד  יהוּ דה ורבּ י  בּ בא בן  יהוּ דה רבּ י  
לכהן, ׁש נּ ּׂשאת ישׂ ראל בת קטנּ ה  על

לחּפ ה ׁש נּ כנסה  כּ יון בּ ּת ר וּ מה  א וֹ כלת  ׁש היא 
נבעלה . ׁש א  ּפ י על  אף

הּק צּ בה עיד  בן  זכריה ורבּ י  הכּ הן  יוֹ סי  רבּ י 
ׁש הרהנה  ּת ינוֹ קת מ ׁש ּפ חּת ּה ,ׁש קל וֹ ןבאעל  בני ורחקוּ ה  , 

נטמאה . וׁש א  נסּת רה  ׁש א  א וֹ תּה  מ עידים  ועדיה 
ׁש הרהנה , א ּת ם  מאמינים  אם  חכמים , להם  אמרוּ 

נטמאה . וׁש א  נסּת רה  ׁש א  האמינוּ ,
נטמאה , ו ׁש א  נסּת רה  ׁש א  מאמינים  א ּת ם  אין ואם 
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בתירא ב יהושע רבי  חהעיד צאעדיותפרק 

בּ תיראה עיד  בן יהוּ דה ורבּ י יהוֹ ׁש ע רבּ י 
ל כּ ה נּ ה , כ ׁש רה  ׁש היא  עּס ה , אלמנת על 

וּ לקרב. לרחק  וּ לטהר, לטּמ א  כ ׁש רה  ׁש ה עּס ה 
גּ מליאל אמר  בּ ן  ׁש מע וֹ ן עד וּ תכם ,רבּ ן  ק בּ לנוּ  , 

ׁש גּ זר  נּ עשׂ ה , מה  ז כּ איאבל בּ ן י וֹ חנן  רבּ י  
. ּכ על  דינין בּ ּת י לה וֹ ׁש יב ׁש א 

לקרב: לא  אבל לרחק , לכם  ׁש וֹ מ עים  ה כּ הנים 

צרדה ה עיד  איׁש  י וֹ עזר בּ ן  יוֹ סי  ,רבּ י 
דּ כן. קמצא , איל על

דּ כין. דּ אינּ וּ ן מט בּ חיּ א , בית מ ׁש קה  ועל
מסּת אב. בּ מיתא , וּ דיקרב

ליּה , ׁש ריא :יוֹ סיוקרוּ  

עקיבאה עיד  דּ לימ ּׁשוּ ם רבּ י  בּ ית איׁש  ,נחמיה 
אחד . עד  ּפ י על  הא ּׁשה  ׁש ּמ ּׂשיאים 

יהוֹ ׁש עה עיד  ה עצים ,רבּ י בדיר ׁש נּ מצא וּ  עצמ וֹ ת  על 
טה וֹ ר : וה כּ ל עצם  עצם  מלקּ ט  חכמים , אמרוּ 

אלי עזר אמר  בּ היכל ,רבּ י בוֹ נים  כּ ׁש היוּ  ׁש מ עּת י, , 
ל עזר וֹ ת , וּ קל עים  להיכל  קל עים  ע וֹ שׂ ים 

מ בּ פנים . בּ וֹ נים  וּ בעזרה  מ בּ חוּ ץ , בּ וֹ נים  ׁש בּ היכל א לּ א 
יהוֹ ׁש עאמר  ׁש מ עּת י,רבּ י , 

בּ ית , ׁש אין ּפ י על  אף ׁש ּמ קריבין
קלעים , ׁש אין ּפ י על  אף קד ׁש ים  קד ׁש י וא וֹ כלים 

חוֹ מה , ׁש אין ּפ י על  אף ׁש ני, וּ מ עשׂ ר ק לּ ים  קד ׁש ים 
לבא : לעתיד  וקדּ ׁש ה  ל ׁש עתּה  קדּ ׁש ה  רא ׁש וֹ נה  ׁש קּ ד ּׁשה 

יהוֹ ׁש עאמר  אנירבּ י מקבּ ל ז כּ אי, בּ ן י וֹ חנן  ,מרבּ ן  
הלכה  מרבּ וֹ , ור בּ וֹ  מרבּ וֹ  מ ּס יני,למׁש ה ׁש ּׁשמע 
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בתירא ב יהושע רבי  חהעיד עדיותפרק  צב

וּ לקרב,אל יּ הוּ ׁש אין לרחק וּ לטהר , לט ּמ א  בא  
בּ זרוֹ ע. המרחקין וּ לקרב בּ זר וֹ ע המקרבין לרחק א לּ א 

צריפה מ ׁש ּפ חת  ה יּ ר דּ ן בּ ית בעבר היתה  
ציּ וֹ ןורחקּה  בּ זר וֹ ע,בּ ן 

וקרבּה  ׁש ם  היתה  אחרת ציּ וֹ ןועוֹ ד  בּ זרוֹ ע.בּ ן 
א לּ וּ , וּ לקרב.אל יּ הוּ כּ ג וֹ ן לרחק  וּ לטהר, לטּמ א  בא  

יהוּ דה  לרחק .רבּ י  לא  אבל  לקרב, א וֹ מר, 
ׁש מעוֹ ן ה ּמ חלקת.רבּ י  לה ׁש ו וֹ ת  א וֹ מר , 

לקרב,וחכמים ולא  לרחק לא  א וֹ מרים , 
ׁש נּ אמר בּ ע וֹ לם , ׁש לוֹ ם  ל עשׂ וֹ ת  א לּ א 

וגוֹ ' הנּ ביא  אליּ ה את לכם  ׁש לח אנכי הנּ ה
אב וֹ תם : על בּ נים  ולב בּ נים  על  אב וֹ ת לב  והׁש יב

עדיּ וֹ ת  מּס כת סליק

לואש בלו,

אלהבוהב.

הבהבצמ

בבצו 

ב.בצואהשו

לו.א כא, בלו,

אלל.רי ל, א,

לה.רש א,

ללולו א,

ש אלשב,

האשלאאהו

ולאעבובעא:

אידיה אלפני  זרהפרק צג עבודה

זרה עבדה מכת
א פרק

ימים ׁש לׁש ה  גּ וֹ ים  ׁש ל אידיהן לפני
מהן, ול ׁש אל  לה ׁש אילן עּמ הן, ולתת  לשׂ את אסוּ ר

מהן. ולּפ רע לפרען מהן, ולל וֹ ת  להל וֹ תן
יהוּ דה  ל וֹ .רבּ י  מצר ׁש ה וּ א  מ ּפ ני מהן נפר עין א וֹ מר , 

לוֹ , אמרוּ 
זמן: לאחר  ה וּ א  שׂ מח עכ ׁש יו , ה וּ א  ׁש ּמ צר  ּפ י על אף

יׁש מעאל  א וֹ מר ,רבּ י  
אסוּ ר. לאחריהם , ימים  וּ ׁש ל ׁש ה  לפניהם  ימים  ׁש לׁש ה 

א וֹ מרים ,וחכמים 
מ ּת ר : אידיהן לאחר אסוּ ר , אידיהן לפני

גּ וֹ ים , ׁש ל  אידיהן וא לּ וּ 
וּ קרטסים , וּ סטרנוּ רא , קלנדּ א ,

ה לּ ידה , ויוֹ ם  מלכים , ׁש ל גּ נסיא  ויוֹ ם 
דּ ברי ה ּמ יתה , מאיר.ויוֹ ם  רבּ י 

א וֹ מרים ,וחכמים 
זרה . עבוֹ דה  בּ ּה  יׁש  שׂ רפה , בּ ּה  ׁש יּ ׁש  מיתה  כּ ל

זרה . עבוֹ דה  בּ ה  אין שׂ רפה , בּ ּה  וׁש אין
ה יּ ם , מן בוֹ  ׁש עלה  יוֹ ם  וּ בל וֹ ריתוֹ , זקנוֹ  ּת גלחת יוֹ ם 

לבנוֹ , מ ׁש ּת ה  ׁש עשׂ ה  וגוֹ י האסוּ רים , מ בּ ית בוֹ  ׁש יּ צא  ויוֹ ם 
בּ לבד : האיׁש  וא וֹ ת וֹ  ה יּ וֹ ם  א וֹ ת וֹ  א לּ א  אסוּ ר  אינוֹ 

מ ּת ר. לּה  חוּ צה  זרה , עבוֹ דה  בּ ּה  ׁש יּ ׁש  עיר 
מ ּת ר. ּת וֹ כ ּה  זרה , עבוֹ דה  ל ּה  חוּ צה  היה 

ל ׁש ם .  ליל מה וּ 
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ב
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בתירא ב יהושע רבי  חהעיד עדיותפרק  צב

וּ לקרב,אל יּ הוּ ׁש אין לרחק וּ לטהר , לט ּמ א  בא  
בּ זרוֹ ע. המרחקין וּ לקרב בּ זר וֹ ע המקרבין לרחק א לּ א 

צריפה מ ׁש ּפ חת  ה יּ ר דּ ן בּ ית בעבר היתה  
ציּ וֹ ןורחקּה  בּ זר וֹ ע,בּ ן 

וקרבּה  ׁש ם  היתה  אחרת ציּ וֹ ןועוֹ ד  בּ זרוֹ ע.בּ ן 
א לּ וּ , וּ לקרב.אל יּ הוּ כּ ג וֹ ן לרחק  וּ לטהר, לטּמ א  בא  

יהוּ דה  לרחק .רבּ י  לא  אבל  לקרב, א וֹ מר, 
ׁש מעוֹ ן ה ּמ חלקת.רבּ י  לה ׁש ו וֹ ת  א וֹ מר , 

לקרב,וחכמים ולא  לרחק לא  א וֹ מרים , 
ׁש נּ אמר בּ ע וֹ לם , ׁש לוֹ ם  ל עשׂ וֹ ת  א לּ א 

וגוֹ ' הנּ ביא  אליּ ה את לכם  ׁש לח אנכי הנּ ה
אב וֹ תם : על בּ נים  ולב בּ נים  על  אב וֹ ת לב  והׁש יב

עדיּ וֹ ת  מּס כת סליק

לואש בלו,

אלהבוהב.

הבהבצמ

בבצו 

ב.בצואהשו

לו.א כא, בלו,

אלל.רי ל, א,

לה.רש א,

ללולו א,

ש אלשב,

האשלאאהו

ולאעבובעא:

אידיה אלפני  זרהפרק צג עבודה

זרה עבדה מכת
א פרק

ימים ׁש לׁש ה  גּ וֹ ים  ׁש ל אידיהן לפני
מהן, ול ׁש אל  לה ׁש אילן עּמ הן, ולתת  לשׂ את אסוּ ר

מהן. ולּפ רע לפרען מהן, ולל וֹ ת  להל וֹ תן
יהוּ דה  ל וֹ .רבּ י  מצר ׁש ה וּ א  מ ּפ ני מהן נפר עין א וֹ מר , 

לוֹ , אמרוּ 
זמן: לאחר  ה וּ א  שׂ מח עכ ׁש יו , ה וּ א  ׁש ּמ צר  ּפ י על אף

יׁש מעאל  א וֹ מר ,רבּ י  
אסוּ ר. לאחריהם , ימים  וּ ׁש ל ׁש ה  לפניהם  ימים  ׁש לׁש ה 

א וֹ מרים ,וחכמים 
מ ּת ר : אידיהן לאחר אסוּ ר , אידיהן לפני

גּ וֹ ים , ׁש ל  אידיהן וא לּ וּ 
וּ קרטסים , וּ סטרנוּ רא , קלנדּ א ,

ה לּ ידה , ויוֹ ם  מלכים , ׁש ל גּ נסיא  ויוֹ ם 
דּ ברי ה ּמ יתה , מאיר.ויוֹ ם  רבּ י 

א וֹ מרים ,וחכמים 
זרה . עבוֹ דה  בּ ּה  יׁש  שׂ רפה , בּ ּה  ׁש יּ ׁש  מיתה  כּ ל

זרה . עבוֹ דה  בּ ה  אין שׂ רפה , בּ ּה  וׁש אין
ה יּ ם , מן בוֹ  ׁש עלה  יוֹ ם  וּ בל וֹ ריתוֹ , זקנוֹ  ּת גלחת יוֹ ם 

לבנוֹ , מ ׁש ּת ה  ׁש עשׂ ה  וגוֹ י האסוּ רים , מ בּ ית בוֹ  ׁש יּ צא  ויוֹ ם 
בּ לבד : האיׁש  וא וֹ ת וֹ  ה יּ וֹ ם  א וֹ ת וֹ  א לּ א  אסוּ ר  אינוֹ 

מ ּת ר. לּה  חוּ צה  זרה , עבוֹ דה  בּ ּה  ׁש יּ ׁש  עיר 
מ ּת ר. ּת וֹ כ ּה  זרה , עבוֹ דה  ל ּה  חוּ צה  היה 

ל ׁש ם .  ליל מה וּ 

א 

ב

ג 

ד

אלוע,לאשגשי

לומ

לומ. לומ,

נממשמל.רי א,

אל

שהלז: אעפשהע,

ארי

א. שילויל,

או

לאמ: לאא,

ואשג

ו ו, ק,

וה וגשמ,

ד רמ.וה,

או

יבעז. כמשבש,

אבעז. ובש,

ישבמה יתזו,

ושמל ושבמה,

אאאאהוהב:

חלמ. עשבעז,

תמ. החלעז,

מלל.

ב א

ב 

ג

ד 
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אידיה אלפני  זרהפרק עבודה צד

אסוּ ר. מקוֹ ם , לא וֹ תוֹ  מיחדת ׁש ה דּ ר בּ זמן
מ ּת ר. אחר, למקוֹ ם  בּ ּה   ּלה ל יכ וֹ ל  היה  ואם 

זרה עבוֹ דה  בּ ּה  ׁש יּ ׁש  עיר
מ עּט ר וֹ ת , ו ׁש אינן מ עּט ר וֹ ת  חניּ וֹ ת  בּה  והיוּ 

מ עשׂ ה  היה  ׁש אן,זה  חכמים ,בּ בית ואמרוּ  
מ ּת ר וֹ ת : מ עּט ר וֹ ת  וׁש אינן אסוּ רוֹ ת המ עּט רוֹ ת

לג וֹ ים , למ כּ ר אסוּ רים  דברים  א לּ וּ 
וּ פט וֹ טר וֹ תיהן, ׁש וּ ח וּ בנוֹ ת  אצטר וֹ בּ לין,

ה לּ בן. ותרנג וֹ ל וּ לבוֹ נה ,
יהוּ דה  א וֹ מר ,רבּ י  

ה ּת רנג וֹ לין. בּ ין לבן ּת רנג וֹ ל לוֹ  למ כּ וֹ ר מ ּת ר
לוֹ , וּ מ וֹ כרוֹ  אצבּ ע וֹ  את  קוֹ טע עצמ וֹ , בפני ׁש ה וּ א  וּ בזמן

זרה . ל עבוֹ דה  חסר  מקריבין ׁש אין לפי
אסוּ ר. וּ פרוּ ׁש ן מ ּת ר , סתמן ה דּ ברים , כּ ל  וּ ׁש אר 

מאיר  א וֹ מר ,רבּ י 
לג וֹ ים : למ כּ ר אסוּ ר  ונקליבם  וחצב טב דּ קל  אף

מ וֹ כרין. לגוֹ ים , ד קּ ה  בּ המה  למ כּ ר ׁש נּ הג וּ  מק וֹ ם 
מ וֹ כרין. אין למ כּ ר , ׁש א  ׁש נּ הג וּ  מק וֹ ם 

גּס ה , בּ המה  להם  מ וֹ כרין אין מקוֹ ם  וּ בכל 
וּ ׁש בוּ רין. ׁש למים  וּ סיחים , עגלים 

יהוּ דה  בּ ׁש בוּ רה .רבּ י  בּ תירה מ ּת יר בּ סוּ ס:וּ בן  מ ּת יר 

ואריוֹ ת דּ בּ ין להם  מ וֹ כרין אין
לרבּ ים . נזק  בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  דּ בר וכל

וּ בימה . ואצטדיא , גּ ר דּ וֹ ם , בּ סילקי, עּמ הם  בּ וֹ נין אין
מרחצא וֹ ת. וּ בית  בּ ימ וֹ סיא וֹ ת עּמ הם  בּ וֹ נים  אבל 

לבנוֹ ת : אסוּ ר זרה , עבוֹ דה  בּ ּה  ׁש ּמ עמידין ל כּ ּפ ה  ה גּ יע וּ 

ה 

ו

ז

א. בשמלמ,

מ. והילבלא,

עשבעז

ובחמומ

וחבש,זהמ

האוממ:

אדאלל

ושו א,

וה. ו,

ארי

מללתלבה.

קאאול ושבע,

לשמחלז.

וא. סמ, וכה,

ארמ

אדטוואלל:

מ. משלבדל,

אמ. מששל,

ומאמלבג

שו. עו,

מב:ובמב.רי

אמלדו

ודשבנל.

ו. ו, ג, אבעב,

אבעבומ.

אל: הלשבעז,

ה

ו

ז 

אידיה אלפני  זרהפרק צה עבודה

זרה , לעבוֹ דה  ּת כ ׁש יטין עוֹ שׂ ין ואין
וטבּ עוֹ ת. וּ נזמים  קטלא וֹ ת 

אלי עזר  מ ּת ר.רבּ י בּ שׂ כר א וֹ מר , 
מּׁשיּ קּ צץ. הוּ א מ וֹ כר אבל  לקּ רקע, בּ מח בּ ר  להם מוֹ כרין אין

יהוּ דה  לק וֹ ץ .רבּ י  מנת על לוֹ  ה וּ א  מ וֹ כר  א וֹ מר, 
בּ ּת ים  להם  מ שׂ כּ ירין ישׂ ראל אין ,בּ ארץ  

צרי  שׂ ד וֹ ת.ואין ל וֹ מר   
שׂ ד וֹ ת.וּ בסוּ ריא לא  אבל  בּ ּת ים , להם  מ שׂ כּ ירין 

שׂ ד וֹ ת , וּ מ שׂ כּ ירין בּ ּת ים  להם  מ וֹ כרין לארץ  וּ בחוּ ץ 
מאיר.דּ ברי רבּ י 

יוֹ סי א וֹ מר ,רבּ י  
ישׂ ראל  שׂ ד וֹ ת.בּ ארץ  לא  אבל  בּ ּת ים , להם  מ שׂ כּ ירין 

שׂ ד וֹ ת.וּ בסוּ ריא וּ מ שׂ כּ ירין בּ ּת ים  מ וֹ כרין 
וא לּ וּ : א לּ וּ  מ וֹ כרין לארץ  וּ בחוּ צה 

אמרוּ , דּ ירה  לבית  לא  לה שׂ כּ יר , ׁש אמרוּ  בּ מק וֹ ם  אף
זרה , עבוֹ דה  לת וֹ כ וֹ  מכניס ׁש ה וּ א  מ ּפ ני

בּ יתׁש נּ אמר  אל תוֹ עבה תביא  .ולא 
ה ּמ רחץ, את  לוֹ  ישׂ כּ יר לא  מקוֹ ם  וּ בכל 

ׁש מ וֹ : על  נקרא  ׁש ה וּ א  מ ּפ ני

ב  פרק 

גּ וֹ ים , ׁש ל  בּ פנדּ קא וֹ ת בּ המה  מ עמידין אין
הרביעה . על ׁש חׁש וּ דין מ ּפ ני

ה עריוֹ ת. על ׁש חׁש וּ דין מ ּפ ני עּמ הן, א ּׁשה  תתיחד  ולא 
דּ מים . ׁש פיכת על ׁש חׁש וּ דין מּפ ני עּמ הן, אדם  יתיחד  ולא 

ה נּ כרית , את  תילּ ד  לא  ישׂ ראל בּ ת
זרה . ל עבוֹ דה  בּ ן ׁש ּמ ילּ דת מ ּפ ני

ח 
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א 

ועתלז

קוו.

במ.רא א,

אמהמ. אמלבל,

מהלעמל.רי א,

ביאמלב

וצלש.

אלש.ו מלב,

ולמלבוש

רמ.ד

ארי

אלש.בי מלב,

מבוש.ו
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ללדא אבשל,

משמלעז
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אמבבשג
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משעה. ותאע,
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אידיה אלפני  זרהפרק עבודה צד

אסוּ ר. מקוֹ ם , לא וֹ תוֹ  מיחדת ׁש ה דּ ר בּ זמן
מ ּת ר. אחר, למקוֹ ם  בּ ּה   ּלה ל יכ וֹ ל  היה  ואם 

זרה עבוֹ דה  בּ ּה  ׁש יּ ׁש  עיר
מ עּט ר וֹ ת , ו ׁש אינן מ עּט ר וֹ ת  חניּ וֹ ת  בּה  והיוּ 

מ עשׂ ה  היה  ׁש אן,זה  חכמים ,בּ בית ואמרוּ  
מ ּת ר וֹ ת : מ עּט ר וֹ ת  וׁש אינן אסוּ רוֹ ת המ עּט רוֹ ת

לג וֹ ים , למ כּ ר אסוּ רים  דברים  א לּ וּ 
וּ פט וֹ טר וֹ תיהן, ׁש וּ ח וּ בנוֹ ת  אצטר וֹ בּ לין,

ה לּ בן. ותרנג וֹ ל וּ לבוֹ נה ,
יהוּ דה  א וֹ מר ,רבּ י  

ה ּת רנג וֹ לין. בּ ין לבן ּת רנג וֹ ל לוֹ  למ כּ וֹ ר מ ּת ר
לוֹ , וּ מ וֹ כרוֹ  אצבּ ע וֹ  את  קוֹ טע עצמ וֹ , בפני ׁש ה וּ א  וּ בזמן

זרה . ל עבוֹ דה  חסר  מקריבין ׁש אין לפי
אסוּ ר. וּ פרוּ ׁש ן מ ּת ר , סתמן ה דּ ברים , כּ ל  וּ ׁש אר 

מאיר  א וֹ מר ,רבּ י 
לג וֹ ים : למ כּ ר אסוּ ר  ונקליבם  וחצב טב דּ קל  אף

מ וֹ כרין. לגוֹ ים , ד קּ ה  בּ המה  למ כּ ר ׁש נּ הג וּ  מק וֹ ם 
מ וֹ כרין. אין למ כּ ר , ׁש א  ׁש נּ הג וּ  מק וֹ ם 

גּס ה , בּ המה  להם  מ וֹ כרין אין מקוֹ ם  וּ בכל 
וּ ׁש בוּ רין. ׁש למים  וּ סיחים , עגלים 

יהוּ דה  בּ ׁש בוּ רה .רבּ י  בּ תירה מ ּת יר בּ סוּ ס:וּ בן  מ ּת יר 

ואריוֹ ת דּ בּ ין להם  מ וֹ כרין אין
לרבּ ים . נזק  בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  דּ בר וכל

וּ בימה . ואצטדיא , גּ ר דּ וֹ ם , בּ סילקי, עּמ הם  בּ וֹ נין אין
מרחצא וֹ ת. וּ בית  בּ ימ וֹ סיא וֹ ת עּמ הם  בּ וֹ נים  אבל 

לבנוֹ ת : אסוּ ר זרה , עבוֹ דה  בּ ּה  ׁש ּמ עמידין ל כּ ּפ ה  ה גּ יע וּ 

ה 

ו

ז

א. בשמלמ,

מ. והילבלא,

עשבעז

ובחמומ

וחבש,זהמ

האוממ:

אדאלל

ושו א,

וה. ו,

ארי

מללתלבה.

קאאול ושבע,

לשמחלז.

וא. סמ, וכה,

ארמ

אדטוואלל:

מ. משלבדל,

אמ. מששל,

ומאמלבג

שו. עו,

מב:ובמב.רי

אמלדו

ודשבנל.

ו. ו, ג, אבעב,

אבעבומ.

אל: הלשבעז,

ה

ו

ז 

אידיה אלפני  זרהפרק צה עבודה

זרה , לעבוֹ דה  ּת כ ׁש יטין עוֹ שׂ ין ואין
וטבּ עוֹ ת. וּ נזמים  קטלא וֹ ת 

אלי עזר  מ ּת ר.רבּ י בּ שׂ כר א וֹ מר , 
מּׁשיּ קּ צץ. הוּ א מ וֹ כר אבל  לקּ רקע, בּ מח בּ ר  להם מוֹ כרין אין

יהוּ דה  לק וֹ ץ .רבּ י  מנת על לוֹ  ה וּ א  מ וֹ כר  א וֹ מר, 
בּ ּת ים  להם  מ שׂ כּ ירין ישׂ ראל אין ,בּ ארץ  

צרי  שׂ ד וֹ ת.ואין ל וֹ מר   
שׂ ד וֹ ת.וּ בסוּ ריא לא  אבל  בּ ּת ים , להם  מ שׂ כּ ירין 

שׂ ד וֹ ת , וּ מ שׂ כּ ירין בּ ּת ים  להם  מ וֹ כרין לארץ  וּ בחוּ ץ 
מאיר.דּ ברי רבּ י 

יוֹ סי א וֹ מר ,רבּ י  
ישׂ ראל  שׂ ד וֹ ת.בּ ארץ  לא  אבל  בּ ּת ים , להם  מ שׂ כּ ירין 

שׂ ד וֹ ת.וּ בסוּ ריא וּ מ שׂ כּ ירין בּ ּת ים  מ וֹ כרין 
וא לּ וּ : א לּ וּ  מ וֹ כרין לארץ  וּ בחוּ צה 

אמרוּ , דּ ירה  לבית  לא  לה שׂ כּ יר , ׁש אמרוּ  בּ מק וֹ ם  אף
זרה , עבוֹ דה  לת וֹ כ וֹ  מכניס ׁש ה וּ א  מ ּפ ני

בּ יתׁש נּ אמר  אל תוֹ עבה תביא  .ולא 
ה ּמ רחץ, את  לוֹ  ישׂ כּ יר לא  מקוֹ ם  וּ בכל 

ׁש מ וֹ : על  נקרא  ׁש ה וּ א  מ ּפ ני

ב  פרק 

גּ וֹ ים , ׁש ל  בּ פנדּ קא וֹ ת בּ המה  מ עמידין אין
הרביעה . על ׁש חׁש וּ דין מ ּפ ני

ה עריוֹ ת. על ׁש חׁש וּ דין מ ּפ ני עּמ הן, א ּׁשה  תתיחד  ולא 
דּ מים . ׁש פיכת על ׁש חׁש וּ דין מּפ ני עּמ הן, אדם  יתיחד  ולא 

ה נּ כרית , את  תילּ ד  לא  ישׂ ראל בּ ת
זרה . ל עבוֹ דה  בּ ן ׁש ּמ ילּ דת מ ּפ ני
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ארי
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מבוש.ו

ולמאו:

ללדא אבשל,

משמלעז

.ותתאבש
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ישׂ ראל. בּ ת  מילּ דת  נכרית  אבל 
נכרית ׁש ל  בּ נּה  תניק לא  ישׂ ראל  בּ ת 

בּ רׁש וּ ת ּה : ישׂ ראלית  ׁש ל בנּה  מניקה  נכרית  אבל

נפ ׁש וֹ ת. רּפ וּ י לא  אבל ממ וֹ ן, רּפ וּ י מהן מתרּפ אין
דּ ברי מק וֹ ם , בּ כל מהן מסּת ּפ רין מאיר.ואין רבּ י 

לבינוֹ :וחכמים בינוֹ  לא  אבל  מ ּת ר , הרבּ ים  בּ רׁש וּ ת אוֹ מרים , 

הנאה . א ּס וּ ר וא ּס וּ רן אסוּ רין גּ וֹ ים  ׁש ל דברים  א לּ וּ 
יין, מ ּת חלּ תוֹ  ׁש היה  גּ וֹ ים  ׁש ל  והחמץ  ה יּ ין,

לבוּ בין. ועוֹ רוֹ ת הדר יּ ני, וחרס
גּ מליאל  בּ ן  ׁש מע וֹ ן א וֹ מר ,רבּ ן  

מ ּת ר. , ּמ ׁש ו אסוּ ר . עג וֹ ל, ׁש לּ וֹ  ׁש ה קּ רע  בּ זמן
מ ּת ר. זרה , לעבוֹ דה  ה נּ כנס בּ שׂ ר

מתים , כזבחי ׁש ה וּ א  מ ּפ ני אסוּ ר, וה יּ וֹ צא ,
עקיבאדּ ברי .רבּ י  

עּמ הם . ולתת  לשׂ את אסוּ ר לּת רּפ וּ ת, הה וֹ לכין
מ ּת רין: וה בּ אין,

בּ הן, כּ נוּ ס ישׂ ראל  ׁש ל  ויין וקנקנּ יהן ה גּ וֹ ים  נוֹ ד וֹ ת 
דּ ברי הנאה , א ּס וּ ר וא ּס וּ רן מאיר.אסוּ רין, רבּ י 

הנאה .וחכמים א ּס וּ ר א ּס וּ רן אין א וֹ מרים , 
גּ וֹ ים ׁש ל  וה זּ גּ ין החרצנּ ים 

דּ ברי הנאה , א ּס וּ ר וא ּס וּ רן מאיר.אסוּ רין, רבּ י 
מ ּת רין.וחכמים יבׁש ין, אסוּ רין, לחין, א וֹ מרים , 

גּ וֹ ים ׁש ל  אניקי בּ ית וּ גבינוֹ ת  ה ּמ ריס
דּ ברי הנאה , א ּס וּ ר וא ּס וּ רן מאיר.אסוּ רין, רבּ י 

הנאה :וחכמים א ּס וּ ר  א ּס וּ רן אין א וֹ מרים , 

יהוּ דה אמר  ,רבּ י  
יׁש מעאל ׁש אל  יהוֹ ׁש עאת רבּ י  בּ דּ ר .רבּ י מה לּ כין כּ ׁש היוּ  , 
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אלוע. הל,
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מ.ו י, א, ל, א,
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ד ואה, רמ.א,

אאאה:ו א,

ריא 

כמב.ריאריש ,

ב 

ג

ד 

ה

מעמידי איב זרהפרק צז עבודה

ה גּ וֹ ים . גבינוֹ ת אסר וּ  מה  מ ּפ ני ל וֹ , אמר 
נבלה . ׁש ל  בּ קבה  א וֹ תּה  ׁש ּמ עמידין מ ּפ ני ל וֹ , אמר
נבלה , מ קּ בת חמ וּ רה  עוֹ לה  קבת  והלא  לוֹ , אמר 

חיּ ה . שׂ וֹ רפ ּה  יפה , ׁש דּ עּת וֹ  כּ הן ואמר וּ ,
מ וֹ עלין. ולא  נהנין אין אמרוּ , אבל ל וֹ , ה וֹ ד וּ  ולא 

א וֹ ת ּה  ׁש ּמ עמידין מ ּפ ני לוֹ , אמר  חזר ,
זרה . עבוֹ דה  עגלי בּ קבת

בהנאה . אסר וּ ה  לא  ל ּמ ה  כּ ן, אם  ל וֹ , אמר
אחר , לדבר ה ּׂשיא וֹ 

לוֹ , קוֹ רא ,יׁש מעאל אמר א ּת ה   היא אחי, 
דּ די טוֹ בים  מיּ יןכּ י  ֹא ו דּ די, טוֹ בים  .כּ י 

לוֹ , דּ דיאמר טוֹ בים  .כּ י 
כּ ן, ה דּ בר  אין ל וֹ , אמר

עליו , מל ּמ ד  חברוֹ  ׁש מניׁש הרי ט וֹ ביםלריח : 

הנאה . א ּס וּ ר א ּס וּ רן ואין אסוּ רין גּ וֹ ים  ׁש ל  דברים  א לּ וּ 
ׁש לּ הן. וה ּׁשמן וה ּפ ת, ר וֹ אה וּ , ישׂ ראל ואין גוֹ י ׁש חלבוֹ  חלב

בּׁשמן.רבּ י ה ּת ירוּ  דּ ינוֹ  וּ בית  
וחמץ, יין לת וֹ כן לתת ׁש דּ ר כּ ן וּ כבׁש ין וּ ׁש לקוֹ ת ,

בּ וֹ , ׁש וֹ טטת כל בּ ית דּ גה  בּ ּה  ׁש אין וציר  טרוּ פה , וטרית 
סלק וֹ נטית , וּ מלח חל ּת ית , ׁש ל  וקרט והחלּ ק ,

הנאה : א ּס וּ ר  א ּס וּ רן ואין אסוּ רין א לּ וּ  הרי

בּ אכילה . מ ּת רין א לּ וּ 
רוֹ אה וּ . וישׂ ראל  גוֹ י ׁש חלבוֹ  חלב

אף  וה דּ בדּ ניּ וֹ ת  ׁש ּמ נּט פין,וה דּ בׁש . ּפ י על 
מ ׁש קה . הכ ׁש ר מ ּׁשוּ ם  בּ הם  אין

וחמץ . יין לתוֹ כן לתת  דּ רכּ ן ׁש אין וּ כבׁש ין
דּ גה . בּ ּה  ׁש יּ ׁש  וציר  טר וּ פה . ׁש אינּה  וטרית

ו

ז

ממאגה. אל,

משאבשנ. אל,

וקעחמנ אל,

שח. כשי, ו,

אנומ. אא, והל,

משא אל, ח,

בעעז.

ללאב. אכ, אל,

הלא

האקיאל, א,

אכטדמ .כטד,

.כטדאל,

אהכ אל,

:לשטשחמע,

אדשגאואאה.

וש. ו, חשגויר,

ודהב.ר 

ושלליו ו,

ושבדכשב וט,

וס ושח, ו,

האאואאה:

אמב.

חשגור.

ואעפש ו.

אבמהמ.

ושדלליו.
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ו

ז 

צצ



מעמידי איב זרהפרק עבודה צו 

ישׂ ראל. בּ ת  מילּ דת  נכרית  אבל 
נכרית ׁש ל  בּ נּה  תניק לא  ישׂ ראל  בּ ת 

בּ רׁש וּ ת ּה : ישׂ ראלית  ׁש ל בנּה  מניקה  נכרית  אבל

נפ ׁש וֹ ת. רּפ וּ י לא  אבל ממ וֹ ן, רּפ וּ י מהן מתרּפ אין
דּ ברי מק וֹ ם , בּ כל מהן מסּת ּפ רין מאיר.ואין רבּ י 

לבינוֹ :וחכמים בינוֹ  לא  אבל  מ ּת ר , הרבּ ים  בּ רׁש וּ ת אוֹ מרים , 

הנאה . א ּס וּ ר וא ּס וּ רן אסוּ רין גּ וֹ ים  ׁש ל דברים  א לּ וּ 
יין, מ ּת חלּ תוֹ  ׁש היה  גּ וֹ ים  ׁש ל  והחמץ  ה יּ ין,

לבוּ בין. ועוֹ רוֹ ת הדר יּ ני, וחרס
גּ מליאל  בּ ן  ׁש מע וֹ ן א וֹ מר ,רבּ ן  

מ ּת ר. , ּמ ׁש ו אסוּ ר . עג וֹ ל, ׁש לּ וֹ  ׁש ה קּ רע  בּ זמן
מ ּת ר. זרה , לעבוֹ דה  ה נּ כנס בּ שׂ ר

מתים , כזבחי ׁש ה וּ א  מ ּפ ני אסוּ ר, וה יּ וֹ צא ,
עקיבאדּ ברי .רבּ י  

עּמ הם . ולתת  לשׂ את אסוּ ר לּת רּפ וּ ת, הה וֹ לכין
מ ּת רין: וה בּ אין,

בּ הן, כּ נוּ ס ישׂ ראל  ׁש ל  ויין וקנקנּ יהן ה גּ וֹ ים  נוֹ ד וֹ ת 
דּ ברי הנאה , א ּס וּ ר וא ּס וּ רן מאיר.אסוּ רין, רבּ י 

הנאה .וחכמים א ּס וּ ר א ּס וּ רן אין א וֹ מרים , 
גּ וֹ ים ׁש ל  וה זּ גּ ין החרצנּ ים 

דּ ברי הנאה , א ּס וּ ר וא ּס וּ רן מאיר.אסוּ רין, רבּ י 
מ ּת רין.וחכמים יבׁש ין, אסוּ רין, לחין, א וֹ מרים , 

גּ וֹ ים ׁש ל  אניקי בּ ית וּ גבינוֹ ת  ה ּמ ריס
דּ ברי הנאה , א ּס וּ ר וא ּס וּ רן מאיר.אסוּ רין, רבּ י 

הנאה :וחכמים א ּס וּ ר  א ּס וּ רן אין א וֹ מרים , 

יהוּ דה אמר  ,רבּ י  
יׁש מעאל ׁש אל  יהוֹ ׁש עאת רבּ י  בּ דּ ר .רבּ י מה לּ כין כּ ׁש היוּ  , 
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אלרנ. ממרמ,

ד רמ.וממבמ,

אלבל:ו בהמ, א,
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ה גּ וֹ ים . גבינוֹ ת אסר וּ  מה  מ ּפ ני ל וֹ , אמר 
נבלה . ׁש ל  בּ קבה  א וֹ תּה  ׁש ּמ עמידין מ ּפ ני ל וֹ , אמר
נבלה , מ קּ בת חמ וּ רה  עוֹ לה  קבת  והלא  לוֹ , אמר 

חיּ ה . שׂ וֹ רפ ּה  יפה , ׁש דּ עּת וֹ  כּ הן ואמר וּ ,
מ וֹ עלין. ולא  נהנין אין אמרוּ , אבל ל וֹ , ה וֹ ד וּ  ולא 

א וֹ ת ּה  ׁש ּמ עמידין מ ּפ ני לוֹ , אמר  חזר ,
זרה . עבוֹ דה  עגלי בּ קבת

בהנאה . אסר וּ ה  לא  ל ּמ ה  כּ ן, אם  ל וֹ , אמר
אחר , לדבר ה ּׂשיא וֹ 

לוֹ , קוֹ רא ,יׁש מעאל אמר א ּת ה   היא אחי, 
דּ די טוֹ בים  מיּ יןכּ י  ֹא ו דּ די, טוֹ בים  .כּ י 

לוֹ , דּ דיאמר טוֹ בים  .כּ י 
כּ ן, ה דּ בר  אין ל וֹ , אמר

עליו , מל ּמ ד  חברוֹ  ׁש מניׁש הרי ט וֹ ביםלריח : 

הנאה . א ּס וּ ר א ּס וּ רן ואין אסוּ רין גּ וֹ ים  ׁש ל  דברים  א לּ וּ 
ׁש לּ הן. וה ּׁשמן וה ּפ ת, ר וֹ אה וּ , ישׂ ראל ואין גוֹ י ׁש חלבוֹ  חלב

בּׁשמן.רבּ י ה ּת ירוּ  דּ ינוֹ  וּ בית  
וחמץ, יין לת וֹ כן לתת ׁש דּ ר כּ ן וּ כבׁש ין וּ ׁש לקוֹ ת ,

בּ וֹ , ׁש וֹ טטת כל בּ ית דּ גה  בּ ּה  ׁש אין וציר  טרוּ פה , וטרית 
סלק וֹ נטית , וּ מלח חל ּת ית , ׁש ל  וקרט והחלּ ק ,

הנאה : א ּס וּ ר  א ּס וּ רן ואין אסוּ רין א לּ וּ  הרי

בּ אכילה . מ ּת רין א לּ וּ 
רוֹ אה וּ . וישׂ ראל  גוֹ י ׁש חלבוֹ  חלב

אף  וה דּ בדּ ניּ וֹ ת  ׁש ּמ נּט פין,וה דּ בׁש . ּפ י על 
מ ׁש קה . הכ ׁש ר מ ּׁשוּ ם  בּ הם  אין

וחמץ . יין לתוֹ כן לתת  דּ רכּ ן ׁש אין וּ כבׁש ין
דּ גה . בּ ּה  ׁש יּ ׁש  וציר  טר וּ פה . ׁש אינּה  וטרית

ו

ז

ממאגה. אל,

משאבשנ. אל,

וקעחמנ אל,

שח. כשי, ו,

אנומ. אא, והל,

משא אל, ח,

בעעז.

ללאב. אכ, אל,

הלא

האקיאל, א,

אכטדמ .כטד,

.כטדאל,

אהכ אל,

:לשטשחמע,

אדשגאואאה.

וש. ו, חשגויר,

ודהב.ר 

ושלליו ו,

ושבדכשב וט,

וס ושח, ו,

האאואאה:

אמב.

חשגור.

ואעפש ו.

אבמהמ.

ושדלליו.
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המגלגּ לין. גּ לסקא וֹ ת וזיתים  חלּת ית. ׁש ל  ועלה 
יוֹ סי אסוּ רין.רבּ י  ה ּׁשל וּ חין, א וֹ מר, 

אסוּ רין. ה ּס לוּ לה , מן ה בּ אים  החגבים 
לתרוּ מה : וכן מ ּת רין. ההפ ּת ק, מן

ג  פרק

אסוּ רים , ה צּ למים  כּ ל 
דברי בּ ּׁשנה , אחת  ּפ עם  נעבדין ׁש הן מאיר מ ּפ ני .רבּ י 

א וֹ מרים ,וחכמים 
כ דּ וּ ר. א וֹ  צּפ וֹ ר א וֹ  מ קּ ל בּ יד וֹ  ׁש יּ ׁש  כל  א לּ א  אסוּ ר אינוֹ 

גּ מליאל  בּ ן  ׁש מע וֹ ן דּ בר :רבּ ן  כל בּ יד וֹ  ׁש יּ ׁש  כּ ל א וֹ מר, 

מ ּת רים . א לּ וּ  הרי צלמים , ׁש ברי ה ּמ וֹ צא 
אסוּ רים , א לּ וּ  הרי רגל , תבנית א וֹ  יד  תבנית  מצא 

נעבד : בהן ׁש כּ יּ וֹ צא  מ ּפ ני

חּמ ה , צוּ רת  ו עליהם  כלים  ה ּמ וֹ צא 
דּ רק וֹ ן, צוּ רת לבנה , צוּ רת

ה ּמ לח. לים  יוֹ ליכם 
גּ מליאל  בּ ן  ׁש מע וֹ ן א וֹ מר ,רבּ ן  

מ ּת רין. המבזּ ין, ׁש על אסוּ רים . המכ בּ דין, ׁש על
יוֹ סי ליּ ם .רבּ י  מ ּט יל  א וֹ  לר וּ ח וזוֹ רה  ׁש וֹ חק א וֹ מר , 

זבל , נעשׂ ה  ה וּ א  אף לוֹ , אמר וּ 
החרםׁש נּ אמר  מן  מא וּ מה בּ יד ידבּ ק :ולא  

פלוֹ ספוֹ ס ׁש אל  בּ ן בּ עכּ וֹ את ּפ רוֹ קלוֹ ס גּ מליאל ,רבּ ן 
אפר וֹ דיטי, ׁש ל בּ ּמ רחץ רוֹ חץ  ׁש היה 

בּ תוֹ רתכם , כּ תוּ ב ל וֹ , אמר 
החרם מן  מא וּ מה בּ יד ידבּ ק .ולא  
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הצלמי גכל  זרהפרק צט עבודה

אפד וֹ דיטי. ׁש ל בּ ּמ רחץ רוֹ חץ  א ּת ה  מה  מ ּפ ני
בּ ּמ רחץ . מ ׁש יבין אין לוֹ , אמר 

לוֹ , אמר  וּ כ ׁש יּ צא 
בגבוּ לי, באתה  היא  בגבוּ ל ּה , באתי לא  אני
נוֹ י, לאפרוֹ דיטי מרחץ נעשׂ ה  א וֹ מרים , אין

לּמ רחץ . נוֹ י אפר וֹ דיטי נעשׂ ה  א וֹ מרים , א לּ א 
הר בּ ה , ממ וֹ ן  ל נוֹ תנין אם  אחר, דּ בר

 ּׁש ל זרה  ל עבוֹ דה  נכנס א ּת ה  אי
בּ פניה , וּ מ ׁש ּת ין קרי וּ בעל ערוֹ ם 

לפניה . מ ׁש ּת ינין ה עם  וכל ה בּ יב ּפ י על עוֹ מדת וזוֹ 
אלהיהם . א לּ א  נאמר לא 

אסוּ ר. אל וֹ ּה , מ ּׁשוּ ם  בּ וֹ  ׁש נּ וֹ הג את 
מ ּת ר : אלוֹ ּה , מ ּׁשוּ ם  בּ וֹ  נוֹ הג  ׁש אינוֹ  ואת

ה גּ בע וֹ ת , ואת  ההרים  את העוֹ בדים  ה גּ וֹ ים 
אסוּ רים , ּׁשעליהם  וּ מה  מ ּת רין הן

לא ולקחּת ׁש נּ אמר עליהם  וזהב כּ סף  .תחמד 
הגּ לילי י וֹ סי א וֹ מר ,רבּ י  

ההרים על  אלהיהם .אלהיהם  ההרים  ולא  , 
הגּ בע וֹ ת  על  אלהיהם .אלהיהם  ה גּ בע וֹ ת  ולא  , 

אסוּ רה , א ׁש רה  מה  וּ מ ּפ ני
אדם , יד  ּת פיסת בּ ּה  ׁש יּ ׁש  מ ּפ ני

אסוּ ר. אדם  ידי ּת פיסת בּ ּה  ׁש יּ ׁש  וכל
עקיבאאמר  לפני רבּ י  ואד וּ ן א וֹ בין אני ,. 

רענן, ו עץ נּׂשאה  וגבעה  גּ ב וֹ ּה  הר מ וֹ צא ׁש אּת ה  מקוֹ ם כּ ל
זרה : עבוֹ דה  ׁש ם  ׁש יּ ׁש  דּ ע 

לבנ וֹ ת וֹ . אסוּ ר ונפל , זרה לעבוֹ דה  ּסמו ביתוֹ  ׁש היה מי
וּ בוֹ נה . א ּמ וֹ ת ארבּ ע  ׁש לּ וֹ   ֹבּ תו כּ וֹ נס יעשׂ ה , כּ יצד 
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מעמידי איב זרהפרק עבודה צח

המגלגּ לין. גּ לסקא וֹ ת וזיתים  חלּת ית. ׁש ל  ועלה 
יוֹ סי אסוּ רין.רבּ י  ה ּׁשל וּ חין, א וֹ מר, 

אסוּ רין. ה ּס לוּ לה , מן ה בּ אים  החגבים 
לתרוּ מה : וכן מ ּת רין. ההפ ּת ק, מן

ג  פרק

אסוּ רים , ה צּ למים  כּ ל 
דברי בּ ּׁשנה , אחת  ּפ עם  נעבדין ׁש הן מאיר מ ּפ ני .רבּ י 

א וֹ מרים ,וחכמים 
כ דּ וּ ר. א וֹ  צּפ וֹ ר א וֹ  מ קּ ל בּ יד וֹ  ׁש יּ ׁש  כל  א לּ א  אסוּ ר אינוֹ 

גּ מליאל  בּ ן  ׁש מע וֹ ן דּ בר :רבּ ן  כל בּ יד וֹ  ׁש יּ ׁש  כּ ל א וֹ מר, 

מ ּת רים . א לּ וּ  הרי צלמים , ׁש ברי ה ּמ וֹ צא 
אסוּ רים , א לּ וּ  הרי רגל , תבנית א וֹ  יד  תבנית  מצא 

נעבד : בהן ׁש כּ יּ וֹ צא  מ ּפ ני

חּמ ה , צוּ רת  ו עליהם  כלים  ה ּמ וֹ צא 
דּ רק וֹ ן, צוּ רת לבנה , צוּ רת

ה ּמ לח. לים  יוֹ ליכם 
גּ מליאל  בּ ן  ׁש מע וֹ ן א וֹ מר ,רבּ ן  

מ ּת רין. המבזּ ין, ׁש על אסוּ רים . המכ בּ דין, ׁש על
יוֹ סי ליּ ם .רבּ י  מ ּט יל  א וֹ  לר וּ ח וזוֹ רה  ׁש וֹ חק א וֹ מר , 

זבל , נעשׂ ה  ה וּ א  אף לוֹ , אמר וּ 
החרםׁש נּ אמר  מן  מא וּ מה בּ יד ידבּ ק :ולא  

פלוֹ ספוֹ ס ׁש אל  בּ ן בּ עכּ וֹ את ּפ רוֹ קלוֹ ס גּ מליאל ,רבּ ן 
אפר וֹ דיטי, ׁש ל בּ ּמ רחץ רוֹ חץ  ׁש היה 

בּ תוֹ רתכם , כּ תוּ ב ל וֹ , אמר 
החרם מן  מא וּ מה בּ יד ידבּ ק .ולא  
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הצלמי גכל  זרהפרק צט עבודה

אפד וֹ דיטי. ׁש ל בּ ּמ רחץ רוֹ חץ  א ּת ה  מה  מ ּפ ני
בּ ּמ רחץ . מ ׁש יבין אין לוֹ , אמר 

לוֹ , אמר  וּ כ ׁש יּ צא 
בגבוּ לי, באתה  היא  בגבוּ ל ּה , באתי לא  אני
נוֹ י, לאפרוֹ דיטי מרחץ נעשׂ ה  א וֹ מרים , אין

לּמ רחץ . נוֹ י אפר וֹ דיטי נעשׂ ה  א וֹ מרים , א לּ א 
הר בּ ה , ממ וֹ ן  ל נוֹ תנין אם  אחר, דּ בר

 ּׁש ל זרה  ל עבוֹ דה  נכנס א ּת ה  אי
בּ פניה , וּ מ ׁש ּת ין קרי וּ בעל ערוֹ ם 

לפניה . מ ׁש ּת ינין ה עם  וכל ה בּ יב ּפ י על עוֹ מדת וזוֹ 
אלהיהם . א לּ א  נאמר לא 

אסוּ ר. אל וֹ ּה , מ ּׁשוּ ם  בּ וֹ  ׁש נּ וֹ הג את 
מ ּת ר : אלוֹ ּה , מ ּׁשוּ ם  בּ וֹ  נוֹ הג  ׁש אינוֹ  ואת

ה גּ בע וֹ ת , ואת  ההרים  את העוֹ בדים  ה גּ וֹ ים 
אסוּ רים , ּׁשעליהם  וּ מה  מ ּת רין הן

לא ולקחּת ׁש נּ אמר עליהם  וזהב כּ סף  .תחמד 
הגּ לילי י וֹ סי א וֹ מר ,רבּ י  

ההרים על  אלהיהם .אלהיהם  ההרים  ולא  , 
הגּ בע וֹ ת  על  אלהיהם .אלהיהם  ה גּ בע וֹ ת  ולא  , 

אסוּ רה , א ׁש רה  מה  וּ מ ּפ ני
אדם , יד  ּת פיסת בּ ּה  ׁש יּ ׁש  מ ּפ ני

אסוּ ר. אדם  ידי ּת פיסת בּ ּה  ׁש יּ ׁש  וכל
עקיבאאמר  לפני רבּ י  ואד וּ ן א וֹ בין אני ,. 

רענן, ו עץ נּׂשאה  וגבעה  גּ ב וֹ ּה  הר מ וֹ צא ׁש אּת ה  מקוֹ ם כּ ל
זרה : עבוֹ דה  ׁש ם  ׁש יּ ׁש  דּ ע 

לבנ וֹ ת וֹ . אסוּ ר ונפל , זרה לעבוֹ דה  ּסמו ביתוֹ  ׁש היה מי
וּ בוֹ נה . א ּמ וֹ ת ארבּ ע  ׁש לּ וֹ   ֹבּ תו כּ וֹ נס יעשׂ ה , כּ יצד 
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הבב אלבב,

נמלנ אא,
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לנאא.
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הצלמי גכל  זרהפרק עבודה ק 

מחצה . על מחצה  נדּ וֹ ן זרה , עבוֹ דה  וׁש ל ׁש לּ וֹ  היה 
כּ ּׁשרץ, מט ּמ אין ו עפר וֹ , עציו  אבניו 

ּת ׁש ּק צ נּ וּ ׁש נּ אמר  .ׁש ּק ץ 
עקיבא ׁש נּ אמררבּ י  כּ נּ דּ ה , א וֹ מר, 

לוֹ  ּת אמר צא  דוה, כּ מוֹ  ,ּת זרם  
במ ּׂשא: מטּמ אה זרה עב וֹ דה  אף  במּׂשא, מט ּמ אה  נּ דּ ה  מה

הן. בּת ים  ׁש ל ׁש ה 
אסוּ ר. זה  הרי זרה , לעבוֹ דה  מ ּת חלּ ה  ׁש בּ נוּ י בּ ית

ּׁשחדּ ׁש . מה  נוֹ טל  וחדּ ׁש , זרה  ל עבוֹ דה  וכ יּ רוֹ  סיּ ד וֹ 
מ ּת ר. זה  הרי וה וֹ ציא ּה , זרה  עבוֹ דה  לת וֹ כה  הכניס

אבנ  הן.ׁש לׁש  ים  
אסוּ רה . זוֹ  הרי לבימ וֹ ס, מ ּת חלּ ה  ׁש חצבּה  אבן

ּׁשחדּ ׁש . מה  נוֹ טל  וחדּ ׁש , זרה  עבוֹ דה  ל ׁש ם  וכ יּ רּה  סיּ ד ּה 
מ ּת רת. זוֹ  הרי וסלּ קּה , זרה  עבוֹ דה  עליה  ה עמיד 

הן. א ׁש רוֹ ת ׁש לׁש 
אסוּ ר. זה  הרי זרה , עבוֹ דה  לׁש ם  מ ּת חלּ ה  ׁש נּ טעוֹ  אילן

והחלי זרה עב וֹ דה  לׁש ם  וּ פ ּס לוֹ  ּׁשהחליגּ דּ עוֹ  מה נוֹ טל ף .ף , 
מ ּת ר. זה  הרי וּ בּט ל ּה , זרה  עבוֹ דה  ּת חּת יה  ה עמיד 

זרה . עבוֹ דה  ּת חּת יה  ׁש יּ ׁש  כּ ל  א ׁש רה , היא  איזוֹ 
ׁש מעוֹ ן א וֹ תּה .רבּ י  ׁש ע וֹ בדין כּ ל א וֹ מר, 

גּ ל .בצידּ ן וּ מעשׂ ה  תח ּת יו וּ מצאוּ  אוֹ ת וֹ , עוֹ בדין ׁש הי וּ  בּ אילן  
להן ׁש מעוֹ ןאמר  ה זּ ה ,רבּ י  ה גּ ל את  בּ דק וּ  , 

צוּ רה . בוֹ  וּ מצא וּ  וּ בדקוּ ה וּ 
האילן: את להן  נּת יר עוֹ בדין, הן ולצּ וּ רה  הוֹ איל להן , אמר

טה וֹ ר. יׁש ב, ואם  בּ צלּ ּה . יׁש ב לא 
טמא . עבר , ואם  ּת חּת יה . יעבר  ולא 

טה וֹ ר. ּת חּת יה , ועבר הרבּ ים , את  ג וֹ זלת  היתה 
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הצלמי גכל  זרהפרק קאעבודה

ה גּ ׁש מים בּ ימ וֹ ת  ירק וֹ ת ּת חּת יה  וזוֹ רעין
החּמ ה . בימ וֹ ת לא  אבל 

ה גּ ׁש מים . בימ וֹ ת ולא  החּמ ה  בימ וֹ ת לא  והחזרין,
יוֹ סי ה גּ ׁש מים ,רבּ י  בּ ימ וֹ ת  ירק וֹ ת לא  אף א וֹ מר , 

לזבל : להן והוה  עליהן נוֹ ׁש רת ׁש ה נּ מ יּ ה  מ ּפ ני

בּ הנאה . אסוּ רים  עצים , מ ּמ נּ ה  נטל 
יצּ ן. יׁש ן, ואם  יּת ץ. חד ׁש , אם  ה ּת נּ וּ ר, את  בּ הן ה ּס יק 

בהנאה . אסוּ רה  ה ּפ ת , את  בוֹ  אפה 
בּ הנאה . אסוּ רוֹ ת כּ לּ ן באחרוֹ ת, נת ערבה 

אלי עזר  יוֹ לי רבּ י ה ּמ לח.א וֹ מר , לים  הנאה   
זרה . ל עבוֹ דה  ּפ דיוֹ ן אין לוֹ , אמר וּ 
בּ הנאה . אסוּ ר כרכּ ר , הימ נּ ה  נטל

בּ הנאה . אסוּ ר ה בּ גד  ה בּ גד , את בּ וֹ  ארג 
בּ הנאה . אסוּ רין כּ לּ ן  בּ אחרים, ואחרים בּ אחרים  נת ערב 

אלי עזר  יוֹ לי רבּ י ה ּמ לח.א וֹ מר , לים  הנאה   
זרה : לעבוֹ דה  ּפ דיוֹ ן אין ל וֹ , אמרוּ 

מבּט לּה . כּ יצד 
ׁש רביט, א וֹ  מ קּ ל מ ּמ נּ ה  נטל  וזרד , קרסם ,

בטלה . זוֹ  הרי עלה , אפ לּ וּ 
מ ּת רת : לצרכּ ּה , ׁש א  אסוּ רה . לצרכּ ּה , ׁש פיּה 

ד פרק 

יׁש מעאל  א וֹ מר ,רבּ י  
אסוּ רוֹ ת. מרק וּ ליס, בּ צד  זוֹ  בצד  זוֹ  אבנים  ׁש ל ׁש 

מ ּת רוֹ ת. וּ ׁש ּת ים ,
א וֹ מרים ,וחכמים 

מ ּת ר וֹ ת : עּמ וֹ , נרא וֹ ת ו ׁש אין אסוּ ר וֹ ת . עּמ וֹ , ׁש נּ רא וֹ ת 
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הצלמי גכל  זרהפרק עבודה ק 

מחצה . על מחצה  נדּ וֹ ן זרה , עבוֹ דה  וׁש ל ׁש לּ וֹ  היה 
כּ ּׁשרץ, מט ּמ אין ו עפר וֹ , עציו  אבניו 

ּת ׁש ּק צ נּ וּ ׁש נּ אמר  .ׁש ּק ץ 
עקיבא ׁש נּ אמררבּ י  כּ נּ דּ ה , א וֹ מר, 

לוֹ  ּת אמר צא  דוה, כּ מוֹ  ,ּת זרם  
במ ּׂשא: מטּמ אה זרה עב וֹ דה  אף  במּׂשא, מט ּמ אה  נּ דּ ה  מה

הן. בּת ים  ׁש ל ׁש ה 
אסוּ ר. זה  הרי זרה , לעבוֹ דה  מ ּת חלּ ה  ׁש בּ נוּ י בּ ית

ּׁשחדּ ׁש . מה  נוֹ טל  וחדּ ׁש , זרה  ל עבוֹ דה  וכ יּ רוֹ  סיּ ד וֹ 
מ ּת ר. זה  הרי וה וֹ ציא ּה , זרה  עבוֹ דה  לת וֹ כה  הכניס

אבנ  הן.ׁש לׁש  ים  
אסוּ רה . זוֹ  הרי לבימ וֹ ס, מ ּת חלּ ה  ׁש חצבּה  אבן

ּׁשחדּ ׁש . מה  נוֹ טל  וחדּ ׁש , זרה  עבוֹ דה  ל ׁש ם  וכ יּ רּה  סיּ ד ּה 
מ ּת רת. זוֹ  הרי וסלּ קּה , זרה  עבוֹ דה  עליה  ה עמיד 

הן. א ׁש רוֹ ת ׁש לׁש 
אסוּ ר. זה  הרי זרה , עבוֹ דה  לׁש ם  מ ּת חלּ ה  ׁש נּ טעוֹ  אילן

והחלי זרה עב וֹ דה  לׁש ם  וּ פ ּס לוֹ  ּׁשהחליגּ דּ עוֹ  מה נוֹ טל ף .ף , 
מ ּת ר. זה  הרי וּ בּט ל ּה , זרה  עבוֹ דה  ּת חּת יה  ה עמיד 

זרה . עבוֹ דה  ּת חּת יה  ׁש יּ ׁש  כּ ל  א ׁש רה , היא  איזוֹ 
ׁש מעוֹ ן א וֹ תּה .רבּ י  ׁש ע וֹ בדין כּ ל א וֹ מר, 

גּ ל .בצידּ ן וּ מעשׂ ה  תח ּת יו וּ מצאוּ  אוֹ ת וֹ , עוֹ בדין ׁש הי וּ  בּ אילן  
להן ׁש מעוֹ ןאמר  ה זּ ה ,רבּ י  ה גּ ל את  בּ דק וּ  , 

צוּ רה . בוֹ  וּ מצא וּ  וּ בדקוּ ה וּ 
האילן: את להן  נּת יר עוֹ בדין, הן ולצּ וּ רה  הוֹ איל להן , אמר

טה וֹ ר. יׁש ב, ואם  בּ צלּ ּה . יׁש ב לא 
טמא . עבר , ואם  ּת חּת יה . יעבר  ולא 

טה וֹ ר. ּת חּת יה , ועבר הרבּ ים , את  ג וֹ זלת  היתה 
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הצלמי גכל  זרהפרק קאעבודה

ה גּ ׁש מים בּ ימ וֹ ת  ירק וֹ ת ּת חּת יה  וזוֹ רעין
החּמ ה . בימ וֹ ת לא  אבל 

ה גּ ׁש מים . בימ וֹ ת ולא  החּמ ה  בימ וֹ ת לא  והחזרין,
יוֹ סי ה גּ ׁש מים ,רבּ י  בּ ימ וֹ ת  ירק וֹ ת לא  אף א וֹ מר , 

לזבל : להן והוה  עליהן נוֹ ׁש רת ׁש ה נּ מ יּ ה  מ ּפ ני

בּ הנאה . אסוּ רים  עצים , מ ּמ נּ ה  נטל 
יצּ ן. יׁש ן, ואם  יּת ץ. חד ׁש , אם  ה ּת נּ וּ ר, את  בּ הן ה ּס יק 

בהנאה . אסוּ רה  ה ּפ ת , את  בוֹ  אפה 
בּ הנאה . אסוּ רוֹ ת כּ לּ ן באחרוֹ ת, נת ערבה 

אלי עזר  יוֹ לי רבּ י ה ּמ לח.א וֹ מר , לים  הנאה   
זרה . ל עבוֹ דה  ּפ דיוֹ ן אין לוֹ , אמר וּ 
בּ הנאה . אסוּ ר כרכּ ר , הימ נּ ה  נטל

בּ הנאה . אסוּ ר ה בּ גד  ה בּ גד , את בּ וֹ  ארג 
בּ הנאה . אסוּ רין כּ לּ ן  בּ אחרים, ואחרים בּ אחרים  נת ערב 

אלי עזר  יוֹ לי רבּ י ה ּמ לח.א וֹ מר , לים  הנאה   
זרה : לעבוֹ דה  ּפ דיוֹ ן אין ל וֹ , אמרוּ 

מבּט לּה . כּ יצד 
ׁש רביט, א וֹ  מ קּ ל מ ּמ נּ ה  נטל  וזרד , קרסם ,

בטלה . זוֹ  הרי עלה , אפ לּ וּ 
מ ּת רת : לצרכּ ּה , ׁש א  אסוּ רה . לצרכּ ּה , ׁש פיּה 

ד פרק 

יׁש מעאל  א וֹ מר ,רבּ י  
אסוּ רוֹ ת. מרק וּ ליס, בּ צד  זוֹ  בצד  זוֹ  אבנים  ׁש ל ׁש 

מ ּת רוֹ ת. וּ ׁש ּת ים ,
א וֹ מרים ,וחכמים 

מ ּת ר וֹ ת : עּמ וֹ , נרא וֹ ת ו ׁש אין אסוּ ר וֹ ת . עּמ וֹ , ׁש נּ רא וֹ ת 
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ישמעאל דרבי זרהפרק עבודה קב

מ ּת רין. א לּ וּ  הרי כלים , א וֹ  כּ סוּ ת  מעוֹ ת, ברא ׁש וֹ  מצא 
ׁש בּ לים ׁש ל  ו עטרוֹ ת ענבים  ּפ ר כּ ילי

וּ סלת וֹ ת וּ ׁש מנים  ויינוֹ ת 
אסוּ ר : ה ּמ זבּ ח, גּ בּ י על קרב בוֹ  ׁש כּ יּ וֹ צא  דּ בר  וכל 

מרחץ, א וֹ  גנּ ה  ל ּה  ׁש היה  זרה  עבוֹ דה 
בּ טוֹ בה .נה מהן נהנין ואין בט וֹ בה  ׁש א  מהן נין 

אחרים , וׁש ל ׁש לּ ּה  היה 
בט וֹ בה : ׁש א  וּ בין בּ ט וֹ בה  בּ ין מהן נהנין

מ יּ ד . אסוּ רה  נכרי, ׁש ל  זרה  עבוֹ דה 
ׁש ּת עבד . עד  אסוּ רה  אין ישׂ ראל, וׁש ל

חברוֹ , ו ׁש ל  ׁש לּ וֹ  זרה  עבוֹ דה  מבּט ל נכרי
נכרי. ׁש ל  זרה  עבוֹ דה  מבּט ל אינוֹ  וישׂ ראל 

מ ׁש ּמ ׁש יה . בּ ּט ל זרה , עבוֹ דה  המבּט ל 
אסוּ רה : והיא  מ ּת רין מ ׁש ּמ ׁש יה  מ ׁש ּמ ׁש יה , בּ ּט ל 

מבּט ל ּה , כּ יצד 
אצבּ עּה , רא ׁש  חטמ ּה , רא ׁש  אזנּה , רא ׁש  קטע 

בּ ּט לּה . חּס רּה , ׁש א  ּפ י על אף ּפ חסּה 
הצּ וֹ אה, את בּ ּה  וזרק גּ ררּה , בּ פניה , הׁש ּת ין בּ פניה, רקק

בּ טלה . אינּה  זוֹ  הרי
מ ׁש כּ נּה , א וֹ  מכרּה 

בּ ּט ל.רבּ י בּט ל :וחכמיםא וֹ מר , לא  א וֹ מרים , 

מ ּת רת. ׁש לוֹ ם , בּ ׁש עת  עוֹ בדיה  ׁש ה נּ יחוּ ה  זרה  עבוֹ דה 
אסוּ רה . מלחמה , בּ ׁש עת

מ ּת ר וֹ ת , א לּ וּ  הרי מלכים , ׁש ל בּ ימ וֹ סיא וֹ ת 
ע וֹ ברים : ׁש ה ּמ לכים  בּ ׁש עה  א וֹ תם  ׁש ּמ עמידין מ ּפ ני

ה זּ קנים  את ,בּ רוֹ מיׁש אל וּ  
מבּט לּה . אינוֹ  למה  זרה , בּ עבוֹ דה  רצוֹ נוֹ  אין אם 
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ישמעאל דרבי זרהפרק קג עבודה

להן, אמר וּ 
מבּט ל וֹ . היה  ע וֹ בדין, היוּ  בּ וֹ  לעוֹ לם  צר ׁש אין לדבר  א לּ וּ 

ולּמ זּ לוֹ ת. ול כּ וֹ כבים  וללּ בנה  לחּמ ה  ע וֹ בדין הן הרי
ה ּׁשוֹ טים . מ ּפ ני ע וֹ למ וֹ  יא בּ ד 

כּ ן, אם  להן, אמר וּ 
בּ וֹ . העוֹ לם ׁש צּ ר דּ בר וינּ יח  בּ וֹ  לעוֹ לם  צר ׁש אין דּ בר  יאבּ ד

להן, אמר וּ 
מחזיק  אנוּ  א לּ וּ ,אף ׁש ל עוֹ בדיהם  ידי ין 

בטלוּ : לא  הן ׁש הרי אלוֹ ה וֹ ת , ׁש הן ּת דע וּ  ׁש א וֹ מרים ,

ה גּ וֹ י  מן בּ עוּ טה  גּ ת לוֹ קחין
לּת ּפ וּ ח. ונוֹ תן בּ יד וֹ  נוֹ טל  ׁש ה וּ א  ּפ י על אף

לבּ וֹ ר. ׁש יּ רד  עד  ,נס יין נעשׂ ה  ואינוֹ 
מ ּת ר : וה ּׁשאר  אסוּ ר , ּׁשבּ בּ וֹ ר מה  לבּ וֹ ר, ירד 

עּמ וֹ . בוֹ צרין לא  אבל  בּ גּ ת, ה גּ וֹ י עם  דּ וֹ רכין
בטמאה , עוֹ שׂ ה  ׁש ה וּ א  ישׂ ראל 

עּמ וֹ , בוֹ צרין ולא  ד וֹ רכין לא 
ה גּ ת. מן עּמ וֹ  וּ מביאין ל גּ ת , חביּ וֹ ת  עּמ וֹ  מ וֹ ליכין אבל 

בטמאה , עוֹ שׂ ה  ׁש ה וּ א  נחּת וֹ ם 
לּפ לטר: פת  עּמ וֹ  מוֹ ליכין אבל עּמ וֹ , עוֹ רכין ולא  לׁש ין לא

יין, ׁש ל  ה בּ וֹ ר בּ צד  עוֹ מד  ׁש נּ מצא  גּ וֹ י
מ ּת ר . מלוה, עליו לוֹ  אין אס וּ ר . מלוה, עליו  לוֹ  יׁש  אם

בקּ נה , וּ מדד וֹ  ו עלה , ל בּ וֹ ר  נפל
בקּ נה ה צּ ר עה  את  ה ּת יז

מר ּת חת , חבית ּפ י על  מטּפ ח ׁש היה  א וֹ 
יּמ כר. ואמרוּ  מ עשׂ ה , היה  א לּ וּ  בּ כל

ׁש מעוֹ ן מ ּת יר.ורבּ י  
ל בּ וֹ ר , בּ חמת וֹ  וּ זרקּה  החבית  את נטל

והכ ׁש ירוּ : מ עשׂ ה  היה  זה 
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מ ּת רין. א לּ וּ  הרי כלים , א וֹ  כּ סוּ ת  מעוֹ ת, ברא ׁש וֹ  מצא 
ׁש בּ לים ׁש ל  ו עטרוֹ ת ענבים  ּפ ר כּ ילי

וּ סלת וֹ ת וּ ׁש מנים  ויינוֹ ת 
אסוּ ר : ה ּמ זבּ ח, גּ בּ י על קרב בוֹ  ׁש כּ יּ וֹ צא  דּ בר  וכל 

מרחץ, א וֹ  גנּ ה  ל ּה  ׁש היה  זרה  עבוֹ דה 
בּ טוֹ בה .נה מהן נהנין ואין בט וֹ בה  ׁש א  מהן נין 

אחרים , וׁש ל ׁש לּ ּה  היה 
בט וֹ בה : ׁש א  וּ בין בּ ט וֹ בה  בּ ין מהן נהנין

מ יּ ד . אסוּ רה  נכרי, ׁש ל  זרה  עבוֹ דה 
ׁש ּת עבד . עד  אסוּ רה  אין ישׂ ראל, וׁש ל

חברוֹ , ו ׁש ל  ׁש לּ וֹ  זרה  עבוֹ דה  מבּט ל נכרי
נכרי. ׁש ל  זרה  עבוֹ דה  מבּט ל אינוֹ  וישׂ ראל 

מ ׁש ּמ ׁש יה . בּ ּט ל זרה , עבוֹ דה  המבּט ל 
אסוּ רה : והיא  מ ּת רין מ ׁש ּמ ׁש יה  מ ׁש ּמ ׁש יה , בּ ּט ל 

מבּט ל ּה , כּ יצד 
אצבּ עּה , רא ׁש  חטמ ּה , רא ׁש  אזנּה , רא ׁש  קטע 

בּ ּט לּה . חּס רּה , ׁש א  ּפ י על אף ּפ חסּה 
הצּ וֹ אה, את בּ ּה  וזרק גּ ררּה , בּ פניה , הׁש ּת ין בּ פניה, רקק

בּ טלה . אינּה  זוֹ  הרי
מ ׁש כּ נּה , א וֹ  מכרּה 

בּ ּט ל.רבּ י בּט ל :וחכמיםא וֹ מר , לא  א וֹ מרים , 

מ ּת רת. ׁש לוֹ ם , בּ ׁש עת  עוֹ בדיה  ׁש ה נּ יחוּ ה  זרה  עבוֹ דה 
אסוּ רה . מלחמה , בּ ׁש עת

מ ּת ר וֹ ת , א לּ וּ  הרי מלכים , ׁש ל בּ ימ וֹ סיא וֹ ת 
ע וֹ ברים : ׁש ה ּמ לכים  בּ ׁש עה  א וֹ תם  ׁש ּמ עמידין מ ּפ ני

ה זּ קנים  את ,בּ רוֹ מיׁש אל וּ  
מבּט לּה . אינוֹ  למה  זרה , בּ עבוֹ דה  רצוֹ נוֹ  אין אם 

ב

ג 

ד

ה 

ו

ז

האמ. כאכ, מבמ,

פעושש

ווו

א: ודשבקעגה,

עזשלגאמ

נמשבונמב.

השוא

נמבבושב:

אמ. עזשנ,

אאעש. וי,

נמעזשוח

ואמעזשנ.

במ. העז,

ממוא: במ,

כמ

רא רח, קרא,

ב. פאעפשח,

ובאה ג, הב, רב,

הזאב.

מאמ

ב.ר  לב:וא, א,

מ. עזשעבש,

א. במ,
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ישמעאל דרבי זרהפרק קג עבודה

להן, אמר וּ 
מבּט ל וֹ . היה  ע וֹ בדין, היוּ  בּ וֹ  לעוֹ לם  צר ׁש אין לדבר  א לּ וּ 

ולּמ זּ לוֹ ת. ול כּ וֹ כבים  וללּ בנה  לחּמ ה  ע וֹ בדין הן הרי
ה ּׁשוֹ טים . מ ּפ ני ע וֹ למ וֹ  יא בּ ד 

כּ ן, אם  להן, אמר וּ 
בּ וֹ . העוֹ לם ׁש צּ ר דּ בר וינּ יח  בּ וֹ  לעוֹ לם  צר ׁש אין דּ בר  יאבּ ד

להן, אמר וּ 
מחזיק  אנוּ  א לּ וּ ,אף ׁש ל עוֹ בדיהם  ידי ין 

בטלוּ : לא  הן ׁש הרי אלוֹ ה וֹ ת , ׁש הן ּת דע וּ  ׁש א וֹ מרים ,

ה גּ וֹ י  מן בּ עוּ טה  גּ ת לוֹ קחין
לּת ּפ וּ ח. ונוֹ תן בּ יד וֹ  נוֹ טל  ׁש ה וּ א  ּפ י על אף

לבּ וֹ ר. ׁש יּ רד  עד  ,נס יין נעשׂ ה  ואינוֹ 
מ ּת ר : וה ּׁשאר  אסוּ ר , ּׁשבּ בּ וֹ ר מה  לבּ וֹ ר, ירד 

עּמ וֹ . בוֹ צרין לא  אבל  בּ גּ ת, ה גּ וֹ י עם  דּ וֹ רכין
בטמאה , עוֹ שׂ ה  ׁש ה וּ א  ישׂ ראל 

עּמ וֹ , בוֹ צרין ולא  ד וֹ רכין לא 
ה גּ ת. מן עּמ וֹ  וּ מביאין ל גּ ת , חביּ וֹ ת  עּמ וֹ  מ וֹ ליכין אבל 

בטמאה , עוֹ שׂ ה  ׁש ה וּ א  נחּת וֹ ם 
לּפ לטר: פת  עּמ וֹ  מוֹ ליכין אבל עּמ וֹ , עוֹ רכין ולא  לׁש ין לא

יין, ׁש ל  ה בּ וֹ ר בּ צד  עוֹ מד  ׁש נּ מצא  גּ וֹ י
מ ּת ר . מלוה, עליו לוֹ  אין אס וּ ר . מלוה, עליו  לוֹ  יׁש  אם

בקּ נה , וּ מדד וֹ  ו עלה , ל בּ וֹ ר  נפל
בקּ נה ה צּ ר עה  את  ה ּת יז

מר ּת חת , חבית ּפ י על  מטּפ ח ׁש היה  א וֹ 
יּמ כר. ואמרוּ  מ עשׂ ה , היה  א לּ וּ  בּ כל

ׁש מעוֹ ן מ ּת יר.ורבּ י  
ל בּ וֹ ר , בּ חמת וֹ  וּ זרקּה  החבית  את נטל

והכ ׁש ירוּ : מ עשׂ ה  היה  זה 
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ישמעאל דרבי זרהפרק עבודה קד

נכרי  ׁש ל יינוֹ  המטהר 
הר בּ ים , לר ׁש וּ ת ה ּפ ת וּ ח בּ בית  ברׁש וּ ת וֹ  ונוֹ תנוֹ 

מ ּת ר. וישׂ ראלים , גּ וֹ ים  בּ ּה  ׁש יּ ׁש  בּ עיר 
ׁש וֹ מר. ׁש יּ וֹ ׁש יב עד  אסוּ ר , גּ וֹ ים , ׁש כּ לּ ּה  בּ עיר

צרי  ה ּׁשוֹ מר וּ מ ׁש ּמ ר.ואין יוֹ ׁש ב להיוֹ ת  
מ ּת ר. ונכנס, יוֹ צא  ׁש ה וּ א  ּפ י על  אף

אלעזר בּ ן ׁש מעוֹ ן היא:רבּ י אחת  גּ וֹ ים  רׁש וּ ת  כּ ל א וֹ מר, 

בר ׁש וּ תוֹ , ונוֹ תנוֹ  נכרי ׁש ל  יינוֹ  ה ּמ טהר 
מ ּת ר. מעוֹ ת,  מ ּמ התק בּ ל ּת י ל וֹ , כ וֹ תב וה לּ ה 

לה וֹ ציא וֹ  ישׂ ראל ירצה  אם  אבל
מעוֹ תיו , את  לוֹ  ׁש יּ ּת ן עד  מ נּ יחוֹ  ואינוֹ 

מ עשׂ ה  היה  ׁש אןזה  חכמים :בבית ואסרוּ  , 

ה פרק

אסוּ ר. שׂ כר וֹ  ,נס ביין עּמ וֹ  ל עשׂ וֹ ת  ה ּפ וֹ על  את ה ּׂשוֹ כר
אחרת , מלאכה  עּמ וֹ  לעשׂ וֹ ת שׂ כרוֹ 

נס יין ׁש ל  חבית לי ה עבר  ל וֹ  ׁש אמר ּפ י על אף
מ ּת ר. שׂ כר וֹ  למקוֹ ם , מ ּמ קוֹ ם 

אסוּ ר. שׂ כרּה  ,נס יין עליה  להביא  החמ וֹ ר את ה שׂ וֹ כר
ה גּ וֹ י  ׁש ה נּ יח ּפ י על אף עליה , ליׁש ב שׂ כרּה 

מ ּת ר : שׂ כר ּה  עליה , לגינוֹ 

מ ּת רוֹ ת. והן ידיחן ענבים , גּ בּ י על ׁש נּ פל  נס יין
אסוּ רוֹ ת. מבקּ עוֹ ת, היוּ  ואם 

תמרים , גּ בּ י על  א וֹ  תאנים  גבּ י על  נפל 
אסוּ ר. טעם , בּ נוֹ תן בּ הן יׁש  אם 

ז וֹ נןמ עשׂ ה  בּ ן בּ ספינה ,בּ ביתוֹ ס גרוֹ גר וֹ ת  ׁש הביא  
גּ בּ יהן, על ונפל  נס יין ׁש ל חבית  ונׁש ּת בּ רה 
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הפועל את ה השוכר זרהפרק  קה עבודה

וה ּת יר וּ ם . לחכמים  וׁש אל
אסוּ ר. טעם , בּ נוֹ תן ׁש בּ הנאת וֹ  כּ ל  ה כּ לל , זה 

מ ּת ר , ט עם , בּ נוֹ תן בּ הנאתוֹ  ׁש אין כּ ל 
גריסין: גּ בּ י על  ׁש נּ פל חמץ  כּ גוֹ ן

למק וֹ ם , מ ּמ קוֹ ם  יין כּ דּ י ישׂ ראל עם  מ עביר ׁש היה  נכרי
מ ּת ר. ה ּמ ׁש ּת ּמ ר, בחזקת היה  אם 

ויגּ ב. ויסּת ם  ׁש יּ ׁש ּת ם  כּ די מפליג, ׁש ה וּ א  ה וֹ דיעוֹ  אם 
גּ מליאלרבּ ן בּ ן ותגּ ב:ׁש מעוֹ ן ויגוּ ף ׁש יּ פ ּת ח כּ די אוֹ מר , 

בק ּפ נדּ ריא , לוֹ   והל בספינה  א וֹ  בקר וֹ ן יינוֹ  ה ּמ נּ יח
מ ּת ר. ורחץ , לּמ דינה  נכנס

ויגּ ב. ויסּת ם  ׁש יּ ׁש ּת ם  כּ די מפליג, ׁש ה וּ א  ה וֹ דיעוֹ  אם 
גּ מליאל  בּ ן  ׁש מע וֹ ן ות גּ ב.רבּ ן  ויג וּ ף ׁש יּ פ ּת ח כּ די א וֹ מר, 

מ ּת ר. ונכנס, יוֹ צא  ׁש ה וּ א  ּפ י על  אף בחנוּ ת, נכרי ה ּמ נּ יח
ויגּ ב. ויסּת ם  ׁש יׁש ּת ם  כּ די מפליג, ׁש ה וּ א  ה וֹ דיעוֹ  ואם 

גּ מליאל  בּ ן  ׁש מע וֹ ן ותגּ ב:רבּ ן  ויגוּ ף ׁש יּ פ ּת ח כּ די א וֹ מר , 

ה ּׁשלחן  על  עּמ וֹ  א וֹ כל  היה 
ויצא, וה נּ יחוֹ  הדּ לבּ קי, על וּ לגינה הּׁשלחן, על לגינה  והנּ יח 

מ ּת ר. ה דּ ל בּ קי, ּׁשעל  וּ מה  אסוּ ר . ה ּׁשלחן, ּׁשעל  מה 
אסוּ ר. ה דּ ל בּ קי ׁש על  אף וׁש וֹ תה , מ וֹ זג  הוי ל וֹ  אמר  ואם 

אסוּ רוֹ ת. ּפ ת וּ חוֹ ת, חביּ וֹ ת 
ותגּ ב: ויגוּ ף ׁש יּ פ ּת ח כּ די סתוּ מ וֹ ת ,

ל עיר ׁש נּ כנסה  גּ וֹ ים  בּ לּ ׁש ת 
מּת רוֹ ת . סת וּ מוֹ ת , אסוּ רוֹ ת. ּפ ת וּ ח וֹ ת , חב יּ וֹ ת ׁש ל וֹ ם , בּ ׁש עת 
: לנּס ּפ נאי ׁש אין  לפי מ ּת רוֹ ת , ואלּ וּ  א לּ וּ  מלחמה, בּ ׁש עת 

נכרי  להם  ׁש ּׁשלח ישׂ ראל ׁש ל  א ּמ נין
בּ שׂ כרן, נס יין ׁש ל חבית
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ולו.
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נכרי  ׁש ל יינוֹ  המטהר 
הר בּ ים , לר ׁש וּ ת ה ּפ ת וּ ח בּ בית  ברׁש וּ ת וֹ  ונוֹ תנוֹ 

מ ּת ר. וישׂ ראלים , גּ וֹ ים  בּ ּה  ׁש יּ ׁש  בּ עיר 
ׁש וֹ מר. ׁש יּ וֹ ׁש יב עד  אסוּ ר , גּ וֹ ים , ׁש כּ לּ ּה  בּ עיר

צרי  ה ּׁשוֹ מר וּ מ ׁש ּמ ר.ואין יוֹ ׁש ב להיוֹ ת  
מ ּת ר. ונכנס, יוֹ צא  ׁש ה וּ א  ּפ י על  אף

אלעזר בּ ן ׁש מעוֹ ן היא:רבּ י אחת  גּ וֹ ים  רׁש וּ ת  כּ ל א וֹ מר, 

בר ׁש וּ תוֹ , ונוֹ תנוֹ  נכרי ׁש ל  יינוֹ  ה ּמ טהר 
מ ּת ר. מעוֹ ת,  מ ּמ התק בּ ל ּת י ל וֹ , כ וֹ תב וה לּ ה 

לה וֹ ציא וֹ  ישׂ ראל ירצה  אם  אבל
מעוֹ תיו , את  לוֹ  ׁש יּ ּת ן עד  מ נּ יחוֹ  ואינוֹ 

מ עשׂ ה  היה  ׁש אןזה  חכמים :בבית ואסרוּ  , 

ה פרק

אסוּ ר. שׂ כר וֹ  ,נס ביין עּמ וֹ  ל עשׂ וֹ ת  ה ּפ וֹ על  את ה ּׂשוֹ כר
אחרת , מלאכה  עּמ וֹ  לעשׂ וֹ ת שׂ כרוֹ 

נס יין ׁש ל  חבית לי ה עבר  ל וֹ  ׁש אמר ּפ י על אף
מ ּת ר. שׂ כר וֹ  למקוֹ ם , מ ּמ קוֹ ם 

אסוּ ר. שׂ כרּה  ,נס יין עליה  להביא  החמ וֹ ר את ה שׂ וֹ כר
ה גּ וֹ י  ׁש ה נּ יח ּפ י על אף עליה , ליׁש ב שׂ כרּה 

מ ּת ר : שׂ כר ּה  עליה , לגינוֹ 

מ ּת רוֹ ת. והן ידיחן ענבים , גּ בּ י על ׁש נּ פל  נס יין
אסוּ רוֹ ת. מבקּ עוֹ ת, היוּ  ואם 

תמרים , גּ בּ י על  א וֹ  תאנים  גבּ י על  נפל 
אסוּ ר. טעם , בּ נוֹ תן בּ הן יׁש  אם 

ז וֹ נןמ עשׂ ה  בּ ן בּ ספינה ,בּ ביתוֹ ס גרוֹ גר וֹ ת  ׁש הביא  
גּ בּ יהן, על ונפל  נס יין ׁש ל חבית  ונׁש ּת בּ רה 
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הפועל את ה השוכר זרהפרק  קה עבודה

וה ּת יר וּ ם . לחכמים  וׁש אל
אסוּ ר. טעם , בּ נוֹ תן ׁש בּ הנאת וֹ  כּ ל  ה כּ לל , זה 

מ ּת ר , ט עם , בּ נוֹ תן בּ הנאתוֹ  ׁש אין כּ ל 
גריסין: גּ בּ י על  ׁש נּ פל חמץ  כּ גוֹ ן

למק וֹ ם , מ ּמ קוֹ ם  יין כּ דּ י ישׂ ראל עם  מ עביר ׁש היה  נכרי
מ ּת ר. ה ּמ ׁש ּת ּמ ר, בחזקת היה  אם 

ויגּ ב. ויסּת ם  ׁש יּ ׁש ּת ם  כּ די מפליג, ׁש ה וּ א  ה וֹ דיעוֹ  אם 
גּ מליאלרבּ ן בּ ן ותגּ ב:ׁש מעוֹ ן ויגוּ ף ׁש יּ פ ּת ח כּ די אוֹ מר , 

בק ּפ נדּ ריא , לוֹ   והל בספינה  א וֹ  בקר וֹ ן יינוֹ  ה ּמ נּ יח
מ ּת ר. ורחץ , לּמ דינה  נכנס

ויגּ ב. ויסּת ם  ׁש יּ ׁש ּת ם  כּ די מפליג, ׁש ה וּ א  ה וֹ דיעוֹ  אם 
גּ מליאל  בּ ן  ׁש מע וֹ ן ות גּ ב.רבּ ן  ויג וּ ף ׁש יּ פ ּת ח כּ די א וֹ מר, 

מ ּת ר. ונכנס, יוֹ צא  ׁש ה וּ א  ּפ י על  אף בחנוּ ת, נכרי ה ּמ נּ יח
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הפועל את ה השוכר זרהפרק  עבודה קו 

דּ מיה . את לנוּ  ּת ן ל וֹ  ל וֹ מר  מ ּת רים 
אסוּ ר. לר ׁש וּ תן, מ ּׁשנּ כנסה  ואם 

מ ּת רין.ה ּמ  דּ מיו מדד , ׁש א  עד  ּפ סק  ל נּ כרי, יינוֹ  וֹ כר 
אסוּ רין. דּ מיו פסק , ׁש א  עד  מדד 

נכרי, ׁש ל צלוֹ חיתוֹ   ֹלתו וּ מדד   ה ּמ ׁש ּפ את  נטל
ישׂ ראל , ׁש ל צלוֹ חיתוֹ   ֹלתו וּ מדד  וחזר

אסוּ ר. יין, עכּ בת  בּ וֹ  יׁש  אם 
כּ לי, אל מ כּ לי המ ערה 

אסוּ ר : לת וֹ כ וֹ , ׁש ערה  ואת מ ּת ר . מ ּמ נּ וּ , ׁש ערה  את 

ׁש ה וּ א . בּ כל וא וֹ סר אסוּ ר, נס יין
ׁש ה וּ א . בּ כל בּ מים , וּ מים  בּ יין יין
טעם . בּ נוֹ תן בּ יין, וּ מים  בּ מים  יין

ט עם : בּ נוֹ תן במינוֹ , ו ׁש א  בּ מ ּׁשה וּ . בּ מינוֹ , מין הכּ לל, זה 

ׁש הן. בּ כל  וא וֹ סרין אסוּ רין, א לּ וּ 
ה נּ סקל , וׁש וֹ ר  לבוּ בין, וע וֹ ר וֹ ת  זרה , ו עבוֹ דה  ,נס יין

חמ וֹ ר , וּ פטר  נזיר , וּ שׂ ער  מצרע , וצּפ רי ערוּ פה , ועגלה
בעזרה , ׁש נּ ׁש חט וּ  וחלּ ין ה ּמ ׁש ּת לּ ח, ו שׂ עיר בּ חלב, וּ בשׂ ר 

ׁש הן: בּ כל וא וֹ סרין אסוּ רין א לּ וּ  הרי

בּ הנאה . אסוּ ר כּ לּ וֹ  לבוֹ ר , ׁש נּ פל נס יין
גּ מליאל  בּ ן  ׁש מע וֹ ן א וֹ מר ,רבּ ן  

ׁש בּ וֹ : נס יין מ דּ מי חוּ ץ  לנכרי, כּ לּ וֹ  יּמ כר 

טה וֹ רה . והיא  מנגּ בּה  גּ וֹ י, ׁש זּ ּפ ת ּה  אבן ׁש ל גּ ת
עץ, ינגּ ב.רבּ יוׁש ל א וֹ מר , 
ה זּ פת.וחכמים את יקלף א וֹ מרים , 

אסוּ רה : זוֹ  הרי ה זּ פת , את  ׁש קּ לף ּפ י על  אף חרס, ו ׁש ל 
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י

יא 

מללתלאד.

א. ומל,

דמ. פעשמ, היל,

דא. מעשפ,

נאהולצשנ

וולצשי

א. איבעי,

המאכ

א: ושל, מ. אשמ,

ובש. ינא,

בש. יבוב,

בט. יבוב,

בט: וב, ב. מב, זה,

ובש. אא,

וה ול, וז, ינ,

וח ונ, ומ, וע,

ושב וה, וב,

האאובש:

כאב. ינשל,

ארשבג

חמינש: יכל,

מוט. גשאשג,

י.ר וע, א,

יאה.ו א,

הזא: אעפשאה, וח,
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י

יא

הפועל את ה השוכר זרהפרק  קז עבודה

ה גּ וֹ י, מן תׁש מיׁש  כּ לי ה לּ וֹ קח
יג עיל. להגעיל , יט בּ יל . להטבּ יל, ׁש דּ רכּ וֹ  את 

בּ א וּ ר. ילבּ ן בּ א וּ ר, לל בּ ן
בּ א וּ ר. מלבּ נן והאסכּ לה , ה ּׁשּפ וּ ד 

טה וֹ רה :ה ּס כּ ין, והיא  ׁש פ ּה  

זרה  עב וֹ דה מּס כת סליק

הכתמהיב

י. ל, י. אשל,

יב. לב,

מב. הו,

שוט: ה,

יב 

קצ
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פיה"מ לרמב"ם )פירוש המשניות להרמב"ם( - הוא חיבורו המקיף של הרמב"ם על ששת 
מסכתות  כל  את  המקיף  הראשונים  מתקופת  היחיד  הוא  זה  פירוש  המשנה.  סדרי 
המשנה. והוא החיבור הראשון שהרמב"ם הפיץ ברבים. כתיבת פיהמ"ש ארכה שבע 
ונסתיימה  שנים[  כ"ג  בן  בס"ה  ]כשהיה  תתקכ"א  אלפים  ד'  בשנת  והתחילה  שנים. 
בשנת ד'תתקכ"ח, בהיותו בן שלושים. הוא נכתב במהלך נדודיו של הרמב"ם. תחילתו 
בפאס שבמרוקו, לשם נמלט עם משפחתו מקורדובה, וסיומו בפוסטאט שבמצרים, 

שם קבע את מושבו, וחלקו נכתב גם במהלך הפלגה באניות.

במבוא לפירושו כתב שדרכו לקצר בלשון, 'שאין פירושינו לבונן אבנים אלא לבונן 
מי שיש לו לב להבין'.

בתחילת הפירוש ישנה הקדמה מפורסמת שבה הרמב"ם סוקר את השתלשלות 
שזכה  ארוך  פירוש  ישנו  סנהדרין  במסכת  חלק'  'פרק  בתחילת  פה,  שבעל  התורה 
לשם 'הקדמת הרמב"ם לפרק חלק', בה הוא מבאר את שלושה עשר עיקרי האמונה 
וענייני שכר ועונש. למסכת אבות כתב הרמב"ם הקדמה שזכתה לשם 'שמונה פרקים 
הנבואה,  תורת  המצוות,  טעמי  האדם,  נפש  מבנה  את  סוקר  הרמב"ם  בה  לרמב"ם', 

ידיעת השם ונושאים נוספים.

הפירוש נכתב בשפה הערבית ותורגם ללשון הקדש על ידי חכמים שונים בדורו 
של הרשב"א ובעידודו.

רע"ב - רבינו עובדיה מברטנורא )נולד סביבות שנת ה' אלפים ר' ונפטר לערך שנת ע"ר(.
שימש  קולון.  מהר"י  תלמיד  היה  ברטנורו,  בעיר  הנראה  ככל  באיטליה,  נולד 
בא'  לירושלים.  ולעלות  הגולה  לעזוב  שהחליט  רמ"ו  שנת  עד  קהילות  בכמה  כרב 
בכסלו רמ"ו החל במסעו לארץ ישראל. המסע ארך יותר משנתיים. וביום י"ג ניסן שנת 

רמ"ח בא לעיה"ק ירושלים.

)סי' ת"ק( כתב עליו שהיה מפורסם בחכמה וראש לכל רבני  הרדב"ז בתשובותיו 
ירושלים.

רבנו עובדיה נפטר בירושלים ונקבר במערה קטנה למרגלות הר הזיתים.

 - ויניציא בשנת ש”ח  נדפס בראשונה בדפוס  פירושו על שישה סדרי המשנה 
ש"ט, והוא כלול כמעט בכל הוצאות המשניות עד היום. כל גדולי הדורות הבאים אחריו 
מביאים דבריו ומפלפלים בהם. פירושו על המשנה נתקבל בכל תפוצות ישראל כעין 

פירושו של רש"י על הש"ס.

תוי"ט )תוספות יום טוב( - רבי גרשון שאול יום-טוב ליפמן הלוי הלר ולרשטיין )ה'של"ט - ו' 
באלול ה'תי"ד(.



חק

מצאצאי  היה  וולרשטיין.  משה  ב"ר  נתן  ר'  לאביו  שבבוואריה  בוולרשטיין  נולד 
הרב  שהיה  וולרשטיין  משה  ר'  זקנו  אצל  ונתגדל  לידתו,  קודם  נפטר  אביו  רש"י. 
הכולל למדינת אשכנז. למד בישיבת ר' יעקב גינצבורג בעיר פרידבורג, ואח"כ בפראג 
בישיבתו של המהר"ל מפראג. בן ח"י שנים התמנה לדיין בפראג. בשנת שצ"ז נתמנה 

לרב הכולל בפראג.

חיבורו העיקרי הוא 'תוספות יום טוב' שנדפס לרוב עם המשניות, ונחשב לאחד 
הפירושים החשובים על המשניות. החיבור נכתב כחיזוק לתקנת רבו המהר"ל שתיקן 
לימוד פרק משנה יומי. סיים החיבור בשנת ה' שע"ה, כמו שנראה מהסכמת השל"ה 

הקדוש על חיבורו.

סבל רבות במשך ימי חייו מהלשנות ואף נגזר עליו גזר דין מוות, אולם לאחר תחינות 
ובקשות חנן אותו הקיסר ושחררו תמורת קנס נכבד והגבלת פעילותו. את יום מאסרו, 
כן  'מגילת איבה'. כמו  ה' בתמוז, קבע כתענית לצאצאיו. על מאורעותיו חבר קונטרס 
חיבר ספר על פסקי הרא"ש למסכת ברכות, הלכות קטנות, מסכת חולין, מסכת בכורות 
במהדורה  אולם  חמודות.  ולחם  מלך  מעדני  אלו  לחיבוריו  קרא  בתחילה  נדה.  ומסכת 

הבאה שינה את שם ספרו למעדני יום טוב ודברי חמודות 'משום מעשה שהיה'.

לאחר גזירות השמד האיומות בשנות ת"ח ות"ט התענה הגאון בעל תוספות יו"ט 
ומרים  כלל ישראל בעונשים קשים  נענשו  זה  ועל מה  זה  וביקש רחמים להודיע מה 
כאלו, ונגזרה גזירת חרב ואבדן על רבבות אלפי ישראל. והשיבו לו בחלום, כי הגזירה 
באה מחמת שמזלזלים בקדושת ביהכנ"ס וביהמ"ד. ומדברים דיבורי חול בביהמ"ד, ועל 
ידי שדיברו בביהכנ"ס ובביהמ"ד פגמו באות וא"ו של 'דבור' ונעשה 'ֶדֶבר' רח"ל. וכשנודע 
לו זאת, תיקן התוספות יו"ט לעשות מי שבירך למי שאינו מדבר בשעת התפילה. והיה 

מעורר ומזהיר הרבה את חומר האיסור לאלו שמדברים בביהכנ"ס ובביהמ"ד.

י"ט ה'ת"פ,–  בניסן  )ט"ו  זלמן  שלמה  בן  אליהו  רבי  מוילנא  הגאון   -  גר"א 
בתשרי ה'תקנ"ח(.

פירושו על סדר זרעים נערך ונסדר על ידי תלמידיו, ונדפס בסוף משניות וילנא 
בשם ספר שנות אליהו. הספר נחלק לשנים כשחלק אחד הוא ביאור קצר וחלק האחר 
נקרא פירוש הארוך. בסדר זרעים שבש"ס הוצאת עוז והדר נדפסו ביאורים אלו בשם 

שנות אליהו פירוש הקצר ושנות אליהו פירוש הארוך.

גרח"ק )הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א( - בכרך זה הכוונה לפירושו על הירושלמי שנדפס 
לאחרונה בירושלמי שבהוצאת עוז והדר.

הו"ע )הון עשיר( - מאת הרב הקדוש רפאל עמנואל חי ריקי. נולד ט"ו בתמוז ה'תמ"ח, 
נהרג על קידוש השם - א' באדר ה'תק"ג, היה רב מקובל ופייטן. נודע בעיקר על שם 

חיבורו 'משנת חסידים' והוא סידור וביאור כל ענייני קבלה שבכתבי האריז"ל.
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חידושי מהרי"ח - לרבי יואל חסיד ז"ל מאמטשיסלאוו, מתלמידי או ממקורבי הגר"א 
זצ"ל. נדפס פעם ראשונה בשנת תקס"ב בהוצאת משניות דובראוונא, כנראה זמן קצר 

אחר פטירתו.

כס"מ / כ"מ )כסף משנה( - על הרמב"ם. חיברו רבי יוסף קארו בעל בית יוסף על הטור 
ומחבר השולחן ערוך. ה'בית יוסף' נולד בשנת ה' רמ"ח, בספרד, וגורש משם עם שאר 
מגורשי ספרד בשנת רנ"ב בהיותו בן ארבע. לבסוף עלה לארץ ישראל ונתיישב בצפת. 

נפטר שם בשנת - ה' של"ה, ושם מנוחתו כבוד.

לחם שמים - הגריעב"ץ. 
רבי יעקב בן צבי )הירש אשכנזי( עמדין, נולד בשנת ה"א תנ"ז לאביו ה'חכם צבי', 
תשובותיו  הם  שבהם  מהמפורסמים  רבים,  ספרים  חיבר  תקל"ו.  ה"א  בשנת  ונפטר 
להלכה שקרא בשם שאילת יעב"ץ, סידורו סידור בית יעקב, מור וקציעה על שו"ע 

אורח חיים. לחם שמים הוא חיבורו על משניות.

נולד  רא"ף;  ]מהרא"ף,  מפולדא  פורקן  לייב  יהודה  ב"ר  אליהו  רבי   - פולדא  מהר"א 
סמוך לשנת תט"ו בווישניצה שבפולין, ונפטר בד' אדר א' בשנת תצ"א, ומנוחתו כבוד 

בפרנקפורט דמיין[.

מסכת  זרעים,  סדר  על  מקיף  פירוש  חיבר  שבגרמניה.  פולדה  בקהילת  רב  היה 
שקלים ושלוש בבות נזיקין מהתלמוד הירושלמי, פירושו נחשב מאד וכעת נדפס על 

הדף בהוצאת ירושלמי שעל ידי עוז והדר.

הגרוש  לפני  בספרד  נולד  קורקוס.  יוסף  מרבי  הרמב"ם  על  פירוש   - קורקוס  מהר"י 
בשנת רנ"ב, לאחר הגרוש נדד למצרים, ולבסוף הגיע לירושלים. כתב ספרו בסביבות 

שנת ה' אלפים ש'. אין ידוע זמן פטירתו.

שאינן  במצוות  העוסקים  תורה  משנה  של  הספרים  ארבעת  על  נכתב  פירושו 
נוהגות בזמן הזה או שאינן נוהגות בחו"ל: זרעים, עבודה, קרבנות, טהרה. על ספרים 
אלו, ה'מגיד משנה' לא חיבר את פירושו, וככל הנראה הר"י קורקוס רצה להשלים את 
הפירוש. פירושו נדפס במהדורת רמב"ם שבהוצאת שבתי פרנקל, אולם רוב חיבורו 

על ספר טהרה נאבד ממנו.

מהר"ם חאגיז - נולד בירושלים בשנת תל"ב לאביו רבי יעקב חאגיז. בהיותו בן שנתיים 
נפטר אביו, והוא גדל בבית אבי אמו רבי משה גאלאנטי )השני, נכדו של רבי משה בן מרדכי 
וחזר רק בשנת תצ"ח והתיישב בצפת.  גאלאנטי(. בשנת תמ"ט נסע לשליחות לחו"ל 

יש אומרים שנפטר בצפת ויש אומרים שנפטר בביירות והובא לקבורה בצידון. כנראה 
נפטר בגיל 90, בסביבות שנת תקכ"ב.

חיבר ספרים הרבה, ובתוכם: לקט הקמח- שו"ת על אורח חיים, יורה דעה ואבן 
העזר. לקט הקמח- על המשניות. משנת חכמים- על מ"ח קנייני תרה, שפת אמת- 
על מעלת ארץ ישראל וקדושתה אף בזמן הזה. בספר תוקף את המזלזלים בקדושת 

הארץ בזמן הזה, ואומר כי קדושתה נצחית.
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מים חיים - רבי חזקיה די סילוא בעל פרי חדש.

בהיותו  תנ"ז  שנת  בסביבות  ונפטר  )איטליה(  בליוורנו  תט"ז  ה'  בשנת  נולד 
 20 בגיל  ישראל  לארץ  עלה  הזיתים.  בהר  ומנו"כ  שנה,  ותשע  שלשים  בן  רק 
של  בנו  שהיה  יהונתן  רבי  )בן  גאלאנטי  מהר"ם  מפי  למד  שם  בירושלים.  והתיישב 
הספר  את  כתב  הקדוש  החיים"  "אור  שבעל  הראשון(. לאחר  גאלאנטי  משה  רבי 

מחילה. וביקש  קברו  על  השתטח  חדש",  ה"פרי  על  משיג  הינו  בו  תואר"   "פרי 
מספריו: מים חיים, חידושים על הש"ס. ופרי חדש, על שולחן ערוך

מלא"ש )מלאכת שלמה( - מאת הרב שלמה עדני, נולד בסביבות שנת שכ"ז ונפטר שנת 
שפ"ה, ומנו"כ בבית העלמין העתיקה שבחברון.

היה תלמיד הרב חיים ויטאל ומה"ר בצלאל אשכנזי מחבר השיטה מקובצת, את 
הספר מלאכת שלמה על ששה סדרי משנה החל לכתוב משנת שמ"ט בהיותו בן כ"ב 

שנים וסיים אותו בשנת שפ"ב.

נולד  דאברימיל,  מעיר  יצחק  אפרים  הרב  חיברו   - זרעים  סדר  על  ראשונה(  )משנה  מ"ר 
בשנת תקכ"ב. נכד המהר"ץ חיות. חיבר חיבור דומה על סדר טהרות וקרא שמו משנה 

אחרונה. פירושו נתקבל אצל כל גדולי הדורות הבאים אחריו שמרבים להביא דבריו.

פנ"מ / פ"מ )פני משה( - על הירושלמי חיברו הרב משה מרגלית נולד בקיידן שבליטא 
בסביבות שנת תע"ד - נפטר י"ב בטבת תקמ"א.

פירושו על הירושלמי נחשב לאחד  י"א שהיה אחד מרבותיו של הגאון מווילנא. 
משני הפירושים החשובים ביותר על הירושלמי, ונדפס בכל המהדורות על הדף, לצד 
פירוש קרבן העדה. פירושו מחולק לשני חלקים: 'פני משה'- פירוש על הדף המפרש את 
פשט הירושלמי, ו'מראה הפנים' - הרחבות ועיונים, כעין תוספות. הוא מעיד: 'הפירוש 
על ש"ס הזה שפירשתי הוא אחרי החקירה והעיון והשקידה והיגיעה כי רבה, בערב היא 
באה ובבוקר היא שבה, לחקור ולעיין ולחפש בכל חדרי הש"ס הזה ובכל התוספתא ובכל 

חדרי הש"ס הבבלי עם שיטות הגאונים ז"ל ופירושיהן כפי אשר השיגה ידי וכחי...'.

רא"ש )רבינו אשר( - נולד בשנת ה' אלפים י'. נפטר בשנת פ"ז.

ולאחר  מרוטנבורג  מהר"ם  מפי  למד  באשכנז.  אורי,  ב"ר  יחיאל  רבי  לאביו  נולד 
פטירתו מפי ממשיכו רבי עזריאל ב"ר יחיאל. בעקבות רדיפות נגד היהודים באשכנז, 
ברח הרא"ש לספרד בשנת ס"ג, ושם התקבל בכבוד רב על ידי הרשב"א בברצלונה, 
ומאוחר יותר התמנה לרב העיר הגדולה טולדו. לאחר פטירת הרשב"א נחשב הרא"ש 
לפוסק הדור בספרד. הוא השאיר אחריו יותר מאלף תשובות. רבי יוסף קארו בספרו 
והרא"ש.  הרי"ף, הרמב"ם  הוראה':  עמודי  'שלושה  על  בעיקר  ערוך, מתבסס  שולחן 

נפטר בשנת פ"ז ]ולפי ספר שלשלת הקבלה נפטר בשנת ע"ד[ בטולדו שבספרד.

נדפס פירושו בסוף  וילנא  וטהרות, בש"ס  זרעים  עשה פירוש למשניות מסדרי 
מסכת ברכות ובסוף מסכת נדה יחד עם פירושם של הר"ש והרמב"ם.
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רבינו יונה - הוא רבינו יונה גירונדי, נפטר - כ"ח בחשוון ה'כ"ד.
ביאוריו על הרי"ף שנדפסו במסת ברכות מכונה בשם נמוקי תלמידי רבינו יונה, 
הראשי  ידי  על  ספרים  בהרבה  מוזכרים  ולכן  דבריו,  וסידרו  אספו  שתלמידיו  מחמת 

תיבות - תר"י.

חיבר ספרים רבים ובתוכם ספר מוסר הנודע 'שערי תשובה'. הרמב"ן נמנה בין 
רבותיו, והרשב"א היה נמנה בין תלמידיו הרבים.

- נולד בספרד לרבי שלמה בן זמרא בשנת ה'ר"מ. בשנת ה'רנ"ב, בזמן גירוש  רדב"ז 
ספרד גורש עם משפחתו, והתיישב בצפת. למד מפי רבי יוסף טאיטצאק, רבי לוי בן 

חביב )המהרלב"ח( ורבי יוסף סאראגוסי.

בשנת ה'רע"ב או ה'רע"ג התיישב במצרים, שם ייסד ישיבה גדולה, ממנה יצאו 
גדולי עולם, ביניהם האר"י ז"ל ורבי בצלאל אשכנזי בעל השיטה מקובצת.

היה  הרדב"ז  לצפת.  חזר  ומשם  לירושלים  ועלה  מצרים  את  עזב  שי"ג  בשנת 
מגדולי הפוסקים בדורו, וענה תשובות בהלכה לכל רחבי העולם. מועד פטירתו שנוי 
במחלוקת יש אומרים שחי קרוב ל-110 שנה ונפטר בכ"א בחשוון שנת שמ"ט, ויש 
בבית העלמין  נקבר במערה  הוא   .95 לגיל  נפטר בשנת של"ד, קרוב  הוא  כי  אומרים 

העתיק בצפת.

השאיר אחריו אלפי תשובות הידועים בשם תשובות רדב"ז. וכן פירוש על כמה 
מספרי יד החזקה של הרמב"ם.

ריבמ"ץ )רבי יצחק בן מלכי צדק מסיפונט( - ד' תת"ן - ד' תתק"כ.
חי באזור סיפונטו שבאיטליה. לידינו הגיע פירושו לסדר זרעים בלבד. רבי שמשון 
משאנץ הרבה להשתמש בפירושיו, וקטעים מהם מופיעים גם בספר הישר של רבנו 

תם, בן דורו של רבי יצחק.

פירושו נדפס בש"ס וילנא יחד עם פירושם של הר"ש הרא"ש והרמב"ם.

נולד באמסטרדם, סביבות שנת  בכינויו הרמ"ז,  ידוע   - זַ ּכ ּו ת(  בן מרדכי  )רבינו משה  רמ"ז 
שפ"ה ונפטר במנטובה, ט"ז בתשרי ה'תנ"ח.

תע"ט,  בשנת  באמשטרדם  לראשונה  נדפס  המשניות,  על  פירושו  הרמ"ז,  קול 
כעשרים שנה אחר פטירתו. הרמ"ז כיהן כרב קהילת מנטובה וראש ישיבה בה ובונציה, 

והוא נחשב לאחד מגדולי המקובלים ביהדות איטליה.

גליון  על  שנדפסו  רע"א  לתוספות  הכוונה  רוב  ע"פ  זה  בכרך   - איגר(  עקיבא  )רבי  רע"א 
משניות דפוס וילנא. רבי עקיבא איגר נולד בעיר אייזנשטאדט י"ד חשון תקכ"ב ונפטר 
בעיר פוזנא י"ג תשרי תקצ"ח. תוספות רע"א על משניות נדפסו לראשונה באלטונא 

כמה שנים אחר פטירתו.

תתק"י,  ד'  בסביבות  נולד  בצרפת.  התוספות  בעלי  מגדולי   - משאנץ(  שמשון  )רבי  ר"ש 
ונפטר קרוב לשנת ד' תתק"ץ.
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מפלייזא  'הר"ש  המכונה  יוסף,  ב"ר  שמשון  רבי  של  בנו  אברהם,  לרבי  נולד 
הזקן'. למד מפי רבנו תם, אך רבו המובהק היה רבי יצחק ב"ר שמואל הזקן מדנפיר 
- ר"י הזקן. חיבר פירוש לסדר זרעים ולסדר טהרות, עליהם אין תלמוד בבלי, למעט 
מסכתות ברכות ונידה, עליהן לא כתב פירוש מפני שיש עליהן גמרא. בפירושו מביא 
לרוב את הירושלמי למסכתות מסדר זרעים, ואת התוספתא לסדר טהרות, ומפרשן 

ומפלפל בהם.

בשנת ד'תתקע"א, כשגברו הרדיפות על יהודי צרפת, עלה לארץ ישראל, יחד עם 
יהונתן מלוניל[,  ואנגליה ]בהם רבינו  ונכבדים מצרפת, פרובנס  כשלוש מאות רבנים 
'איש  כינויו  ומכאן  מה,  זמן  בירושלים  ישב  התוספות'.  בעלי  כ'עליית  שנודע  במה 
ירושלים', והשתקע בעכו. נפטר קרוב לשנת ד'תתק"ץ, ונקבר על פי המסורת בחיפה, 

בבית הקברות העתיק הסמוך לקברו של האמורא רבי אבדימי דמן חיפה.

טהרות  על  ופירושו  ברכות,  מסכת  בסוף  וילנא  בש"ס  נדפס  זרעים  על  פירושו 
נדפס בסוף מסכת נדה.

- זמן לידתו לא נודע במדויק אבל היה קודם שנת  רש"ס )רבי שלמה סיריליו או סירליאו( 
רנ"ב, נפטר בסביבות שנת ש"ל.

התלמוד  מפרשי  מראשוני  וירושלים  צפת  ומחכמי  ספרד  ממגורשי  היה 
הירושלמי. זמן ומקום לידתו אינם ידועים במדויק. ידוע שגורש מספרד, על פי עדותו 

בהקדמתו לפירושו לירושלמי, ומכאן שנולד לפני שנת הגירוש שהיה בשנת ה'רנ"ב.

לאחר הגירוש הגיע רש"ס לקושטא, שם למד אצל רבי אליהו בן רבי בנימין הלוי 
מחבר שו"ת זקן אהרן, מגדולי רבני טורקיה. כעבור מספר שנים עבר לסלוניקי, שם למד 

אצל רבי יעקב בן חביב מחבר הספר עין יעקב על אגדות הש"ס ובנו, רבי לוי בן חביב.

יוסף  רבי  אז  ישבו  שם  בצפת,  והתיישב  ישראל  לארץ  עלה  ש'  שנת  בסביבות 
קארו, רבי יעקב בירב, רבי שלמה אלקבץ והמבי"ט. בסביבות שנת ש"ו עלה מצפת 
לירושלים, שם התמנה לכהן כרב העיר ואב בית הדין לאחר פטירתו של המהרלב"ח, 
וכן עמד בראשות ישיבה גדולה. ושם השלים את פירושו. פירושו מקיף את כל סדר 

זרעים וכן את מסכת שקלים.

רש"ש - רבי שמואל שטראשין ה'תקנ"ד - ה'תרל"ב.

חיבר הגהות וחידושים על כל מסכתות המשנה והתלמוד הבבלי. החיבור נדפס 
בסוף כרכי התלמוד שנדפסו על ידי דפוס ראם בווילנה, שהיה שייך לנכדיו. חיבר גם 

פירושים על מדרש רבה ומשנה תורה לרמב"ם.

ונפטר  בניסן תע"ח,  א'  בונציה  נולד  ַפּאְרדֹו.  חיים  דוד  רבי  - מאת  לדוד(  )שושנים  ש"ל 
בירושלים – י"ב בסיוון תק"נ,

חיבר גם שאר ספרים ידועים ומפורסמים, בהם חסדי דוד על התוספתא, משכיל 
לדוד על פירש"י על התורה, ועוד הרבה. בשנת תקמ"א נטש את מקום מגוריו והחל 
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במסעו אל ארץ ישראל, אליה הגיע בשנת תקמ"ב. הוא קבע את מושבו בירושלים 
וזמן קצר לאחר בואו הוזמן לכהן כחבר בבית הדין של המהרי"ט אלגאזי. בירושלים 
ארץ  תורת  בשבח  הרבה  מדבר  זה  בספרו  רב'.  דבי  'ספרי  לספרי  פירושו  את  חיבר 

ישראל. מנו"כ בהר הזיתים.

תא"ש )תוספות אנשי שם( - לסדרי זרעים וטהרות.

מבחירי  נפלא  ילקוט  והוא  וילנא,  דפוס  ראם  הוצאת  במשניות  לראשונה  נדפס 
מבארי המשנה ומפרשיה. על פי רוב מופיע גם שם הספר ממנו נלקח הביאור.

תו"ח )תוספות חדשים( - נדפסו במשניות אמשטרדם שנת תקל"ה.

בהסכמת הגאון שאול הלוי אבד"ק האג כתב שהם איסוף של חידושים מגאוני 
על  שמשון  נזירות  ספר  ]מחבר  מאלטונא  זצ"ל  חסיד  שמשון  מהרב  ובפרט  הארץ 
שו"ע או"ח[, ובתוכם אב"ד אמשטרדם ר’ שאול ב"ר אריה ליב לעווענשטאם ]מחבר 
ספר בנין אריאל על התורה[. ואכן בסוף הרבה קטעים מופיע שם כגון 'ממהרש"ח" 
וכן 'ממה"ר שאול', לפעמים גם מביא מספר שושנים לדוד ועוד  ]ר' שמשון חסיד[, 
ברור  לא  מקור,  מובא בחתימתם  שלא  בקטעים  לזמנו.  סמוך  שהיו  המשנה  מפרשי 
אם הם ממוהרש"ח או דברי המאסף מוהר"א געטשליק ואניפרידן שכתב בהקדמתו 

שמקום הניחו לי באיזה מקומות אמרתי עם הספר להעלותם לזיכרון.

תפא"י )תפארת ישראל( - מאת הרב ישראל ליפשיץ בן הרב גדליה ליפשיץ נולד בשנת 
ה'תקמ"ב - נפטר בדנציג שבגרמניה ג' בתשרי ה'תרכ"א, היה מגדולי חכמי אשכנז. 

כיהן כאב"ד בוורונקי, חזדייש ודנציג.

תפילה לאומרה אחרי לימוד המשניות לעילוי נשמה:
)הובא בספר זכרון יהודה בקבלה מהגאון מו"ה דוד דייטש זצ"ל(

יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שתהא לימוד משניות שלמדתי בשביל נשמת 
)פב"פ( זכות לנשמתו כי משנה אותיות נשמה שתעלה מעלה מעלה ותזכה 

לתענוגים רמים ולהנות מזיו השכינה ושתהא צרורה בצרור החיים עם נשמת 

צדיקים וצדקניות שבגן עדן ולהחיותה בתחיית המתים עם כל שאר מתי ישראל 

ברחמים אמן.

תפלה קצרה
 כתוב בספר צבי לצדיק )מהגה"ק יהושע צבי מיכל שפירא מירושלים עיה"ק, סוף מכתב ד'(

שבעיה"ק ירושלים תובב"א יש אומרים רק נוסח קצר זה:

'המרחם ירחם על נשמת פב"פ'
ולא יותר, וכתב שיש יותר תועלת באמירה קצרה, דדבר קצר קל יותר לומר בכוונת הלב.
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אם מברכים בזימון המברך אומר:

ן( עְנְטׁשְ ַרּבֹוַתי ְנָבֵרְך: )ַרּבֹוַתי ִמיר ֶוועֶלען ּבֶ

ה ְוַעד עֹוָלם: ם ֲאדָֹני ְמֹבָרְך ֵמַעּתָ המסובים עונים: ְיִהי ׁשֵ

לֹו: ֶ ָאַכְלנּו ִמּשׁ ָנן ְוַרּבֹוַתי ְנָבֵרך )בעשרה: ֱאלֵֹהינּו( ׁשֶ ְרׁשּות ָמָרָנן ְוַרּבָ המברך אומר: ּבִ

לֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו:  ֶ ָאַכְלנּו ִמּשׁ רּוְך )בעשרה: ֱאלֵֹהינּו( ׁשֶ המסובים עונים: ּבָ

מֹו: רּוְך הּוא ּוָברּוך ׁשְ ּבָ

ה ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ַהָזּן ֶאת ָהעֹוָלם  רּוְך ַאָתּ ָבּ
ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים. הּוא נֹוֵתן ֶלֶחם  ֵחן ְבּ טּובֹו ְבּ ּלֹו. ְבּ ֻכּ
לֹא  ִמיד  ָתּ דֹול  ַהָגּ ּוְבטּובֹו  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  י  ִכּ ָשֹר.  ָבּ ְלָכל 
מֹו  ְשׁ ֲעבּור  ַבּ ָוֶעד.  ְלעֹוָלם  ָמזֹון  ָלנּו  ֶיְחַסר  ְוַאל  ָלנּו  ָחַסר 
ּוֵמִכין  ל  ַלֹכּ ּוֵמִטיב  ל  ַלֹכּ ּוְמַפְרֵנס  ָזן  ֵאל  י הּוא  ִכּ דֹול.  ַהָגּ
ָיֶדָך  ֶאת  ּפֹוֵתַח  ָאמּור  ּכָ ָרא.  ָבּ ר  ֲאֶשׁ ִרּיֹוָתיו  ְבּ ְלָכל  ָמזֹון 
ל: ה ְיֹהָוה. ַהָזּן ֶאת ַהֹכּ רּוְך ַאָתּ יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון: ָבּ ּבִ ּוַמׂשְ

בחול אומרים

ָזְכֵרנּו  ְבּ ִכינּו,  ָבּ ם  ַגּ ְבנּו  ָיַשׁ ם  ֶבל ָשׁ ָבּ ַנֲהרֹות  ַעל 
ִלינּו  ָתּ תֹוָכּה,  ְבּ ֲעָרִבים  ַעל  ִצּיֹון.  ֶאת 
יר  ִשׁ ְבֵרי  ִדּ ׁשֹוֵבינּו  ֵאלּונּו  ְשׁ ם  ָשׁ י  ִכּ רֹוֵתינּו.  נֹּ ִכּ
ֵאיְך  ִצּיֹון.  יר  ׁ ִמִשּ ָלנּו  ירּו  ִשׁ ִשְֹמָחה,  ְותֹוָלֵלינּו 
ִאם  ֵנָכר.  ַאְדַמת  ַעל  ְיהָֹוה,  יר  ִשׁ ֶאת  יר  ָנִשׁ
ְלׁשֹוִני  ק  ְדַבּ ִתּ ְיִמיִני.  ח  ַכּ ְשׁ ִתּ ֹם,  ִלָ ְירּוָשׁ ֵחְך  ָכּ ֶאְשׁ
ֶאת  ַאֲעֶלה  לֹא  ִאם  ֵרִכי,  ֶאְזְכּ לֹא  ִאם  י  ְלִחִכּ
ִלְבֵני  ְיהָֹוה  ְזכֹר  ִשְֹמָחִתי.  רֹאׁש  ַעל  ֹם  ִלַ ְירּוָשׁ
לָ ִם, ָהֹאְמִרים ָערּו ָערּו ַעד  ֱאדֹום ֵאת יֹום ְירּוָשׁ
ם  ֶלּ ַשׁ ְיּ ֶשׁ ֵרי  דּוָדה, ַאְשׁ ׁ ֶבל ַהְשּ ָבּ ת  ַבּ ּה.  ָבּ ַהְיסֹוד 
ץ  יֹּאֵחז ְוִנֵפּ ֵרי ֶשׁ ָגַמְלְתּ ָלנּו. ַאְשׁ מּוֵלְך ֶשׁ ָלְך ֶאת ְגּ

ַלע. ֶאת עָֹלַלִיְך ֶאל ַהָסּ

בשבת אומרים

ְיהָֹוה  ׁשּוב  ְבּ ֲעלֹות.  ַהַמּ יר  ִשׁ
ָהִיינּו  ִצּיֹון  יַבת  ִשׁ ֶאת 
ינּו  ֵלא ְשֹחֹוק ִפּ ֹחְלִמים. ָאז ִיָמּ ְכּ
ה. ָאז יֹאְמרּו ַבּגֹוִים  ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָנּ
ה.  יל ְיהָֹוה ַלֲעשֹֹות ִעם ֵאֶלּ ִהְגִדּ
נּו.  ִעָמּ ַלֲעשֹֹות  ְיהָֹוה  יל  ִהְגִדּ
ָהִיינּו ְשֵֹמִחים. ׁשּוָבה ְיהָֹוה ֶאת 
ֶגב.  ֶנּ ַבּ ֲאִפיִקים  ַכּ ִביֵתנּו  ְשׁ
ה ִיְקצֹרּו.  ִרָנּ ִדְמָעה ְבּ ַהזְֹּרִעים ְבּ
ְך  ֶמֶשׁ נֵֹשֹא  ּוָבכֹה  ֵיֵלְך  ָהלֹוְך 
נֵֹשֹא  ה.  ְבִרָנּ ָיבֹא  א  בֹּ ַהָזַּרע. 

ָתיו. ֲאֻלֹמּ
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ִהְנַחְלָתּ ַלֲאבֹוֵתינּו ֶאֶרץ ֶחְמָדה טֹוָבה  ָך ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו. ַעל ֶשׁ ְלּ נֹוֶדה 
הֹוֵצאָתנּו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים. ּוְפִדיָתנּו  ּוְרָחָבה. ְוַעל ֶשׁ

נּו.  ְדָתּ ַמּ ִלּ ְבָשֵֹרנּו. ְוַעל ּתֹוָרְתָך ֶשׁ ָחַתְמָתּ ִבּ ִריְתָך ֶשׁ ית ֲעָבִדים. ְוַעל ְבּ ִמֵבּ

ֲאִכיַלת  ְוַעל  נּו.  חֹוַנְנָתּ ֶשׁ ָוֶחֶסד  ֵחן  ים  ַחִיּ ְוַעל  נּו.  הֹוַדְעָתּ ֶשׁ יָך  ֻחֶקּ ְוַעל 

ָעה: ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ָשׁ ִמיד. ְבּ ה ָזן ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו ָתּ ַאָתּ ָמזֹון ָשׁ

)בחנוכה ופורים אומרים כאן ועל הניסים, ואם שכח אזי כשיגיע אצל הרחמן יאמר:

ָיִמים  ָעָשֹה ִנִסים ַלֲאבֹוֵתינּו, ַבּ מֹו ֶשׁ ָהַרֲחָמן, הּוא ַיֲעֶשֹה ָלנּו ִנִסים ְוִנְפָלאֹות, ְכּ
ְזַמן ַהֶזה: בימי וכו':( ָהֵהם ִבּ

בחנוכה ובפורים אומרים זה:

ְוַעל  ׁשּועֹות  ַהְתּ ְוַעל  בּורֹות  ַהְגּ ְוַעל  ְרָקן  ַהֻפּ ְוַעל  ים  ִסּ ַהִנּ ַעל 
ָעִשֹיָת ַלֲאבֹוֵתינּו  ְלָחמֹות. ֶשׁ ָחמֹות ְוַעל ַהִמּ ְפָלאֹות ְוַעל ַהֶנּ ַהִנּ

ְזַּמן ַהֶזּה: ִמים ָהֵהם ַבּ ָיּ ַבּ

דֹול  ָגּ ֵהן  כֹּ יֹוָחָנן  ן  ֶבּ ְתָיהּו  ַמִתּ יֵמי  ִבּ לחנוכה: 

ָעה  ָעְמָדה ַמְלכּות ָיָון ָהְרָשׁ ֶשׁ מֹוַנִאי ּוָבָניו. ְכּ ַחְשׁ

יָחם ּתֹוָרֶתָך ּוְלַהֲעִביָרם  ִכּ ָך ִיְשָֹרֵאל. ְלַהְשׁ ַעל ַעְמּ

ָעַמְדָתּ  ים.  ָהַרִבּ ַרֲחֶמיָך  ְבּ ה  ְוַאָתּ ְרצֹוֶנָך.  י  ֵמֻחֵקּ

ֶאת  ְנָתּ  ַדּ ִריָבם.  ֶאת  ַרְבָתּ  ָצָרָתם.  ֵעת  ְבּ ָלֶהם 

ַיד  ְבּ ִגּבֹוִרים  ָמַסְרָתּ  ִנְקָמָתם.  ֶאת  ָנַקְמָתּ  יָנם.  ִדּ

ַיד  ְבּ ּוְטֵמִאים  ים.  ְמַעִטּ ַיד  ְבּ ים  ְוַרִבּ ים.  ִשׁ ַחָלּ

ַיד  ְבּ ְוֵזִדים  יִקים.  ַצִדּ ַיד  ְבּ ִעים  ּוְרָשׁ ְטהֹוִרים. 

ְוָקדֹוׁש  דֹול  ָגּ ם  ֵשׁ ָעִשֹיָת  ּוְלָך  תֹוָרֶתָך.  עֹוְסֵקי 

ׁשּוָעה ְגדֹוָלה  ָך ִיְשָֹרֵאל ָעִשֹיָת ְתּ עֹוָלֶמָך. ּוְלַעְמּ ְבּ

ִלְדִביר  ָבֶניָך  אּו  ָבּ ן  ֵכּ ְוַאַחר  ַהֶזּה.  ַהּיֹום  ְכּ ּוֻפְרָקן 

ָך.  ֶשׁ ִמְקָדּ ֶאת  ְוִטֲהרּו  ֵהיָכֶלָך.  ֶאת  ּוִפּנּו  יֶתָך.  ֵבּ

מֹוַנת  ְוָקְבעּו ְשׁ ָך.  ָקְדֶשׁ ַחְצרֹות  ְבּ ְוִהְדִליקּו ֵנרֹות 

דֹול: ְמָך ַהָגּ ל ְלִשׁ ה ֵאּלּו. ְלהֹודֹות ּוְלַהֵלּ ְיֵמי ֲחֻנָכּ

ר  ַכי ְוֶאְסֵתּ יֵמי ָמְרְדּ לפורים: ִבּ

ָעַמד  ֶשׁ ְכּ יָרה.  ַהִבּ ן  ׁשּוַשׁ ְבּ

ׁש  ֵקּ ִבּ ע.  ָהָרָשׁ ָהָמן  ֲעֵליֶהם 

ד  ּוְלַאֵבּ ַלֲהרֹג  ִמיד  ְלַהְשׁ

ַער  ִמַנּ ַהְיּהּוִדים.  ל  ָכּ ֶאת 

יֹום  ְבּ ים.  ְוָנִשׁ ַטף  ָזֵקן.  ְוַעד 

ָעָשֹר  ה  לָֹשׁ ְשׁ ִבּ ֶאָחד. 

הּוא  ָעָשֹר  ֵנים  ְשׁ ְלֹחֶדׁש 

ָלבֹוז.  ָלָלם  ּוְשׁ ֲאָדר  ֹחֶדׁש 

ים  ָהַרִבּ ַרֲחֶמיָך  ְבּ ה  ְוַאָתּ

ֵהַפְרָתּ ֶאת ֲעָצתֹו. ְוִקְלַקְלָתּ 

בֹוָת ּלֹו  ְבּתֹו. ַוֲהֵשׁ ֶאת ַמֲחַשׁ

אֹותֹו  ְוָתלּו  רֹאׁשֹו.  ְבּ מּולֹו  ְגּ

ָניו ַעל ָהֵעץ: ְוֶאת ָבּ
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ל ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ֲאַנְחנּו מֹוִדים ָלְך ּוְמָבְרִכים אֹוָתְך.  ְוַעל ַהֹכּ
תּוב.  ָכּ ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד. ַכּ ִפי ָכל ַחי ָתּ ְמָך ְבּ ַרְך ִשׁ ִיְתָבּ
ָבה  ְוָאַכְלָתּ ְוָשָֹבְעָתּ ּוֵבַרְכָתּ ֶאת ְיֹהָוה ֱאלֶֹהיָך ַעל ָהָאֶרץ ַהטֹּ

זֹון. ה ְיֹהָוה. ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהָמּ רּוְך ַאָתּ ר ָנַתן ָלְך. ָבּ ֲאֶשׁ

ַלִים ִעיֶרָך. ְוַעל  ָך. ְוַעל ְירּוָשׁ ַרֶחם ָנא ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ַעל ִיְשָֹרֵאל ַעֶמּ
ִית  יֶחָך. ְוַעל ַהַבּ ִוד ְמִשׁ ית ָדּ בֹוֶדָך. ְוַעל ַמְלכּות ֵבּ ן ְכּ ַכּ ִצּיֹון ִמְשׁ

זּוֵננּו  ְרֵענּו  ָאִבינּו.  ֱאלֵֹהינּו.  ָעָליו.  ְמָך  ִשׁ ְקָרא  ִנּ ֶשׁ דֹוׁש  ְוַהָקּ דֹול  ַהָגּ

ל  ִמָכּ ְמֵהָרה  ֱאלֵֹהינּו  ְיהָֹוה  ָלנּו  ְוַהְרַוח  ְוַהְרִויֵחנּו.  ֵלנּו  ְוַכְלְכּ ְרְנֵסנּו  ַפּ

ָשֹר ָוָדם  ַנת ָבּ ְצִריֵכנּו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו לֹא ִליֵדי ַמְתּ ָצרֹוֵתינּו. ְוָנא ַאל ַתּ

ה  דֹוָשׁ ַהְקּ תּוָחה.  ַהְפּ ֵלָאה.  ַהְמּ ְלָיְדָך  ִאם  י  ִכּ ַהְלָוָאָתם.  ִליֵדי  ְולֹא 

ֵלם ְלעֹוָלם ָוֶעד: א ֵנבֹוׁש ְולֹא ִנָכּ לֹּ ְוָהְרָחָבה. ֶשׁ

ִביִעי  ׁ ַהְשּ יֹום  ּוְבִמְצַות  ִמְצֹוֶתיָך  ְבּ ֱאלֵֹהינּו  ְיהָֹוה  ְוַהֲחִליֵצנּו  ְרֵצה  אומרים:  בשבת 

ּבֹו  ת  ָבּ ִלְשׁ ְלָפֶניָך  הּוא  ְוָקדֹוׁש  דֹול  ָגּ ֶזה  יֹום  י  ִכּ ַהֶזּה  דֹוׁש  ְוַהָקּ דֹול  ַהָגּ ת  ָבּ ׁ ַהַשּ

ֵהא  לֹא ְתּ ִמְצַות ְרצֹוֶנָך ּוִבְרצֹוְנָך ָהִניַח ָלנּו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶשׁ ַאֲהָבה ְכּ ְוָלנּוַח ּבֹו ְבּ

ִעיֶרָך  ִצּיֹון  ֶנָחַמת  ְבּ ֱאלֵֹהינּו  ְיהָֹוה  ְוַהְרֵאנּו  ְמנּוָחֵתנּו  יֹום  ְבּ ַוֲאָנָחה  ְוָיגֹון  ָצָרה 

ָחמֹות: ַעל ַהְיׁשּועֹות ּוַבַעל ַהֶנּ ה הּוא ַבּ י ַאָתּ ָך ִכּ ַלִים ִעיר ָקְדֶשׁ ּוְבִבְנַין ְירּוָשׁ

בראש חדש וביום טוב ובחול המועד אומרים:

ִזְכרֹוֵננּו  ְוִיָזֵּכר  ֵקד  ְוִיָפּ ַמע  ׁ ְוִיָשּ ְוֵיָרֶצה  ְוֵיָרֶאה  יַע  ְוַיִגּ ְוָיבֹוא  ַיֲעֶלה  ֲאבֹוֵתינּו  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו 

ָך ְוִזְכרֹון  ַלִים ִעיר ָקְדֶשׁ ִוד ַעְבֶדָך ְוִזְכרֹון ְירּוָשׁ ן ָדּ יַח ֶבּ ּוִפְקדֹוֵננּו ְוִזְּכרֹון ֲאבֹוֵתינּו ְוִזְּכרֹון ָמִשׁ

יֹום: לֹום ְבּ ים ּוְלָשׁ ית ִיְשָֹרֵאל ְלָפֶניָך ִלְפֵליָטה ְלטֹוָבה ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ְלַחִיּ ָך ֵבּ ל ַעְמּ ָכּ

ְיׁשּוָעה  ּוִבְדַבר  ים.  ְלַחִיּ בֹו  יֵענּו  ְוהֹוִשׁ ִלְבָרָכה  בֹו  ּוָפְקֵדנּו  ְלטֹוָבה  ּבֹו  ֱאלֵֹהינּו  ְיהָֹוה  ָזְכֵרנּו   

ה: י ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאָתּ י ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו ִכּ יֵענּו ִכּ נּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוִשׁ ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחֵנּ
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רּוְך  ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ָבּ ֶדׁש ִבּ ַלִים ִעיר ַהקֹּ ּוְבֵנה ְירּוָשׁ
ָלִים: ָאֵמן: ה ְיֹהָוה. ּבֹוֵנה ְבַרֲחָמיו ְירּוָשׁ ַאָתּ

נּו.  ַמְלֵכּ ָאִבינּו.  ָהֵאל.  ָהעֹוָלם.  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיהָֹוה  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ
נּו ְקדֹוׁש ַיֲעקֹב. רֹוֵענּו  יֵרנּו. ּבֹוְרֵאנּו. ּגֹוֲאֵלנּו. יֹוְצֵרנּו. ְקדֹוֵשׁ ַאִדּ

הּוא  ָויֹום  יֹום  ָכל  ְבּ ֶשׁ ל.  ַלכֹּ ִטיב  ְוַהֵמּ ַהּטֹוב  ֶלְך  ַהֶמּ ִיְשָֹרֵאל.  רֹוֵעה 

הּוא  גֹוְמֵלנּו  הּוא  ְגָמָלנּו  הּוא  ָלנּו.  ֵייִטיב  הּוא  ֵמִטיב  הּוא  ֵהִטיב 

ָרָכה  ָלה ְוַהְצָלָחה. ְבּ ִיְגְמֵלנּו ָלַעד ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ּוְלֶרַוח. ַהָצּ

לֹום ְוָכל טֹוב.  ים ְוָשׁ ָלה. ְוַרֲחִמים ְוַחִיּ ְרָנָסה ְוַכְלָכּ ִויׁשּוָעה. ֶנָחָמה. ַפּ

ֵרנּו. אמן: ל טּוב ְלעֹוָלם ַאל ְיַחְסּ ּוִמָכּ

ַמִים  ׁ ָשּ ַרְך ַבּ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְמלְֹך ָעֵלינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ָהַרֲחָמן הּוא ִיְתָבּ
נּו  ָבּ ַאר  ְוִיְתָפּ ּדֹוִרים.  ְלדֹור  ח  ַבּ ַתּ ִיְשׁ ָהַרֲחָמן הּוא  ּוָבָאֶרץ: 

ָהַרֲחָמן  עֹוָלִמים:  ּוְלעֹוְלֵמי  ָלַעד  נּו  ָבּ ר  ְוִיְתַהַדּ ְנָצִחים.  ּוְלֵנַצח  ָלַעד 

אֵרנּו ַצָוּ ֵמַעל  ֻעֵלנּו  ר  בֹּ ִיְשׁ הּוא  ָהַרֲחָמן  ָכבֹוד:  ְבּ ְיַפְרְנֵסנּו   הּוא 

ָרָכה  ְבּ ָלנּו  ַלח  ִיְשׁ הּוא  ָהַרֲחָמן  ְלַאְרֵצנּו:  קֹוְמִמּיּות  יֹוִליֵכנּו  ְוהּוא 

ַלח  ָאַכְלנּו ָעָליו: ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשׁ ְלָחן ֶזה ֶשׁ ִית ַהֶזּה ְוַעל ֻשׁ ַבּ ה ַבּ ְמֻרָבּ

טֹובֹות  שֹֹורֹות  ְבּ ָלנּו  ר  ִויַבֶשּ ַלּטֹוב  ָזכּור  ִביא  ַהָנּ ֵאִלָיּהּו  ֶאת  ָלנּו 

ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות:

י  )ִאִמּ ְוֶאת  ַהֶזּה  ִית  ַהַבּ ַעל  ַבּ מֹוִרי(  )ָאִבי  ֶאת  ְיָבֵרְך  הּוא  ָהַרֲחָמן 
יָתם ְוֶאת ַזְרָעם  ִית ַהֶזּה. אֹוָתם ְוֶאת ֵבּ ֲעַלת ַהַבּ מֹוָרִתי( ַבּ

ר ָלֶהם. )ואם סמוך על שלחן עצמו יאמר: ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך  ל ֲאֶשׁ ְוֶאת ָכּ

ר  ל ֲאֶשׁ ר ִלי(, אֹוָתנּו ְוֶאת ָכּ ל ֲאֶשׁ י ְוֶאת ַזְרִעי ְוֶאת ָכּ ִתּ אֹוִתי ְוֶאת ִאְשׁ

ל.  ל. כֹּ ל. ִמכֹּ כֹּ ְרכּו ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב, ַבּ ְתָבּ ִנּ מֹו ֶשׁ ָלנּו. ְכּ

ֵלָמה. ְונֹאַמר ָאֵמן: ְבָרָכה ְשׁ נּו ַיַחד ִבּ ָלּ ן ְיָבֵרְך אֹוָתנּו ֻכּ ֵכּ
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חקק

ֵהא  ְתּ ֶשׁ ְזכּות  ְוָעֵלינּו  ֲעֵליֶהם  דּו  ְיַלְמּ רֹום  ָמּ ַבּ
ֵמֵאת  ְבָרָכה  א  ְוִנָשּ לֹום.  ָשׁ ֶמֶרת  ְלִמְשׁ

ֵענּו. ְוִנְמָצא ֵחן ְוֵשֶֹכל טֹוב  ְיֹהָוה. ּוְצָדָקה ֵמֱאלֵֹהי ִיְשׁ

ֵעיֵני ֱאלִֹהים ְוָאָדם: ְבּ

י ָהעֹוָלִמים:  ת ּוְמנּוָחה ְלַחֵיּ ָבּ ּלֹו ַשׁ ֻכּ לשבת: ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו יֹום ֶשׁ

ׁש ָעֵלינּו ֶאת ַהֹחֶדׁש ַהֶזּה ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה: לראש חדש: ָהַרֲחָמן הּוא ְיַחֵדּ

ּלֹו טֹוב: ֻכּ ליום טוב: ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו יֹום ֶשׁ

ָנה ַהזֹּאת ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה: ׁ ׁש ָעֵלינּו ֶאת ַהָשּ לראש השנה: ָהַרֲחָמן הּוא ְיַחֵדּ

ִוד ַהּנֹוֶפֶלת: ת ָדּ לסוכות: ָהַרֲחָמן הּוא ָיִקים ָלנּו ֶאת ֻסַכּ

א: י ָהעֹוָלם ַהָבּ יַח ּוְלַחֵיּ נּו ִלימֹות ַהָמִשׁ ָהַרֲחָמן הּוא ְיַזֵכּ

יל )ביום שיש בו מוסף אומר: ִמְגּדֹול( ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו ְועֶֹשֹה ֶחֶסד  בחול: ַמְגִדּ

יחֹו ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם: ִלְמִשׁ

ל  ָכּ ְוַעל  ָעֵלינּו  לֹום  ָשׁ ַיֲעֶשֹה  הּוא  ְמרֹוָמיו  ִבּ לֹום  ָשׁ עֶֹשֹה 
ִיְשָֹרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן:

ָרׁשּו  ִפיִרים  ְכּ ִליֵרָאיו:  ַמְחסֹור  ֵאין  י  ִכּ יו  ְקדֹוָשׁ ְיהָֹוה  ֶאת  ְיראּו 
י  י ְיהָֹוה לֹא ַיְחְסרּו ָכל טֹוב: הֹודּו ַליהָֹוה ִכּ ְוָרֵעבּו ְודֹוְרֵשׁ

ָרצֹון:  ַחי  ְלָכל  יַע  ּוַמְשִֹבּ ָיֶדָך  ֶאת  ּפֹוֵתַח  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  י  ִכּ טֹוב 

יהָֹוה ְוָהָיה ְיהָֹוה ִמְבַטחֹו: ַנַער ָהִייִתי  ר ִיְבַטח ַבּ ֶבר ֲאֶשׁ רּוְך ַהֶגּ ָבּ

עֹז  ְיהָֹוה  ָלֶחם:  ׁש  ְמַבֶקּ ְוַזְרעֹו  ֶנֱעָזב  יק  ַצִדּ ָרִאיִתי  ְולֹא  י  ָזַקְנִתּ ַגם 

לֹום: ׁ ן ְיהָֹוה ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבָשּ ְלַעּמֹו ִיֵתּ

סדר ברכת המזון
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ָרא ִלְכבֹודֹו: ל ָבּ ַהכֹּ ה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ֶשׁ רּוְך ַאָתּ ָבּ

ה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. יֹוֵצר ָהָאָדם: רּוְך ַאָתּ ָבּ

ר ָיַצר ֶאת ָהָאָדם  ה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ֲאֶשׁ רּוְך ַאָתּ ָבּ
ְנַין  ִבּ ּנּו  ִמֶמּ לֹו  ְוִהְתִקין  ְבִניתֹו.  ַתּ מּות  ְדּ ֶצֶלם  ְבּ ַצְלמֹו.  ְבּ

ה ְיהָֹוה יֹוֵצר ָהָאָדם: רּוְך ַאָתּ ֲעֵדי ַעד. ָבּ

ְמָחה  ִשׂ ְבּ ְלתֹוָכּה  ֶניָה  ָבּ ִקּבּוץ  ְבּ ָהֲעָקָרה.  ְוָתֵגל  יׂש  ִשׂ ָתּ ׂשֹוׂש 
ָבֶניָה: ַח ִצּיֹון ְבּ ֵמּ ה ְיהָֹוה ְמַשׂ רּוְך ַאָתּ ְמֵהָרה. ָבּ ִבּ

ֵעֶדן  ַגן  ְבּ ְיִציְרָך  ֲחָך  ֵמּ ַשׂ ְכּ ָהֲאהּוִבים.  ֵרִעים  ח  ַמּ ַשׂ ְתּ ַח  ֵמּ ַשׂ
ה: ַח ָחָתן ְוַכָלּ ֵמּ ה ְיהָֹוה ְמַשׂ רּוְך ַאָתּ ֶדם. ָבּ ִמֶקּ

ׂשֹון  ָשׂ ָרא  ָבּ ר  ֲאֶשׁ ָהעֹוָלם.  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיהָֹוה  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ
יָצה ְוֶחְדָוה. ַאֲהָבה  ה. ִדּ יָלה ִרָנּ ה. ִגּ ְמָחה. ָחָתן ְוַכָלּ ְוִשׂ

ָעֵרי  ְבּ ַמע  ׁ ִיָשּ ֱאלֵֹהינּו  ְיהָֹוה  ְמֵהָרה  ְוֵרעּות.  לֹום  ְוָשׁ ְוַאֲחָוה. 

ְמָחה. קֹול ָחָתן  ׂשֹון ְוקֹול ִשׂ ָלִים. קֹול ָשׂ ְיהּוָדה ּוְבחּוצֹות ְירּוָשׁ

ה  ֵתּ ְשׁ ִמִמּ ּוְנָעִרים  ָתם  ֵמֻחָפּ ֲחָתִנים  ִמְצֲהלֹות  קֹול  ה.  ָלּ ַכּ ְוקֹול 

ה: ָלּ ַח ָחָתן ִעם ַהַכּ ֵמּ ה ְיהָֹוה ְמַשׂ רּוְך ַאָתּ ְנִגיָנָתם. ָבּ

מי שבירך ברכת המזון על הכוס יאמר:

ֶפן: ִרי ַהָגּ ה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְפּ רּוְך ַאָתּ ָבּ
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ה ְיֹהָוה, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ָהֵאל ַהָזּן אֹוָתנּו  רּוְך ַאָתּ ָבּ
ֵריַוח  ְבּ ֶחֶסד  ְבּ ֵחן  ְבּ טּובֹו  ְבּ ּלֹו  ֻכּ ָהעֹוָלם  ְוֶאת 

ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  י  ִכּ ר.  ָשׂ ָבּ ְלָכל  ֶלֶחם  ֹנֵתן  ים.  ַרִבּ ּוְבַרֲחִמים 

ָמזֹון  ָלנּו  ֶיְחַסר  ְוַאל  ָלנּו  ָחַסר  לֹא  ִמיד  ָתּ דֹול  ַהָגּ ּוְבטּובֹו 

ְלָחנֹו  ְוֻשׁ ל  ַלֹכּ ּוְמַפְרֵנס  ָזן  ֵאל  הּוא  י  ִכּ ָוֶעד.  ְלעֹוָלם  ִמיד  ָתּ

ָרא  ָבּ ר  ֲאֶשׁ ִרּיֹוָתיו  ְבּ ְלָכל  ּוָמזֹון  ִמְחָיה  ְוִהְתִקין  ל  ַלֹכּ ָערּוְך 

פא"י  )ר"ת  ָיֶדָך.  ֶאת  ּפֹוֵתַח  ָאמּור.  ָכּ ֲחָסָדיו  ּוְברֹוב  ְבַרֲחָמיו 

יַע )כמספר חת"ך(  ִבּ שהוא מספר יאהדונה"י ומספר סא"ל, וס"ת חת"ך( ּוַמְשׂ

ל: ה ְיֹהָוה, ַהָזּן ֶאת ַהֹכּ רּוְך ַאָתּ ְלָכל ַחי ָרצֹון: ָבּ

ה טֹוָבה  ִהְנַחְלָתּ ַלֲאבֹוֵתינּו ֶאֶרץ ֶחְמָדּ נֹוֶדה ְלָך ְידָֹוד ֱאלֵֹהינּו ַעל ֶשׁ
ֵמֶאֶרץ  הֹוֵצאָתנּו  ֶשׁ ַעל  ּוָמזֹון.  ים  ַחִיּ ְותֹוָרה  ִרית  ְבּ ּוְרָחָבה 

ֵרנּו. ְוַעל  ְבָשׂ ָחַתְמָתּ ִבּ ִריְתָך ֶשׁ ית ֲעָבִדים. ְוַעל ְבּ ִמְצַרִים ּוְפִדיָתנּו ִמֵבּ

ּוָמזֹון  ים  ַחִיּ ְוַעל  נּו.  הֹוַדְעָתּ ֶשׁ ְרצֹוָנְך  י  ֻחֵקּ ְוַעל  נּו.  ְדָתּ ַמּ ִלּ ֶשׁ ּתֹוָרְתָך 

ה ָזן ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו: ַאָתּ ֶשׁ

בחנוכה ובפורים אומרים:

ְוַעל  ׁשּועֹות  ַהְתּ ְוַעל  בּורֹות.  ַהְגּ ְוַעל  ְרָקן.  ַהֻפּ ְוַעל  ים  ִסּ ַהִנּ ְוַעל 

ָהֵהם  ִמים  ָיּ ַבּ ַלֲאבֹוֵתינּו  יָת  ָעִשׂ ֶשׁ ָחמֹות  ַהֶנּ ְוַעל  ְפָלאֹות  ַהִנּ

ְזַּמן ַהֶזּה: ַבּ

ָעְמָדה ַמְלכּות  ֶשׁ ְכּ ּוָבָניו  מֹוָנִאי  ַחְשׁ דֹול  ָגּ ֵהן  יֹוָחָנן כֹּ ֶבן  ְתָיה  ַמִתּ יֵמי  ִבּ לחנוכה: 

ה  י ְרצֹוָנְך. ְוַאָתּ ָחם ּתֹוָרָתְך ּוְלַהֲעִביָרם ֵמֻחֵקּ ְכּ ָרֵאל ְלַשׁ ָך ִיְשׂ ָעה ַעל ַעְמּ ָיָון ָהְרָשׁ

יָנם.  ִדּ ֶאת  ְנָתּ  ַדּ ִריָבם.  ֶאת  ַרְבָתּ  ָצָרָתם.  ֵעת  ְבּ ָלֶהם  ָעַמְדָתּ  ים  ָהַרִבּ ְבַרֲחֶמיָך 



חקק

ִעים  ים. ּוְרָשׁ ַיד ְמַעִטּ ים ְבּ ים. ְוַרִבּ ַיד ֲחָלִשׁ ּבֹוִרים ְבּ ָנַקְמָתּ ֶאת ִנְקָמָתם. ָמַסְרָתּ ִגּ

ם  יָת ֵשׁ ַיד עֹוְסֵקי תֹוָרֶתָך. ְלָך ָעִשׂ ַיד ְטהֹוִרים. ְוֵזִדים ְבּ יִקים. ּוְטֵמִאים ְבּ ַיד ַצִדּ ְבּ

ַהּיֹום  ְכּ ּוֻפְרָקן  ְגדֹוָלה  ׁשּוָעה  ְתּ יָת  ָעִשׂ ָרֵאל  ִיְשׂ ָך  ּוְלַעְמּ עֹוָלָמְך.  ְבּ ְוָקדֹוׁש  דֹול  ָגּ

ָך.  ֶשׁ יֶתָך ּוִפּנּו ֶאת ֵהיָכֶלָך. ְוִטֲהרּו ֶאת ִמְקָדּ אּו ָבֶניָך ִלְדִביר ֵבּ ְך ָבּ ַהֶזּה. ְוַאַחר ָכּ

ל ּוְבהֹוָדָאה.  ַהֵלּ ה ֵאּלּו ְבּ מֹוַנת ְיֵמי ֲחֻנָכּ ָך. ְוָקְבעּו ְשׁ ַחְצרֹות ָקְדֶשׁ ְוִהְדִליקּו ֵנרֹות ְבּ

דֹול ֶסָלה: ְמָך ַהָגּ ים ְוִנְפָלאֹות ְונֹוֶדה ְלִשׁ ֶהם ִנִסּ יָת ִעָמּ ְוָעִשׂ

ע.  ָהָרָשׁ ָהָמן  ֲעֵליֶהם  ָעַמד  ֶשׁ ְכּ יָרה.  ַהִבּ ן  ׁשּוַשׁ ְבּ ר  ְוֶאְסֵתּ ַכי  ָמְרְדּ יֵמי  ִבּ לפורים: 

יֹום  ים ְבּ ַער ְוַעד ָזֵקן ַטף ְוָנִשׁ ל ַהְיּהּוִדים ִמַנּ ד ֶאת ָכּ ִמיד ַלֲהרֹוג ּוְלַאֵבּ ׁש ְלַהְשׁ ֵקּ ִבּ

ה  ָלָלם ָלבֹוז. ְוַאָתּ ר הּוא ֹחֶדׁש ֲאָדר ּוְשׁ ֵנים ָעָשׂ ר ְלֹחֶדׁש ְשׁ ה ָעָשׂ לָֹשׁ ְשׁ ֶאָחד ִבּ

מּולֹו  בֹוָת ּלֹו ְגּ ְבּתֹו. ַוֲהֵשׁ ים ֵהַפְרָתּ ֶאת ֲעָצתֹו. ְוִקְלַקְלָתּ ֶאת ַמֲחַשׁ ְבַרֲחֶמיָך ָהַרִבּ

ְמָך  ֶהם ֵנס ָוֶפֶלא ְונֹוֶדה ְלִשׁ יָת ִעָמּ ָניו ַעל ָהֵעץ. ְוָעִשׂ רֹאׁשֹו. ְוָתלּו אֹותֹו ְוֶאת ָבּ ְבּ

דֹול ֶסָלה: ַהָגּ

ֶאת  ּוְמָבְרִכים  ָלְך  מֹוִדים  ֲאַנְחנּו  ֱאלֵֹהינּו  ְיֹהָוה  ל  ַהֹכּ ְוַעל 
ְיֹהָוה  ֶאת  ּוֵבַרְכָתּ   . ָבְעָתּ ְוָשׂ ְוָאַכְלָתּ  ָאמּור  ָכּ ָמְך  ְשׁ
ה ְיֹהָוה,  רּוְך ַאָתּ ר ָנַתן ָלְך: ָבּ ֱאלֶֹהיָך ַעל ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ֲאֶשׁ

זֹון: ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהָמּ

ַלִים ִעיָרְך.  ְך. ְוַעל ְירּוָשׁ ָרֵאל ַעָמּ ִיְשׂ ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ְוַעל  ַרֵחם 
ְוַעל  ְמעֹוָנְך.  ְוַעל  ֵהיָכָלְך.  ְוַעל  בֹוָדְך.  ְכּ ן  ַכּ ִמְשׁ ִצּיֹון  ַהר  ְוַעל 

ְמָך ָעָליו. ָאִבינּו ְרֵענּו  ְקָרא ִשׁ ִנּ דֹוׁש ֶשׁ דֹול ְוַהָקּ ִית ַהָגּ ִביָרְך. ְוַעל ַהַבּ ְדּ

ָצרֹוֵתינּו.  ל  ִמָכּ ְמֵהָרה  ָלנּו  ַהְרַוח  ַהְרִויֵחנּו,  ֵלנּו.  ְלְכּ ַכּ ְרְנֵסנּו.  ַפּ זּוֵננּו. 

ִליֵדי  ְולֹא  ָוָדם.  ר  ָשׂ ָבּ נֹות  ַמְתּ ִליֵדי  ֱאלֵֹהינּו  ְיהָֹוה  ְצִריֵכנּו  ַתּ ַאל  ְוָנא 

ְיִהי  תּוָחה.  ְוַהְפּ יָרה  ָהֲעִשׁ ְוָהְרָחָבה.  ֵלָאה  ַהְמּ ְלָיְדָך  א  ֶאָלּ ַהְלָוָאָתם. 

ית  א. ּוַמְלכּות ֵבּ ֵלם ְלעֹוָלם ַהָבּ עֹוָלם ַהֶזּה. ְולֹא ִנָכּ א ֵנבֹוׁש ָבּ לֹּ ָרצֹון ֶשׁ

ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו: ה ִלְמקֹוָמּה ִבּ ֲחִזיֶרָנּ יָחְך ַתּ ִוד ְמִשׁ ָדּ

סדר ברכת המזון
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בשבת אומרים:

דֹול  ת ַהָגּ ָבּ ׁ ִביִעי. ַהַשּ ׁ ִמְצֹוֶתיָך ּוְבִמְצַות יֹום ַהְשּ ְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ְבּ
ּבֹו  ְוָננּוַח  ּבֹו  ּבֹות  ִנְשׁ ָפֶניָך.  ִמְלּ ְוָקדֹוׁש הּוא  דֹול  ָגּ יֹום  י  ִכּ ַהֶזּה.  דֹוׁש  ְוַהָקּ

ְוַהְרֵאנּו  ְמנּוָחֵתנּו.  יֹום  ְבּ ְוָיגֹון  ָצָרה  ִהי  ְתּ ְוַאל  ְרצֹוָנְך.  י  ֻחֵקּ ִמְצַות  ְכּ בֹו  ג  ְוִנְתַעֵנּ

ָאַכְלנּו  ֶשׁ ְוֲהַגם  ָחמֹות.  ַהֶנּ ַעל  ַבּ הּוא  ה  ַאָתּ י  ִכּ ְבָיֵמינּו.  ְמֵהָרה  ִבּ ִצּיֹון  ֶנָחַמת  ְבּ

ְוַאל  ָלֶנַצח  ֵחנּו  ָכּ ְשׁ ִתּ ַאל  ַכְחנּו.  ָשׁ לֹא  דֹוׁש  ְוַהָקּ דֹול  ַהָגּ יְתָך  ֵבּ ן  ָחְרַבּ ִתינּו  ְוָשׁ

ה: דֹול ְוָקדֹוׁש ָאָתּ י ֵאל ֶמֶלְך ָגּ ְזָנֵחנּו ָלַעד ִכּ ִתּ

לראש חדש, ליום טוב ולחול המועד:

ְוִיָזֵּכר  ֵקד  ְוִיָפּ ַמע  ׁ ְוִיָשּ ְוֵיָרֶצה  ְוֵיָרֶאה  יַע  ְוַיִגּ ְוָיבֹא  ַיֲעֶלה  ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו 

ְך.  ַעְבָדּ ִוד  ָדּ ן  ֶבּ יַח  ָמִשׁ ְוִזְכרֹון  ִעיָרְך.  ַלִים  ְירּוָשׁ ִזְכרֹון  ֲאבֹוֵתינּו.  ְוִזְכרֹון  ִזְכרֹוֵננּו 

ּוְלַרֲחִמים.  ְלֶחֶסד  ְלֵחן  ְלטֹוָבה.  ִלְפֵליָטה  ְלָפֶניָך  ָרֵאל  ִיְשׂ ית  ֵבּ ָך  ַעְמּ ל  ָכּ ְוִזְכרֹון 

יֹום: לֹום. ְבּ ים טֹוִבים ּוְלָשׁ ְלַחִיּ

יֵענּו. ָזְכֵרנּו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה. ּוָפְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה.  ְלַרֵחם ּבֹו ָעֵלינּו ּוְלהֹוִשׁ

נּו ַוֲחמֹול ְוַרֵחם  ְוָחֵנּ ְוַרֲחִמים. חּוס  ְיׁשּוָעה  ְדַבר  ִבּ ים טֹוִבים.  יֵענּו בֹו ְלַחִיּ ְוהֹוִשׁ

ה: י ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאָתּ י ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו. ִכּ יֵענּו ִכּ ָעֵלינּו. ְוהֹוִשׁ

רּוְך  ָבּ ְבָיֵמינּו:  ְמֵהָרה  ִבּ ִעיָרְך  ַלִים  ְירּוָשׁ ְוִתְבֶנה 
ָלִים )ואומר בלחש: ָאֵמן(: ה ְיֹהָוה, ּבֹוֵנה ְירּוָשׁ ַאָתּ
נּו  ַמְלֵכּ ָאִבינּו  ָהֵאל  ָלַעד  ָהעֹוָלם.  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיהָֹוה  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ
רֹוֵעה  רֹוֵענּו  ַיֲעקֹב.  ְקדֹוׁש  נּו.  ְקדֹוֵשׁ ּגֹוֲאֵלנּו.  ּבֹוְרֵאנּו.  יֵרנּו.  ַאִדּ
ָלנּו.  ֵהִטיב  ָויֹום הּוא  יֹום  ָכל  ְבּ ֶשׁ ל.  ַלכֹּ ִטיב  ְוַהֵמּ ַהּטֹוב  ֶלְך  ַהֶמּ ָרֵאל.  ִיְשׂ
הּוא ֵמִטיב ָלנּו. הּוא ֵייִטיב ָלנּו. הּוא ְגָמָלנּו. הּוא גֹוְמֵלנּו. הּוא ִיְגְמֵלנּו 

ָלה ְוָכל טֹוב: ָלַעד ֵחן ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ְוֵריַוח ְוַהָצּ

סדר ברכת המזון

 בשבועות:

יֹום טֹוב  בּועֹות ַהֶזּה, ְבּ ׁ ַחג ַהָשּ

ִמְקָרא קֶֹדׁש ַהֶזּה:

 בשמיני עצרת:

יֹום  ִמיִני ַחג ֲעֶצֶרת ַהֶזּה, ְבּ ְשׁ

טֹוב ִמְקָרא קֶֹדׁש ַהֶזּה:

 בראש השנה:

יֹום טֹוב ִמְקָרא  רֹון ַהֶזּה, ְבּ ַהִזָּכּ

קֶֹדׁש ַהֶזּה: 

 בראש חודש

רֹאׁש ֹחֶדׁש ַהֶזּה: 

 בפסח:

יֹום )ביום טוב  ּצֹות ַהֶזּה, ְבּ ַחג ַהַמּ

אומר: טֹוב( ִמְקָרא קֶֹדׁש ַהֶזּה:

 בסוכות:

יֹום )ביום טוב  ּכֹות ַהֶזּה, ְבּ ַחג ַהֻסּ

אומר: טֹוב( ִמְקָרא קֶֹדׁש ַהֶזּה:
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א ְכבֹודֹו: ֵסּ ח ַעל ִכּ ַבּ ַתּ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשׁ
ַמִים ּוָבָאֶרץ: ׁ ָשּ ח ַבּ ַבּ ַתּ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשׁ
נּו ְלדֹור ּדֹוִרים: ח ָבּ ַבּ ַתּ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשׁ

ָהַרֲחָמן הּוא ֶקֶרן ְלַעּמֹו ָיִרים:
נּו ָלֶנַצח ְנָצִחים: ַאר ָבּ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְתָפּ

ַנַחת ְבּ ְבִאּסּור  ְולֹא  ר  ֶהֵתּ ְבּ ְבִבּזּוי  ְולֹא  ָכבֹוד  ְבּ ְיַפְרְנֵסנּו  הּוא   ָהַרֲחָמן 
ְולֹא ְבַצַער:

יֵנינּו: לֹום ֵבּ ן ָשׁ ָהַרֲחָמן הּוא ִיֵתּ
ה ָיֵדינּו: ָכל ַמֲעֵשׂ ָרָכה ְרָוָחה ְוַהְצָלָחה ְבּ ַלח ְבּ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשׁ

ָרֵכינּו: ָהַרֲחָמן הּוא ַיְצִליַח ֶאת ְדּ
אֵרנּו: לּות ְמֵהָרה ֵמַעל ַצָוּ ּבֹור עֹול ָגּ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשׁ

ָהַרֲחָמן הּוא יֹוִליֵכנּו ְמֵהָרה קֹוְמִמּיּות ְלַאְרֵצנּו:
ֶפׁש ּוְרפּוַאת ַהּגּוף: ֵלָמה ְרפּוַאת ַהֶנּ ֵאנּו ְרפּוָאה ְשׁ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְרָפּ

ח ָלנּו ֶאת ָידֹו ָהְרָחָבה: ָהַרֲחָמן הּוא ִיְפַתּ
ְרכּו  ְתָבּ ִנּ ֶשׁ מֹו  ְכּ דֹול  ַהָגּ מֹו  ְשׁ ִבּ ּנּו  ִמֶמּ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ָכּ ְיָבֵרְך  הּוא  ָהַרֲחָמן 
ן ְיָבֵרְך אֹוָתנּו ַיַחד  ל. ֵכּ ל כֹּ ל ִמכֹּ כֹּ ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב ַבּ

ֵלָמה. ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון ְונֹאַמר ָאֵמן: ָרָכה ְשׁ ְבּ

לֹומֹו: ת ְשׁ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְפרֹוׂש ָעֵלינּו ֻסַכּ

י ָהעֹוָלִמים: ת ּוְמנּוָחה ְלַחֵיּ ָבּ ּלֹו ַשׁ ֻכּ בשבת: ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו עֹוָלם ֶשׁ

ׁש ָעֵלינּו ֶאת ַהֹחֶדׁש ַהֶזּה ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה: בראש חודש: ָהַרֲחָמן הּוא ְיַחֵדּ

יַע  ִפּ ל ִלְוָיָתן: ָהַרֲחָמן הּוא ַיְשׁ ת עֹורֹו ֶשׁ ֻסַכּ ב ְבּ נּו ֵליֵשׁ ְיַזֵכּ ָהַרֲחָמן הּוא  בסוכות: 

ין. ְזכּוָתם  יִשׁ ִאין ַקִדּ יִזין ִעָלּ ִפּ ְבָעה אּוְשׁ ׁ ה ְוָטֳהָרה ִמִשּ ׁ ַפע ְקֻדָשּ ָעֵלינּו ֶשׁ

ה ָעֵלינּו: ֵהא ָמֵגן ְוִצָנּ ְתּ

לֹום: ִאים ִלְקָראֵתנּו ְלָשׁ יֵענּו ְלמֹוֲעִדים ֲאֵחִרים ַהָבּ במועדים: ָהַרֲחָמן הּוא ַיִגּ

ּלֹו טֹוב: ֻכּ ליום טוב: ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו ְליֹום ֶשׁ

ֵנינּו  נּו ְוִתְהֶיה ִיְרָאתֹו ַעל ָפּ ִלֵבּ ע ּתֹוָרתֹו ְוַאֲהָבתֹו ְבּ ָהַרֲחָמן הּוא ִיַטּ
ָמִים: ם ָשׁ ינּו ְלֵשׁ י ֶנֱחָטא. ְוִיְהיּו ָכל ַמֲעֵשׂ ְלִבְלִתּ

סדר ברכת המזון
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ית  ֵבּ ּוְלִבְנַין  יַח  ִשׁ ַהָמּ ִויָקְרֵבנּו ִלימֹות  נּו  ִויַזֵכּ ינּו  ְיַחֵיּ ָהַרֲחָמן הּוא 
א. י ָהעֹוָלם ַהָבּ ׁש ּוְלַחֵיּ ְקָדּ ַהִמּ

ַמְלּכֹו.  ְיׁשּועֹות  ִמְגּדֹול(  אומרים:  שבת  במוצאי  וכן  מוסף,  שמתפללים  )ביום  יל  ַמְגִדּ
ִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעבּו.  יחֹו ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם: ְכּ ה ֶחֶסד ִלְמִשׁ ְועֶֹשׂ
יק  ַצִדּ ָרִאיִתי  ְולֹא  י  ָזַקְנִתּ ם  ַגּ ָהִייִתי  ַנַער  ָכל טֹוב:  ַיְחְסרּו  ְיהָֹוה לֹא  י  ְודְֹרֵשׁ
ָאַכְלנּו  ל ַהּיֹום חֹוֵנן ּוַמְלֶוה. ְוַזְרעֹו ִלְבָרָכה: ַמה ֶשׁ ׁש ָלֶחם: ָכּ ֶנֱעָזב. ְוַזְרעֹו ְמַבֶקּ
הֹוַתְרנּו ִיְהֶיה ִלְבָרָכה  ִתינּו ִיְהֶיה ִלְרפּוָאה. ּוַמה ֶשׁ ׁ ָשּ ְבָעה. ּוַמה ֶשׁ ִיְהֶיה ְלָשׂ
ם ַליהָֹוה.  רּוִכים ַאֶתּ ְדַבר ְיהָֹוה: ְבּ ַוּיֹוִתירּו ִכּ ַויֹּאְכלּו  ן ִלְפֵניֶהם  ֵתּ ַוִיּ ִדְכִתיב  ְכּ
יהָֹוה. ְוָהָיה ְיהָֹוה ִמְבָטחֹו:  ר ִיְבַטח ַבּ ֶבר ֲאֶשׁ רּוְך ַהֶגּ ַמִים ָוָאֶרץ: ָבּ ה ָשׁ עֹוֵשׂ
ְמרֹוָמיו  ִבּ לֹום  ָשׁ ה  לֹום: עֹוֶשׂ ׁ ַבָשּ ַעּמֹו  ְיָבֵרְך ֶאת  ְיהָֹוה  ן.  ִיֵתּ ְלַעּמֹו  ְיהָֹוה עֹז 

ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: ל ַעּמֹו ִיְשׂ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָכּ ה ָשׁ הּוא ְבַרֲחָמיו ַיֲעֶשׂ

ברכה מעין שלוש
ה ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַעל: רּוְך ַאָתּ ָבּ

ְוִהְנַחְלָתּ  ָרִציָת  ֶשׁ ּוְרָחָבה  טֹוָבה  ה  ֶחְמָדּ ֶאֶרץ  ְוַעל  ֶדה  ׂ ַהָשּ נּוַבת  ְתּ ְוַעל 
ַעל  ֱאלֵֹהינּו  ְיהָוה  )ָנא(  ַרֵחם  ִמּטּוָבּה,  ּבֹוַע  ְוִלְשׂ ְרָיּה  ִמִפּ ֶלֱאכֹל  ַלֲאבֹוֵתינּו 
ֶחָך ְוַעל  בֹוֶדָך ְוַעל ִמְזְבּ ן ְכּ ַכּ ַלִים ִעיֶרָך ְוַעל ִצּיֹון ִמְשׁ ָך ְוַעל ְירּוָשׁ ָרֵאל ַעֶמּ ִיְשׂ
ֵחנּו  ְמּ ָיֵמינּו ְוַהֲעֵלנּו ְלתֹוָכּה ְוַשׂ ְמֵהָרה ְבּ ֶדׁש ִבּ ַלִים ִעיר ַהקֹּ ֵהיָכֶלָך, ּוְבֵנה ְירּוָשׁ

ה ּוְבָטֳהָרה: ׁ ְקֻדָשּ ע ִמּטּוָבּה ּוְנָבֶרְכָך ָעֶליָה ִבּ ַבּ ּה ְוִנְשׂ ְרָיּ ִבְנָיָנּה ְונֹאַכל ִמִפּ ְבּ

יֹום רֹאׁש ַהֹחֶדׁש ַהֶזּה: ת ַהֶזּה:   בר"ח: ְוָזְכֵרנּו ְלטֹוָבה ְבּ ָבּ ׁ יֹום ַהַשּ בשבת: ּוְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ְבּ

יֹום ַחג )פלוני( ַהֶזּה: ְמֵחנּו ְבּ רֹון ַהֶזּה:   ביו"ט: ְוַשׂ יֹום ַהִזָּכּ בר"ה: ְוָזְכֵרנּו ְלטֹוָבה ְבּ

ל ְונֹוֶדה ְלָך ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל: ה ְיהָוה טֹוב ּוֵמִטיב ַלֹכּ י ַאָתּ ִכּ

ה ְיהָוה ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל רּוְך ַאָתּ ָבּ

סדר ברכת המזון

 אם אכל מזונות יאמר:

ָלה ְלָכּ ְחָיה ְוַעל ַהַכּ ַהִמּ
 אם שתה יין יאמר:

ֶפן ִרי ַהֶגּ ֶפן ְוַעל ְפּ ַהֶגּ
 אם אכל פירות מז' מינים יאמר:

ִרי ָהֵעץ ָהֵעץ ְוַעל ְפּ

 על מיני מזונות:

ָלה. ְלָכּ ְחָיה ְוַעל ַהַכּ ַהִמּ
 על יין:

ֶפן. ִרי ַהֶגּ ְפּ
 על פירות מז' מינים:

רֹות. ַהֵפּ

 על מיני מזונות:

ָלה: ְלָכּ ְחָיה ְוַעל ַהַכּ ַהִמּ
על יין:

ִרי  ֶפן: )בא"י ְוַעל ְפּ ִרי ַהֶגּ ְפּ
ַגְפָנּה(:

 על פירות מז' מינים:

רֹות: )בא"י ְוַעל  ַהֵפּ
רֹוֶתיָה(: ֵפּ



חקק

ֲאבֹוֵתינּו  ֵואלֵהי  ֱאלֵהינּו  ְיהָֹוה  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 
ְוַתְדִריֵכנּו  לֹום  ְלׁשָ ְוַתְצִעיֵדנּו  לֹום  ְלׁשָ ּתֹוִליֵכנּו  ׁשֶ

לֹום.  ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לֹום. ְוַתּגִ ְלׁשָ

ף  יֵלנּו ִמּכַ לֹום( ְוַתּצִ )ואם חוזר באותו היום יאמר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ

ל ִמיֵני  ֶרְך, ּוִמּכָ ּדֶ ל אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ּכָ

ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ ָלעֹוָלם  ּוָבאֹות  ׁשֹות  ְתַרּגְ ַהּמִ ֻפְרָעִנּיֹות 

ֵננּו ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים  ה ָיֵדינּו. ְוִתּתְ ָכל ַמֲעׂשֵ ְוַהְצָלָחה ּבְ

ַמע  ֵעיֶניָך ּוְבֵעיֵני ָכל רֵאינּו. ְוִתְגְמֵלנּו ֲחָסִדים טֹוִבים ְוִתׁשְ ּבְ

ה: ה ְוַתֲחנּון ָאּתָ ִפּלָ י ֵאל ׁשֵמַע ּתְ ֲחנּוֵנינּו. ּכִ קֹול ּתַ

ִפָלה: ה ְיהָֹוה, ׁשֹוֵמַע ּתְ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ואומר ג"פ: 

ַוּיֹאֶמר  ֱאלִהים:  ַמְלֲאֵכי  בֹו  עּו  ְפּגְ ַוּיִ ְלַדְרּכֹו  ָהַלְך  ְוַיֲעקֹב 

קֹום  ם ַהּמָ ְקָרא ׁשֵ ר ָרָאם ַמֲחֵנה ֱאלִהים ֶזה ַוּיִ ֲאׁשֶ ַיֲעקֹב ּכַ

ַההּוא ַמֲחָנִים:



‰וˆ‡‰ מיוח„˙
ללומ„י מ˘נ‰ יומי˙

ב‰וˆ‡˙ מכון

˙למו„ו בי„ו
תשע"ט

אבות - הוריות
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א

מחזור טומחזור ידמחזור יגמשנהפרקמסכת
יד שבט תשצ"אטו אייר תשפ"הטז אב תשע"טיב-אה-א

טו שבט תשצ"אטז אייר תשפ"היז אב תשע"טב-גא

טז שבט תשצ"איז אייר תשפ"היח אב תשע"טד-הא

יז שבט תשצ"איח אייר תשפ"היט אב תשע"טו-זא

יח שבט תשצ"איט אייר תשפ"הכ אב תשע"טח-טא

יט שבט תשצ"אכ אייר תשפ"הכא אב תשע"טי-יאא

כ שבט תשצ"אכא אייר תשפ"הכב אב תשע"טיב-יגא

כא שבט תשצ"אכב אייר תשפ"הכג אב תשע"טיד-טוא

כב שבט תשצ"אכג אייר תשפ"הכד אב תשע"טטז-יזא

כג שבט תשצ"אכד אייר תשפ"הכה אב תשע"טיח-אא-ב

כד שבט תשצ"אכה אייר תשפ"הכו אב תשע"טב-גב

כה שבט תשצ"אכו אייר תשפ"הכז אב תשע"טד-הב

כו שבט תשצ"אכז אייר תשפ"הכח אב תשע"טו-זב

כז שבט תשצ"אכח אייר תשפ"הכט אב תשע"טח-טב

כח שבט תשצ"אכט אייר תשפ"הל אב תשע"טי-יאב

כט שבט תשצ"אא סיון תשפ"הא אלול תשע"טיב-יגב

ל שבט תשצ"אב סיון תשפ"הב אלול תשע"טיד-טוב

א אדר תשצ"אג סיון תשפ"הג אלול תשע"טטז-אב-ג

ב אדר תשצ"אד סיון תשפ"הד אלול תשע"טב-גג

ג אדר תשצ"אה סיון תשפ"הה אלול תשע"טד-הג

ד אדר תשצ"או סיון תשפ"הו אלול תשע"טו-זג

ה אדר תשצ"אז סיון תשפ"הז אלול תשע"טח-טג

ו אדר תשצ"אח סיון תשפ"הח אלול תשע"טי-יאג

ז אדר תשצ"אט סיון תשפ"הט אלול תשע"טיב-יגג

ח אדר תשצ"אי סיון תשפ"הי אלול תשע"טיד-טוג

ט אדר תשצ"איא סיון תשפ"היא אלול תשע"טטז-יזג

י אדר תשצ"איב סיון תשפ"היב אלול תשע"טיח-אג-ד

יא אדר תשצ"איג סיון תשפ"היג אלול תשע"טב-גד

יב אדר תשצ"איד סיון תשפ"היד אלול תשע"טד-הד

הסכמות מופיעות במסכת ברכות
ת א-ד

אבו

המשך הלוח



ב

מחזור טומחזור ידמחזור יגמשנהפרקמסכת
יג אדר תשצ"אטו סיון תשפ"הטו אלול תשע"טו-זד
יד אדר תשצ"אטז סיון תשפ"הטז אלול תשע"טח-טד
טו אדר תשצ"איז סיון תשפ"היז אלול תשע"טי-יאד
טז אדר תשצ"איח סיון תשפ"היח אלול תשע"טיב-יגד
יז אדר תשצ"איט סיון תשפ"היט אלול תשע"טיד-טוד
יח אדר תשצ"אכ סיון תשפ"הכ אלול תשע"טטז-יזד
יט אדר תשצ"אכא סיון תשפ"הכא אלול תשע"טיח-יטד
כ אדר תשצ"אכב סיון תשפ"הכב אלול תשע"טכ-כאד

כא אדר תשצ"אכג סיון תשפ"הכג אלול תשע"טכב-אד-ה
כב אדר תשצ"אכד סיון תשפ"הכד אלול תשע"טב-גה
כג אדר תשצ"אכה סיון תשפ"הכה אלול תשע"טד-הה
כד אדר תשצ"אכו סיון תשפ"הכו אלול תשע"טו-זה
כה אדר תשצ"אכז סיון תשפ"הכז אלול תשע"טח-טה
כו אדר תשצ"אכח סיון תשפ"הכח אלול תשע"טי-יאה
כז אדר תשצ"אכט סיון תשפ"הכט אלול תשע"טיב-יגה
כח אדר תשצ"אל סיון תשפ"הא תשרי תש"פיד-טוה
כט אדר תשצ"אא תמוז תשפ"הב תשרי תש"פטז-יזה
א ניסן תשצ"אב תמוז תשפ"הג תשרי תש"פיח-יטה
ב ניסן תשצ"אג תמוז תשפ"הד תשרי תש"פכ-כאה
ג ניסן תשצ"אד תמוז תשפ"הה תשרי תש"פכב-כגה
ד ניסן תשצ"אה תמוז תשפ"הו תשרי תש"פא-בו
ה ניסן תשצ"או תמוז תשפ"הז תשרי תש"פג-דו
ו ניסן תשצ"אז תמוז תשפ"הח תשרי תש"פה-וו
ז ניסן תשצ"אח תמוז תשפ"הט תשרי תש"פז-חו
ח ניסן תשצ"אט תמוז תשפ"הי תשרי תש"פט-יו

ט ניסן תשצ"אי תמוז תשפ"היא תשרי תש"פיא-או-א
י ניסן תשצ"איא תמוז תשפ"היב תשרי תש"פב-גא
יא ניסן תשצ"איב תמוז תשפ"היג תשרי תש"פד-הא
יב ניסן תשצ"איג תמוז תשפ"היד תשרי תש"פא-בב
יג ניסן תשצ"איד תמוז תשפ"הטו תשרי תש"פג-דב
יד ניסן תשצ"אטו תמוז תשפ"הטז תשרי תש"פה-וב

טו ניסן תשצ"אטז תמוז תשפ"היז תשרי תש"פז-אב-ג
טז ניסן תשצ"איז תמוז תשפ"היח תשרי תש"פב-גג
יז ניסן תשצ"איח תמוז תשפ"היט תשרי תש"פד-הג
יח ניסן תשצ"איט תמוז תשפ"הכ תשרי תש"פו-זג

יט ניסן תשצ"אכ תמוז תשפ"הכא תשרי תש"פח-אג-א

ת ד-ו
אבו

ת א-ג
הוריו



ג

לפני הלימוד:

של  עשה  מצות  לקיים  זו(  )משנה  אלו  משניות  לומד  הריני 
לעילוי  זה  לימוד  שיהא  רצון  ויהי  תורה  תלמוד 

נשמת פב"פ.

אחר הלימוד:

הובא בספר זכרון יהודה בקבלה מהגאון מו"ה דוד דייטש זצ"ל

יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שתהא לימוד משניות שלמדתי 
משנה  כי  לנשמתו / לנשמתה  זכות  )פב"פ(  נשמת  בשביל 

רמים  לתענוגים  ותזכה  מעלה  מעלה  שתעלה  נשמה  אותיות 

ולהנות מזיו השכינה ושתהא צרורה בצרור החיים עם נשמת 

עם  המתים  בתחיית  ולהחיותה  עדן  שבגן  וצדקניות  צדיקים 

אמן. ברחמים  ישראל  מתי  שאר  כל 

תפילה קצרה:

 בספר צבי לצדיק )מהגה"ק יהושע צבי מיכל שפירא זצ"ל מירושלים עיה"ק(
כתב )בסוף מכתב ד'( שיש אומרים אחר הלימוד רק נוסח קצר זה:

פלוני' בן  פלוני  נשמת  על  ירחם  'המרחם 

 וכתב שיש יותר תועלת באמירה קצר, דדבר קצר קל יותר לומר בכוונת הלב,
ובנוסח הזה יש בו ג"כ שמות הקודש.



ד

לימוד המשניות מסוגל לבטל היצר הרע )מדבר קדמות לחיד"א( 6

המהרהר במשנה בשעת אכילתו נחשבת כקרבנות וזבחים )מגיד מישרים( 6

מי שפגם בנשמה יכול לתקנו ע"י לימוד משניות )ראשית חכמה( 6

לימוד משניות סגולה לאריכות ימים והוא תיקון גדול )תקנת השבין( 6

קבלה בידי שמי שבקי במשניות אינו רואה פני גיהנום )ר' שעפטיל( 6

אין ישראל נגאלין אלא בזכות משניות )ויקרא רבה ז' ג'( 6

בלא משניות אי אפשר להיות בקי בתורה )תורת חמ"ד( 6

על לימוד משניות הוא מאמר תנא דבי אליהו כל השונה הלכות  6

בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא )משנת חכמים המעלה הי"ג(

בשעת 6 מלאכים  עליו  שומרים  משניות  הרהור  מתוך   הנרדם 

שנתו )מגיד מישרים(

סגולת המשניות להרוג היצר הרע ולהכניעו )אמרי פנחס( 6

לימוד המשניות מציל ומגין על כל בני ביתו )אור לישרים( 6

אשר בן יעקב מציל מגיהנום את מי שלומד משניות )מדרש תלפיות( 6

סגולה לפרנסה ללמוד משניות, שמשנ"ה בגימטריא פרנס"ה )אמרי פנחס( 6



ה

שם המסכת
א( כיון שכלולים  כותב שני טעמים על קריאת שם מסכת זו מסכת אבות:  המאירי 
במסכת זו דברים שאין להם ראיה מן המקראות וגם אינם דרושים במדות שהתורה נדרשת 
בהן, שמא יקל ערכם באזני השומעים. מתוך כך התחיל המסכת באמרו משה קיבל תורה 
מסיני ומסרה ליהושע וכו'. להודיע שכולם יצאו מאבות העולם ומקובלים למשה מסיני. וגם 
קראו שם המסכת 'אבות' לרמז את זה. ב( מחמת שהמדות שנשנו במסכת זו הם האבות 

והיסוד והשורש והעיקר לכל חכמה ומצוה.

מנהג ישראל תורה

ישראל ללמוד מסכת אבות בשבתות הקיץ כמבואר ברמ"א )סימן רצ"ב סעיף ב(.  מנהג 
ובאבודרהם כתב שמנהג בני ספרד לקרות המסכת בין פסח לשבועות, כל שבת פרק אחד.

א( לפי שהקיץ הוא זמן שמתעוררים  שמואל כתב שני טעמים למנהג זה.  במדרש 
שהיא  זו  מסכת  לומדים  לכן  ולהתגבר,  להשתרר  מתחיל  הרע  ויצר  הגופניות  התאוות 
 מלאה תוכחות ועוררת האדם לרדוף אחר כל מדה טובה ומגברת יצר הטוב על יצר הרע.
ב( אי נמי כדי שעל ידה יוכל האדם להכין עצמו לקבלת התורה בעצרת כראוי, כי ראשית 

חכמה יראת ה'.

כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא

מנהג ישראל כשלומדים בימי הקיץ נוהגים להקדים לימוד משנה ראשונה של פרק י' 
דמסכת סנהדרין, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא.

למשה  ניתנו  הללו  המוסרים  שכל  משום  כן  שנהגו  שהטעם  כתב  שמואל  במדרש 
מסיני והאדם צריך לקיימם, ושמא יתיאש האדם באמרו שאי אפשר לו לקיים כל הדברים 
ואי אפשר לו לזכות לחיי העולם הבא. לכן מקדימים לומר משנה זו, ללמד שאף אם לא 
הוא  זו  במסכת  שדברו  ומה  הבא,  לעולם  חלק  להם  יש  אעפ"כ  דאבות  מידי  כל  יקיימו 
רז"ל הרוצה למיהוי  וכן אמרו  לפנים משורת הדין,  כדי שיהיה חסיד  להיישיר את האדם 

חסידא יקיים מילי דאבות, ולעולם אף מי שלא יקיים כולם יש לו חלק לעולם הבא.

לאחר הלימוד נהגו לומר המשנה דסוף מסכת מכות: רבי חנניא בן עקשיא אומר רצה 
הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר ה' חפץ למען 

צדקו יגדיל תורה ויאדיר. ובמחזור ויטרי כתב שהטעם הוא משום שיש בה סיום נאה.



ו

נהגו לומר קודם הלימוד

ָלעֹוָלם  ֵחֶלק  ָלֶהם  ֵיׁש  ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ
ְך  ְוַעּמֵ ס(  )ישעיה  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ א,  ַהּבָ

יִקים ְלעֹוָלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ, ֵנֶצר  ם ַצּדִ ּלָ ּכֻ

ֵאר. ה ָיַדי ְלִהְתּפָ ַעי ַמֲעׂשֵ ַמּטָ

נהגו לומר אחר הלימוד

ָרָצה  ָיא אֹוֵמר,  ֲעַקׁשְ ן  ּבֶ ֲחַנְנָיא  י  ַרּבִ
ֶאת  ְלַזּכֹות  רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ

ּתֹוָרה  ָלֶהם  ה  ִהְרּבָ ְלִפיָכְך  ָרֵאל,  ִיׂשְ

ָחֵפץ  ה'  מב(  )ישעיה  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ּוִמְצֹות, 

יר: יל ּתֹוָרה ְוַיְאּדִ ְלַמַען ִצְדקֹו ַיְגּדִ



קבל אבות משה א אפרק

לע וֹ לם  חלק להם יׁש  ישׂ ראל, כּ ל
ׁש נּ אמר ס )ה בּ א , כּ לּ ם (ישעיה   ועּמ 

מּט עי נצר ארץ, ייר ׁש וּ  לע וֹ לם צדּ יקים
להת ּפ אר. ידי  מעשׂ ה

ליהוֹ ׁש ע, וּ מסר ּה  מּס יני, ּת וֹ רה  ק בּ ל מׁש ה  א 

     
    א

     
     ב

   
    

              
         ג

אבת  מכת
קבל  משה  א פרק

     
     

   א 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מ ּס יני .א ּת וֹ רה קבּ ל  אני,מׁש ה אוֹ מר  ֵ◌ֲ◌ִ◌
ל  מיּס דת אינּה  זוֹ  ׁש ּמ ּס כת ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְלפי 
כּ ׁש אר  הּת וֹ רה מ ּמ צוֹ ת מצוה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵּפ ר וּ ׁש 
מוּ סרים  כּ לּ ּה  אלּ א ׁש בּ ּמ ׁש נה, ◌ִ◌ָ◌ָ◌◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַמּס כּת וֹ ת
כּ ן  גּ ם הע וֹ לם אּמ וֹ ת וחכמי  ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ מדּ וֹ ת,
בּ דרכי מ לּ בּ ם ׁש בּ ד וּ  כּ מ וֹ  ספרים ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִחבּ ר וּ 

חבר וֹ , ם האדם יתנהג  כּ יצד  ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַהּמ וּ סר 
מׁש ה  זוֹ  בּ מ ּס כת הּת נּ א התחיל  ְלפיכ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌
ׁש הּמ דּ וֹ ת  ל ל וֹ מר  מ ּס יני , ּת וֹ רה ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִקבּ ל 
אוֹ תם  בּ ד וּ  לא הּמ ּס כּת א ׁש בּ זוֹ  ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְוהּמ וּ סרים
אלּ וּ  אף אלּ א מ לּ בּ ם, הּמ ׁש נה ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַחכמי 

בּ סיני : בּ סיני:מ ּס יני .נאמר וּ  ׁש נּ גלה מּמ י ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌

ואפילו א. עיקרים, עשרה בשלש  המאמינים  אלו  הם  הבא  לעולם חלק  להם  שיש ישראל כל
יש אבל חטאיו כפי נענש  הוא הגרוע, הטבע והתגברות  התאוה מחמת  עבירות  הרבה  עבר 
הכלל מן יצא בקצתם ונסתפק  אצלו  נתקלקלו  האמונה  שיסודי מי  אבל הבא, לעולם חלק  לו
העולם  מחיי ונדחה לשנאו, ומצוה  בנטיעות  וקוצץ  ואפיקורס  צדוקי ונקרא  בעיקר  וכפר 

הבא  לעולם  חלק  להם שאין ואלו ואמר  התנא  שסיים  וזהו  סנהדריןהבא , פיה"מ (רמב"ם

מ"א) הרע "ב ב..פ"י דעת  מ"א)כן פ"י שאחר (סנהדרין העולם הוא כאן האמור  הבא שעולם 
מיתה. אחריו  שאין חיים הגוף, בתוך נצחיים חיים אז שיחיו כרמב"ן וס "ל  המתים, תחיית

הנשמות. עולם  על  כאן  דהכוונה ס "ל דוד.ג .ורמב "ם  כלא.מצודות את קיבל  לא משה 
מה כל אבל  תורה , קיבל התנא שנה  אצלו ולכן  החמשים, שער  לו נתגלה  שלא  התורה,

 י י ח ר ו ק מ

ז



קבל אבות משה א פרק ב

וּ נביאים  לנביאים, וּ זקנים  לזקנים , ויה וֹ ׁש ע
הם  ה גּ דוֹ לה . כנסת  לאנ ׁש י  מסרוּ ה 
בּ דּ ין, מתוּ נים הווּ  דברים, ׁש לׁש ה  אמרוּ 
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    ג       

           ד 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

יהוֹ ׁש .לזקנים. אחרי ימים ׁש האריכוּ  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌◌ַ◌
ד  אחרים לזקנים הזּ קנים ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְואוֹ תם
ׁש הן  נביאים ׁש ל לתחלּ תם ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶׁש הגּ יע וּ 

הרמתי: וּ ׁש מוּ אל הכּ הן לאנ ׁש י לי ֵ◌ִ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
הגּ דוֹ לה. זקנים כנסת ושׂ רים מאה ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

בּ לׁש ן, מר דּ כי ר ליה שׂ ריה זר בּ בל  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ָהיוּ .
הגּ וֹ לה  מן כ ׁש ל וּ  זרא בּ ימי ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶׁש הי וּ 
וּ מלאכי זכריה ח גּ י  וּ מכּ ללם, ׁש ני. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְבּ בית
ונקראוּ  וחבריהם. חכליה בּ ן ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְוּ נחמיה
הטרה  ׁש החזיר וּ  לפי הגּ דוֹ לה ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נסת

סט :)ליׁש נּה  אמר (י וֹ מא  י)ׁש ּמ ׁש ה (דּ ברים ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ירמיה  בּ אוּ  והנּ וֹ רא, הגּ בּ וֹ ר  הגּ דוֹ ל  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָהאל 

והם  ונוֹ רא, גּ בּ וֹ ר  אמר וּ  ולא ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְודניּ אל 
הן  הן ׁש אמר וּ  לפי כּ ב ּת ח לּ ה, ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶהחזיר וּ ם
ׁש אלמלא  נוֹ ראוֹ תיו, הן הן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְגּ ב וּ ר וֹ תיו
להתקיּ ם  יכ וֹ לה כּ זוֹ  אּמ ה היא ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ַ◌ֵ◌ֵכן

אּמ וֹ ת: כּ ּמ ה ׁש ל ׁש ה בּ פני  אמר וּ  הם ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌◌
ׁש ל ׁש ה דברים. אלּ א אמר וּ , דּ ברים הר בּ ה ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌

בּ הם  ׁש יּ ׁש  [הן] אמר וּ  הלּ לוּ  ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְדּ ברים
הּת וֹ רה: בּ דּ ין .קיּ וּ ם מתוּ נים  ׁש אם הו וּ  ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌

וׁש לׁש , וּ ׁש ּת ים ּפ ם לפני דּ ין ֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָבּ א
לפני בּ א כּ בר  זה דּ ין תאמר  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַֹֹלא
מתוּ נים, הווּ  אלּ א בּ וֹ , וׁש לּ ׁש ּת י  ◌ִ◌ְ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְוׁש ניתי
הדּ ין: ׁש ּת פסקוּ  קדם ממ ּת ינים ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר 

כתיב בכולם ולכן הגדולה, כנסת אנשי עד  והלאה , לזקנים יהושע  וכן ליהושע , מסר  שקיבל
כוחו, כפי קיבל אחד כל אלא כולה, נמסרה  ולא הדורות נתמעטו ואילך  מכאן אבל מסירה . לשון

קבלה לשון כתיב  והלאה הצדיק משמעון הזקניםב ..(תוי "ט)ולכן שבעים אינם הללו זקנים
שנאמר כמו אחריו  ושנשארו שבימיו זקנים הם  אלו אלא  והלכו, חלפו שכבר משה, בימי שהיו 

לא ) כד, אחרי (יהושע ימים האריכוּ  א ׁש ר  ה זּ קנים ימי וכל   יהוֹ ׁש ימי כּ ל ה' את  ישׂ ראל  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ַויּ בד
והתנא שבהם . מהראשונים  היה  קנז  בן שעתניאל  אלא עניינם, ולא מספרם לנו נודע ולא . ְיהוֹ ׁש◌◌ַ◌
הזקנים בכלל כאן הם נכללים שאחריהם בדורות  היו שהם ואע "פ  השופטים  גם  כאן כולל

כן.ג..(מאירי ) שנקראו ולטעם הרחבה , יותר  לקצת  רע"ב לפניךד .עיין זה כעין דין שבא  אע"פ
שלא עניינים  שיתגלו שאפשר היטב  בו שתעיין  עד  אותו לפסוק  תמהר לא  פעמים ושלש  שתים

 י י ח ר ו ק מ
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סיג  ועשׂ וּ  הרבּ ה, תלמידים והעמידוּ 
לּת וֹ רה:

כנסת מּׁשירי היה הצּ דּ יק ׁש מעוֹ ן
ׁש לׁש ה  על א וֹ מר, היה  ה וּ א  הגּ ד וֹ לה.
הּת וֹ רה על עוֹ מד, העוֹ לם דברים

ב
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הרבּ ה. תלמידים  מר בּ ן והעמידוּ  לאפוֹ קי ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
דּ אמר  כח.)גּ מליאל ּת למיד (בּ רכוֹ ת כּ ל ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

לבית  יכּ נס אל כּ בר וֹ  ּת וֹ כ וֹ  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש אין
ּת וֹ רה  ׁש ּמ ל ּמ דין לן מׁש מע  קא ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ דר ׁש ,
אחריו, לב דּ ק צרי ואין אדם ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְלכל 
ׁש ּמ שׂ יו  מ נינוֹ   ּידו יהיה ׁש א ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִוּ בלבד
נּמ י אי ׁש וּ מני ּה . וסאני  ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְמקלקלים

סב :)אׁש מ וֹ ינן המיד (יבמוֹ ת ׁש אם ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌
ּת למידים  י מיד  בּ בחר וּ תוֹ  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַּת למידים

דּ כתיב  יא )בּ זקנוּ תוֹ , זרע (קהלת  בּ בּ קר  ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌
:יד ּת נּ ח  אל ולרב   סיג זר ועשׂ וּ  ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

בּ אּס וּ ר לּת וֹ רה. ל גּ ע  יבא ׁש א גּ דר  ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌
וּ ׁש ב וּ ת  ל רי וֹ ת, ׁש ניּ וֹ ת כּ ג וֹ ן ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָּת וֹ רה,

דּ כתיב  יח)ל ׁש בּ ת. את (ויּ קרא וּ ׁש מר ּת ם  ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

למ ׁש מר ּת י: מׁש מרת שׂ וּ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמׁש מר ּת י ,
כּ לּ ן מּׁשירי .ב ׁש ּמ תוּ  ׁש לּ אחר  מיּ וּ רי . ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌◌ָ◌

כּ הן  היה והוּ א בּ יד וֹ . הּק בּ לה ◌ֵֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִנׁש ּת יּ רה
זרא: אחר  א וֹ מר.גּ ד וֹ ל היה הוּ א  ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

ּת מיד . בּ פוּ מיּה  מר גּ לא היה  ּכ ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר 
היה  הוּ א אוֹ מר , ּפ לוֹ ני ר בּ י  כּ ל ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְוכן
היה  ּפ ר וּ ׁש ן זוֹ , ׁש בּ מ ּס כ ּת א ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵאוֹ מר ,

ּת מיד: כּ ן ל וֹ מר  עוֹ מד.רגיל  העוֹ לם ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
ׁש ל ׁש ה  בּ ׁש ביל  אלּ א הע וֹ לם נברא ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹלא

הלּ לוּ : הּת וֹ רה.דּ ברים ׁש אלמליעל  ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
לא  הּת וֹ רה את ישׂ ראל  קבּ ל וּ  ֹ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִֹלא

דּ כתיב  וארץ, ׁש מים לג)נבראוּ  (ירמיה ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌

ח ּק וֹ ת  ולילה יוֹ מם בריתי לא ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְֹ◌ִאם
שׂ מ ּת י לא וארץ פח.)ׁש מים :(ׁש בּ ת ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌

המחשבה  בתחלת נגלים  רמב"ם)היו ברע"ב,ה..(רע "ב, כדאיתא  גמליאל , מרבן  לאפוקי
נוסף. פירוש  התורה.ו .ועיי"ש  לימוד  על שקאי שנ"ל  כתב  תוי"ט  אבל הרע "ב. פירש  כן

 י י ח ר ו ק מ
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וּ נביאים  לנביאים, וּ זקנים  לזקנים , ויה וֹ ׁש ע
הם  ה גּ דוֹ לה . כנסת  לאנ ׁש י  מסרוּ ה 
בּ דּ ין, מתוּ נים הווּ  דברים, ׁש לׁש ה  אמרוּ 
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    ג       

           ד 
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יהוֹ ׁש .לזקנים. אחרי ימים ׁש האריכוּ  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌◌ַ◌
ד  אחרים לזקנים הזּ קנים ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְואוֹ תם
ׁש הן  נביאים ׁש ל לתחלּ תם ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶׁש הגּ יע וּ 

הרמתי: וּ ׁש מוּ אל הכּ הן לאנ ׁש י לי ֵ◌ִ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
הגּ דוֹ לה. זקנים כנסת ושׂ רים מאה ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

בּ לׁש ן, מר דּ כי ר ליה שׂ ריה זר בּ בל  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ָהיוּ .
הגּ וֹ לה  מן כ ׁש ל וּ  זרא בּ ימי ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶׁש הי וּ 
וּ מלאכי זכריה ח גּ י  וּ מכּ ללם, ׁש ני. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְבּ בית
ונקראוּ  וחבריהם. חכליה בּ ן ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְוּ נחמיה
הטרה  ׁש החזיר וּ  לפי הגּ דוֹ לה ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נסת

סט :)ליׁש נּה  אמר (י וֹ מא  י)ׁש ּמ ׁש ה (דּ ברים ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ירמיה  בּ אוּ  והנּ וֹ רא, הגּ בּ וֹ ר  הגּ דוֹ ל  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָהאל 

והם  ונוֹ רא, גּ בּ וֹ ר  אמר וּ  ולא ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְודניּ אל 
הן  הן ׁש אמר וּ  לפי כּ ב ּת ח לּ ה, ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶהחזיר וּ ם
ׁש אלמלא  נוֹ ראוֹ תיו, הן הן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְגּ ב וּ ר וֹ תיו
להתקיּ ם  יכ וֹ לה כּ זוֹ  אּמ ה היא ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ַ◌ֵ◌ֵכן

אּמ וֹ ת: כּ ּמ ה ׁש ל ׁש ה בּ פני  אמר וּ  הם ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌◌
ׁש ל ׁש ה דברים. אלּ א אמר וּ , דּ ברים הר בּ ה ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌

בּ הם  ׁש יּ ׁש  [הן] אמר וּ  הלּ לוּ  ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְדּ ברים
הּת וֹ רה: בּ דּ ין .קיּ וּ ם מתוּ נים  ׁש אם הו וּ  ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌

וׁש לׁש , וּ ׁש ּת ים ּפ ם לפני דּ ין ֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָבּ א
לפני בּ א כּ בר  זה דּ ין תאמר  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַֹֹלא
מתוּ נים, הווּ  אלּ א בּ וֹ , וׁש לּ ׁש ּת י  ◌ִ◌ְ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְוׁש ניתי
הדּ ין: ׁש ּת פסקוּ  קדם ממ ּת ינים ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר 

כתיב בכולם ולכן הגדולה, כנסת אנשי עד  והלאה , לזקנים יהושע  וכן ליהושע , מסר  שקיבל
כוחו, כפי קיבל אחד כל אלא כולה, נמסרה  ולא הדורות נתמעטו ואילך  מכאן אבל מסירה . לשון

קבלה לשון כתיב  והלאה הצדיק משמעון הזקניםב ..(תוי "ט)ולכן שבעים אינם הללו זקנים
שנאמר כמו אחריו  ושנשארו שבימיו זקנים הם  אלו אלא  והלכו, חלפו שכבר משה, בימי שהיו 

לא ) כד, אחרי (יהושע ימים האריכוּ  א ׁש ר  ה זּ קנים ימי וכל   יהוֹ ׁש ימי כּ ל ה' את  ישׂ ראל  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ַויּ בד
והתנא שבהם . מהראשונים  היה  קנז  בן שעתניאל  אלא עניינם, ולא מספרם לנו נודע ולא . ְיהוֹ ׁש◌◌ַ◌
הזקנים בכלל כאן הם נכללים שאחריהם בדורות  היו שהם ואע "פ  השופטים  גם  כאן כולל

כן.ג..(מאירי ) שנקראו ולטעם הרחבה , יותר  לקצת  רע"ב לפניךד .עיין זה כעין דין שבא  אע"פ
שלא עניינים  שיתגלו שאפשר היטב  בו שתעיין  עד  אותו לפסוק  תמהר לא  פעמים ושלש  שתים

 י י ח ר ו ק מ
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סיג  ועשׂ וּ  הרבּ ה, תלמידים והעמידוּ 
לּת וֹ רה:

כנסת מּׁשירי היה הצּ דּ יק ׁש מעוֹ ן
ׁש לׁש ה  על א וֹ מר, היה  ה וּ א  הגּ ד וֹ לה.
הּת וֹ רה על עוֹ מד, העוֹ לם דברים

ב
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           ו

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הרבּ ה. תלמידים  מר בּ ן והעמידוּ  לאפוֹ קי ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
דּ אמר  כח.)גּ מליאל ּת למיד (בּ רכוֹ ת כּ ל ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

לבית  יכּ נס אל כּ בר וֹ  ּת וֹ כ וֹ  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש אין
ּת וֹ רה  ׁש ּמ ל ּמ דין לן מׁש מע  קא ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ דר ׁש ,
אחריו, לב דּ ק צרי ואין אדם ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְלכל 
ׁש ּמ שׂ יו  מ נינוֹ   ּידו יהיה ׁש א ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִוּ בלבד
נּמ י אי ׁש וּ מני ּה . וסאני  ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְמקלקלים

סב :)אׁש מ וֹ ינן המיד (יבמוֹ ת ׁש אם ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌
ּת למידים  י מיד  בּ בחר וּ תוֹ  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַּת למידים

דּ כתיב  יא )בּ זקנוּ תוֹ , זרע (קהלת  בּ בּ קר  ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌
:יד ּת נּ ח  אל ולרב   סיג זר ועשׂ וּ  ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

בּ אּס וּ ר לּת וֹ רה. ל גּ ע  יבא ׁש א גּ דר  ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌
וּ ׁש ב וּ ת  ל רי וֹ ת, ׁש ניּ וֹ ת כּ ג וֹ ן ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָּת וֹ רה,

דּ כתיב  יח)ל ׁש בּ ת. את (ויּ קרא וּ ׁש מר ּת ם  ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

למ ׁש מר ּת י: מׁש מרת שׂ וּ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמׁש מר ּת י ,
כּ לּ ן מּׁשירי .ב ׁש ּמ תוּ  ׁש לּ אחר  מיּ וּ רי . ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌◌ָ◌

כּ הן  היה והוּ א בּ יד וֹ . הּק בּ לה ◌ֵֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִנׁש ּת יּ רה
זרא: אחר  א וֹ מר.גּ ד וֹ ל היה הוּ א  ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

ּת מיד . בּ פוּ מיּה  מר גּ לא היה  ּכ ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר 
היה  הוּ א אוֹ מר , ּפ לוֹ ני ר בּ י  כּ ל ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְוכן
היה  ּפ ר וּ ׁש ן זוֹ , ׁש בּ מ ּס כ ּת א ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵאוֹ מר ,

ּת מיד: כּ ן ל וֹ מר  עוֹ מד.רגיל  העוֹ לם ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
ׁש ל ׁש ה  בּ ׁש ביל  אלּ א הע וֹ לם נברא ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹלא

הלּ לוּ : הּת וֹ רה.דּ ברים ׁש אלמליעל  ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
לא  הּת וֹ רה את ישׂ ראל  קבּ ל וּ  ֹ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִֹלא

דּ כתיב  וארץ, ׁש מים לג)נבראוּ  (ירמיה ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌

ח ּק וֹ ת  ולילה יוֹ מם בריתי לא ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְֹ◌ִאם
שׂ מ ּת י לא וארץ פח.)ׁש מים :(ׁש בּ ת ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌

המחשבה  בתחלת נגלים  רמב"ם)היו ברע"ב,ה..(רע "ב, כדאיתא  גמליאל , מרבן  לאפוקי
נוסף. פירוש  התורה.ו .ועיי"ש  לימוד  על שקאי שנ"ל  כתב  תוי"ט  אבל הרע "ב. פירש  כן

 י י ח ר ו ק מ

ט



קבל אבות משה א פרק ד

חסדים: גּ מילוּ ת  ועל העב וֹ דה  ועל

מּׁשמע וֹ ן קבּ ל סוֹ כ וֹ  איׁש  אנטיגנ וֹ ס
ּת הי וּ  אל א וֹ מר , היה הוּ א  הצּ דּ יק.
מנת  על הרב  את  המׁש ּמ ׁש ין  כעבדים
המׁש ּמ ׁש ין  כ עבדים הווּ  אלּ א ּפ רס, לק בּ ל 
ּפ רס, לקבּ ל מנת  על ׁש א  הרב  את 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

העבוֹ דה. ׁש כּ ועל  הּק ר בּ נוֹ ת. ב וֹ דת ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
ּת נית בּ מ ּס כת ׁש אלמלא (כז :)ׁש נינוּ  , ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

וארץ. ׁש מים נתקיּ מוּ  לא ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ֲ◌ַממד וֹ ת
נח ׁש הקריב  הּק ר בּ נוֹ ת ׁש בּ ׁש ביל  ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָוּ מצינוּ 
יביא  ׁש א הוּ א]  ּבּ ר ו [הּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִנׁש בּ ע 
ל  ע וֹ מד  ׁש הע וֹ לם הרי לע וֹ לם. ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַמבּ וּ ל

חסדים.הּק ר בּ נוֹ ת: גּ מילוּ ת דּ כתיבועל  ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
פט ) וּ גמילוּ ת (ּת הלּ ים  י בּ נה. חסד ע וֹ לם ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

וּ לנחם  חתנים, לשׂ ּמ ח הוּ א ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲחסדים,

מתים, ולקבּ ר  ח וֹ לים, וּ לב ּק ר  ◌ִ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲאבלים,
בזה: בּ ר כּ ,ּפ רס.גוכיּ וֹ צא . ר לׁש וֹ ן ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌

אדם  מה והוּ א ּפ וּ רסניּה . ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְמתר גּ מינן
אינוֹ  והוּ א אוֹ תוֹ  ׁש בד למי ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵנוֹ תן
מה  כּ מ וֹ  כּ ל וּ ם, ל וֹ  לּת ן בּ דּ ין ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַחיּ ב 
אוֹ  לאׁש ּת וֹ  אוֹ  קטן לבנוֹ  אדם ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶיּ ּת ן
ל וֹ . ׁש שׂ וּ  ר וּ ח  קוֹ רת מ ּפ ני ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְל ב דּ וֹ 
יבד  לא כּ זה ּפ רס לתקות ֹ◌ֲ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַואפלּ וּ 
בּ לבד : מאהבה אלּ א בּ וֹ ראוֹ , את ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָאדם

עיי "ש.ז. ברע"ב , ולאכדאיתא משנה  שאינה דק, לא  תענית, במסכת שנינו  שכך שכתב  מה (אמנם

תוי"ט ) אמוראים , מימרת  אלא  תהאברייתא מה  קיים  המקדש  בית  שאין בזמן מסיימת והגמרא  .
עליהם  אני  מעלה  לפני  בהן  שקוראין  בזמן קרבנות, סדר  להם תקנתי  כבר  לו אמר  עליהם 

עונותיהם כל על להם מוחל ואני  לפני הקריבום  הנקראח..(תוי"ט )כאילו למקום אדון היה
גדול  כהן אישי  כדתנן  אדון כלשון ואיש  מ"ג)סוכו. פ "א  מהט..(תוי"ט )(יומא  הוא  פרס 

פרס  בין  שיש  ההבדל  וזהו  כלום, לו ליתן בדין  חייב אינו  והוא אותו שעבד  למי נותן  שאדם

 י י ח ר ו ק מ

קבל אבות משה א ה פרק

עליכם: ׁש מים מוֹ רא  ויהי 

ויוֹ סי צרדה איׁש  יוֹ עזר בן יוֹ סי
מהם. קבּ לוּ  יר וּ ׁש לים איׁש  יוֹ חנן  בן 
אוֹ מר, צרדה איׁש  יוֹ עזר בן יוֹ סי
לחכמים, ועד בית בית יהי
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מוֹ ר  עליכם.ויהי  ׁש מים  ּפ יא  ל אף ַ◌ַ◌ִ◌
מ יּ ראה. כּ ן גּ ם בד מאהבה ע וֹ בד ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶׁש אּת ה
שׂ ה, בּ מצוֹ ת זריז מאהבה ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶׁש הע וֹ בד
תשׂ ה, לא מּמ צוֹ ת נזהר  מ יּ ראה ◌ֶ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְוהע וֹ בד 
אמר וּ  וכן ׁש למה. דּ ב וֹ דתוֹ  ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְונמצאת
בד  מיּ ראה. בד מאהבה בד ֹ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ֲחז"ל,
ׁש אּת ה  דּ ע  לשׂ נא בּ את ׁש אם ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵמאהבה,
מ יּ ראה, בד  שׂ וֹ נא. אוֹ הב  ואין ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵאוֹ הב 
ואין  ירא ׁש אּת ה דּ ע  לבעט בּ את ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶׁש אם

בּ וֹ ט : צרדה דירא אי ׁש  י וֹ עזר בן  י וֹ סי  ָ◌ֵ◌ֵ◌
ירוּ ׁש לים. אי ׁש  י וֹ חנן  בן  הּת נּ אים וי וֹ סי  כּ ל ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌

וּ פל וֹ ני ּפ ל וֹ ני  זוּ ג  זוּ ג  זה בּ פרק ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהנּ זכּ רים
מהם  הראׁש וֹ ן וּ פלוֹ ני, מּפ לוֹ ני ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִקבּ ל וּ 

דּ ין: בּ ית אב  והני  בית נשׂ יא בית יהי  ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
לחכמים. להתקבּ ץ ועד  החכמים כּ ׁש יּ רצוּ  ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

זה, לדבר  מוּ כן בּ ית יהיה ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְוּ להוּ ד,
ׁש ל  בּ בּ ית נתקבּ ץ לוֹ מר  רגילים ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ היוּ 
מהם  ּת למד  ׁש א אפׁש ר  ׁש אי ◌ֶ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְּפ ל וֹ ני .
למה  מ ׁש ל מ ׁש לוּ  חכמה. דּ בר  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵאיזה
בּ ם, ׁש ל לחנוּ תוֹ  לנכנס דּ וֹ מה, ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהדּ בר 
מ כּ ל  כּ לוּ ם, לקח ׁש א ּפ י ל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַאף
ּמ וֹ : והוֹ ציא קלט ט וֹ ב  ריח  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָמקוֹ ם

בדין שינתן הוא השכר  כי הרע "ב)לשכר , דברי בביאור התנא(תוי"ט  נקט  הסיפא ומשום .
פרס , שום  יקבל  שלא אף מאהבה לעבוד כזו  לדרגא להגיע לשאוף יש  כי פרס , לשון
לשון  נקט  הסיפא  ואגב  אותו, העובדים לכל הקב "ה שהבטיח  לשכר  הכוונה  ברישא אבל

ברישא  גם  תוי"ט )פרס  ובין י..(ע "פ  מיראה  בין  לעבוד שצריכים  הטעם  ברע "ב כמבואר 
עיי "ש . כליא.מאהבה, למדו לא  עדיין והם  ונפטר  הצדיק  שמעון  לפני  תחלה שלמדו 

הוא  גם שנפטר  עד  הצדיק, שמעון מקום הממלא  אנטיגנוס  לפני ללמוד וחזרו  .(תוי"ט )צרכם 

 י י ח ר ו ק מ

י



קבל אבות משה א פרק ד

חסדים: גּ מילוּ ת  ועל העב וֹ דה  ועל

מּׁשמע וֹ ן קבּ ל סוֹ כ וֹ  איׁש  אנטיגנ וֹ ס
ּת הי וּ  אל א וֹ מר , היה הוּ א  הצּ דּ יק.
מנת  על הרב  את  המׁש ּמ ׁש ין  כעבדים
המׁש ּמ ׁש ין  כ עבדים הווּ  אלּ א ּפ רס, לק בּ ל 
ּפ רס, לקבּ ל מנת  על ׁש א  הרב  את 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

העבוֹ דה. ׁש כּ ועל  הּק ר בּ נוֹ ת. ב וֹ דת ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
ּת נית בּ מ ּס כת ׁש אלמלא (כז :)ׁש נינוּ  , ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

וארץ. ׁש מים נתקיּ מוּ  לא ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ֲ◌ַממד וֹ ת
נח ׁש הקריב  הּק ר בּ נוֹ ת ׁש בּ ׁש ביל  ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָוּ מצינוּ 
יביא  ׁש א הוּ א]  ּבּ ר ו [הּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִנׁש בּ ע 
ל  ע וֹ מד  ׁש הע וֹ לם הרי לע וֹ לם. ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַמבּ וּ ל

חסדים.הּק ר בּ נוֹ ת: גּ מילוּ ת דּ כתיבועל  ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
פט ) וּ גמילוּ ת (ּת הלּ ים  י בּ נה. חסד ע וֹ לם ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

וּ לנחם  חתנים, לשׂ ּמ ח הוּ א ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲחסדים,

מתים, ולקבּ ר  ח וֹ לים, וּ לב ּק ר  ◌ִ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲאבלים,
בזה: בּ ר כּ ,ּפ רס.גוכיּ וֹ צא . ר לׁש וֹ ן ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌

אדם  מה והוּ א ּפ וּ רסניּה . ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְמתר גּ מינן
אינוֹ  והוּ א אוֹ תוֹ  ׁש בד למי ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵנוֹ תן
מה  כּ מ וֹ  כּ ל וּ ם, ל וֹ  לּת ן בּ דּ ין ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַחיּ ב 
אוֹ  לאׁש ּת וֹ  אוֹ  קטן לבנוֹ  אדם ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶיּ ּת ן
ל וֹ . ׁש שׂ וּ  ר וּ ח  קוֹ רת מ ּפ ני ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְל ב דּ וֹ 
יבד  לא כּ זה ּפ רס לתקות ֹ◌ֲ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַואפלּ וּ 
בּ לבד : מאהבה אלּ א בּ וֹ ראוֹ , את ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָאדם

עיי "ש.ז. ברע"ב , ולאכדאיתא משנה  שאינה דק, לא  תענית, במסכת שנינו  שכך שכתב  מה (אמנם

תוי"ט ) אמוראים , מימרת  אלא  תהאברייתא מה  קיים  המקדש  בית  שאין בזמן מסיימת והגמרא  .
עליהם  אני  מעלה  לפני  בהן  שקוראין  בזמן קרבנות, סדר  להם תקנתי  כבר  לו אמר  עליהם 

עונותיהם כל על להם מוחל ואני  לפני הקריבום  הנקראח..(תוי"ט )כאילו למקום אדון היה
גדול  כהן אישי  כדתנן  אדון כלשון ואיש  מ"ג)סוכו. פ "א  מהט..(תוי"ט )(יומא  הוא  פרס 

פרס  בין  שיש  ההבדל  וזהו  כלום, לו ליתן בדין  חייב אינו  והוא אותו שעבד  למי נותן  שאדם

 י י ח ר ו ק מ

קבל אבות משה א ה פרק

עליכם: ׁש מים מוֹ רא  ויהי 

ויוֹ סי צרדה איׁש  יוֹ עזר בן יוֹ סי
מהם. קבּ לוּ  יר וּ ׁש לים איׁש  יוֹ חנן  בן 
אוֹ מר, צרדה איׁש  יוֹ עזר בן יוֹ סי
לחכמים, ועד בית בית יהי
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מוֹ ר  עליכם.ויהי  ׁש מים  ּפ יא  ל אף ַ◌ַ◌ִ◌
מ יּ ראה. כּ ן גּ ם בד מאהבה ע וֹ בד ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶׁש אּת ה
שׂ ה, בּ מצוֹ ת זריז מאהבה ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶׁש הע וֹ בד
תשׂ ה, לא מּמ צוֹ ת נזהר  מ יּ ראה ◌ֶ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְוהע וֹ בד 
אמר וּ  וכן ׁש למה. דּ ב וֹ דתוֹ  ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְונמצאת
בד  מיּ ראה. בד מאהבה בד ֹ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ֲחז"ל,
ׁש אּת ה  דּ ע  לשׂ נא בּ את ׁש אם ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵמאהבה,
מ יּ ראה, בד  שׂ וֹ נא. אוֹ הב  ואין ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵאוֹ הב 
ואין  ירא ׁש אּת ה דּ ע  לבעט בּ את ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶׁש אם

בּ וֹ ט : צרדה דירא אי ׁש  י וֹ עזר בן  י וֹ סי  ָ◌ֵ◌ֵ◌
ירוּ ׁש לים. אי ׁש  י וֹ חנן  בן  הּת נּ אים וי וֹ סי  כּ ל ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌

וּ פל וֹ ני ּפ ל וֹ ני  זוּ ג  זוּ ג  זה בּ פרק ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהנּ זכּ רים
מהם  הראׁש וֹ ן וּ פלוֹ ני, מּפ לוֹ ני ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִקבּ ל וּ 

דּ ין: בּ ית אב  והני  בית נשׂ יא בית יהי  ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
לחכמים. להתקבּ ץ ועד  החכמים כּ ׁש יּ רצוּ  ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

זה, לדבר  מוּ כן בּ ית יהיה ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְוּ להוּ ד,
ׁש ל  בּ בּ ית נתקבּ ץ לוֹ מר  רגילים ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ היוּ 
מהם  ּת למד  ׁש א אפׁש ר  ׁש אי ◌ֶ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְּפ ל וֹ ני .
למה  מ ׁש ל מ ׁש לוּ  חכמה. דּ בר  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵאיזה
בּ ם, ׁש ל לחנוּ תוֹ  לנכנס דּ וֹ מה, ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהדּ בר 
מ כּ ל  כּ לוּ ם, לקח ׁש א ּפ י ל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַאף
ּמ וֹ : והוֹ ציא קלט ט וֹ ב  ריח  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָמקוֹ ם

בדין שינתן הוא השכר  כי הרע "ב)לשכר , דברי בביאור התנא(תוי"ט  נקט  הסיפא ומשום .
פרס , שום  יקבל  שלא אף מאהבה לעבוד כזו  לדרגא להגיע לשאוף יש  כי פרס , לשון
לשון  נקט  הסיפא  ואגב  אותו, העובדים לכל הקב "ה שהבטיח  לשכר  הכוונה  ברישא אבל

ברישא  גם  תוי"ט )פרס  ובין י..(ע "פ  מיראה  בין  לעבוד שצריכים  הטעם  ברע "ב כמבואר 
עיי "ש . כליא.מאהבה, למדו לא  עדיין והם  ונפטר  הצדיק  שמעון  לפני  תחלה שלמדו 

הוא  גם שנפטר  עד  הצדיק, שמעון מקום הממלא  אנטיגנוס  לפני ללמוד וחזרו  .(תוי"ט )צרכם 
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והוי רגליהם, בּ עפר מתאבּ ק והוי
דּ בריהם: את  בצמא  ׁש וֹ תה

יהי א וֹ מר, ירוּ ׁש לים אי ׁש  יוֹ חנן  בן  י וֹ סי
בּ ני ענ יּ ים ויהי וּ  לרוחה , פת וּ ח  בית
הא ּׁשה. עם שׂ יחה ּת רבּ ה ואל , בית
בּ אׁש ת וחמר קל אמרוּ , בּ אׁש ּת וֹ 
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רגליהם. בּ עפר מתא בּ ק ׁש ּת ל והוי  כּ לוֹ מר  ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌
בּ רגליו, אבק מלה  ּׁש המהל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַאחריהם.
ׁש הוּ א  מאבק מתמלּ א אחריו  ְוההוֹ ל◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
ׁש ּת ׁש ב אחר , ּפ ר וּ ׁש  בּ רגליו. ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַמלה
נוֹ הגים, הי וּ   ּׁש כ הארץ. ל ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְלרגליהם
והּת למידים  הּס פסל  ל  י וֹ ׁש ב  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶׁש הרב 

קרקע : גּ בּ י  ל  לרגליו והוי יוֹ ׁש בים ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌
דּ בריהם. את בצמא  צמא ׁש וֹ תה כּ אדם ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

ׁש ּק ץ   שׂ ב כּ אדם ולא לתאב וֹ ן, ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש וֹ תה

הרבים  בּ דברים אפלּ וּ  ׁש ּמ וֹ אס ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִבּ מזוֹ נוֹ 
לרוחה.הוטוֹ בים: פתוּ ח בית כּ ביתוֹ יהי  ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

ׁש היה  הלוֹ ם ליו אבינוּ  אברהם ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ל
ל  ׁש א ּפ תוּ ח כּ די  הע וֹ לם, ר וּ חוֹ ת אר בּ ע  ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

הּפ תח: למצא להּק יף האוֹ רחים ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִיצטרכ וּ 
.בית בּ ני  ענ יּ ים בדים ויהי וּ  יקנה ולא ְ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

מ נּ כסיו  ישׂ ראל  ׁש יּ הנוּ  מוּ טב  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְל ׁש ּמ ׁש וֹ .
האר וּ ר : כּ נן זרע  אמר וּ .בּ א ולא ׁש ּת וֹ  ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌

אה, ם אמר  ולא האה ם ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִמדּ קאמר 

הילוכו יב. דרך ברגליו מעלה שהוא מאבק ומתמלא חברו אחר  שהולך  למי אותו ודימו
נוסף) פירוש ועיי"ש כמו יג ..(רע "ב, לו , שקדמו  מחכמים  אלו  דברים קיבל יוחנן  בן  יוסי  רבי

והכי  בסיני, נאמרו וכולם  מרבותיהם  קיבלו  המוסרים שכל הפרק  בתחילת הרע"ב שכתב 
להרבות אין באשתו שגם להבין  ניתן 'האשה', בלשון  שאמרו מרבותי  שקיבלתי ממה קאמר ,

ובתוי"טיד.שיחה. טהורה , אשתו  אפילו  שר "ל המשנה מלשון ליה שמשמע  כתב רע"ב 
טהורה. באשתו אף שייך וזה  תורה , מדברי בוטל  כן ידי שעל  בסיפא מדקתני שהיינו ביאר 
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א מכּ אן  זמןחבר וֹ . כּ ל חכמים, מר וּ  
גּ וֹ רם  הא ּׁשה , עם שׂ יחה מר בּ ה  ׁש אדם
ת וֹ רה, מדּ ברי וּ ב וֹ טל לעצמוֹ , רעה 

גּ יהנּ ם: י וֹ ר ׁש  וסוֹ פוֹ 

הארבּ לי ונּת אי ּפ רחיה בּ ן יהוֹ ׁש ע
א וֹ מר, ּפ רחיה  בּ ן  יהוֹ ׁש ע מהם. קבּ לוּ 
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דּ מפר ׁש י, אית אמר וּ . ׁש בּ אׁש ּת וֹ  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָלמדנוּ 
לידי יבא ׁש א בּ לבד, נדּ ה ◌ֵ◌ִֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְבּ אׁש ּת וֹ 
נראה, הּמ ׁש נה וּ מ דּ ברי  ברה. ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶהר גּ ל
אמר וּ  וכן טהוֹ רה. בּ אׁש ּת וֹ  ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַדּ אפלּ וּ 

ה ')חז"ל  חוֹ ,(חגיגה  מה לאדם מגּ יד ֲ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
לאׁש ּת וֹ  אי ׁש  ׁש בּ ין קלּ ה שׂ יחה ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 
כּ ן  אם אלּ א הדּ ין. בּ ׁש ת לוֹ  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַמגּ ידין
רב כּ גוֹ ן מצוה, לדבר  לפיּ סּה  ָצרי◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌

צרכיו: ושׂ ה ושׂ חק אמר וּ דּ שׂ ח מכּ אן  ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
הּמ ׁש ני וֹ ת חכמים. ׁש ּס דּ ר  הּק דוֹ ׁש  ר בּ נוּ  ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ואל  ׁש אמר  זה חכם מ דּ ברי  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְכּ תב ּה ,
חכמים  למד וּ  האה ם שׂ יחה ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַּת ר בּ ה

שׂ יחה  מר בּ ה ׁש אדם זמן כּ ל  ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַל וֹ מר ,
מצאתי ל צמ וֹ . ר ה גּ וֹ רם האה ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִם
קוֹ ר וֹ תיו  לאׁש ּת וֹ  מסּפ ר  כּ ׁש אדם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָכּ תוּ ב ,
היא  ּפ לוֹ ני, ם לי ארע   וכ  ָּכ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌
ׁש ּס ּפ ר  קרח כּ גוֹ ן ריב , לחרחר  ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְמלּמ דּת וֹ 
את  ׁש הניף מ ׁש ה שׂ ה מה ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלאׁש ּת וֹ 
לידי בּ דבריה והביאּת וּ  ּת נוּ פה, ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהלּ ויּ ים
מסּפ ר  ׁש הוּ א  ֹמ ּת ו נּמ י , אי ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ֲ◌ַמחלקת.
היא  אף וּ ב יּ ׁש וּ הוּ  גּ נּ וּ הוּ  ׁש חבריו ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָל ּה 
ר ה  גּ וֹ רם וזה בּ לבּ ּה , אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְמב זּ ה

תוֹ רה.לצמוֹ : מדּ ברי  ׁש נּ מ ׁש וּ בוֹ טל  ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌
בּ ּת וֹ רה: ע וֹ סק ואינוֹ  בּ טלים דּ ברים ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַאחר 

חטאטו . לידי יבא יונה)שמא  החשד(רבנו  מפני  כתב ורש "י עמה, מדברים אנשים יראוהו  (שמא

בו ) כתבה.טז..ויחשדו  הקדוש  רבנו  אלא יוסי , רבי  מדברי זה  שאין  רע"ב פירושיז.עיין 
נוסף. פירוש ועיי "ש ברע "ב, גורם יח.ראשון האשה  עם  בטילה  שיחה  שמרבה  שע"י

עבירה  לידי בא ובסוף  עליו מתגבר  יונה)שהיצר  רבינו  .(מאירי,
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והוי רגליהם, בּ עפר מתאבּ ק והוי
דּ בריהם: את  בצמא  ׁש וֹ תה

יהי א וֹ מר, ירוּ ׁש לים אי ׁש  יוֹ חנן  בן  י וֹ סי
בּ ני ענ יּ ים ויהי וּ  לרוחה , פת וּ ח  בית
הא ּׁשה. עם שׂ יחה ּת רבּ ה ואל , בית
בּ אׁש ת וחמר קל אמרוּ , בּ אׁש ּת וֹ 
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רגליהם. בּ עפר מתא בּ ק ׁש ּת ל והוי  כּ לוֹ מר  ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌
בּ רגליו, אבק מלה  ּׁש המהל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַאחריהם.
ׁש הוּ א  מאבק מתמלּ א אחריו  ְוההוֹ ל◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
ׁש ּת ׁש ב אחר , ּפ ר וּ ׁש  בּ רגליו. ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַמלה
נוֹ הגים, הי וּ   ּׁש כ הארץ. ל ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְלרגליהם
והּת למידים  הּס פסל  ל  י וֹ ׁש ב  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶׁש הרב 

קרקע : גּ בּ י  ל  לרגליו והוי יוֹ ׁש בים ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌
דּ בריהם. את בצמא  צמא ׁש וֹ תה כּ אדם ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

ׁש ּק ץ   שׂ ב כּ אדם ולא לתאב וֹ ן, ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש וֹ תה

הרבים  בּ דברים אפלּ וּ  ׁש ּמ וֹ אס ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִבּ מזוֹ נוֹ 
לרוחה.הוטוֹ בים: פתוּ ח בית כּ ביתוֹ יהי  ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

ׁש היה  הלוֹ ם ליו אבינוּ  אברהם ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ל
ל  ׁש א ּפ תוּ ח כּ די  הע וֹ לם, ר וּ חוֹ ת אר בּ ע  ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

הּפ תח: למצא להּק יף האוֹ רחים ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִיצטרכ וּ 
.בית בּ ני  ענ יּ ים בדים ויהי וּ  יקנה ולא ְ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

מ נּ כסיו  ישׂ ראל  ׁש יּ הנוּ  מוּ טב  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְל ׁש ּמ ׁש וֹ .
האר וּ ר : כּ נן זרע  אמר וּ .בּ א ולא ׁש ּת וֹ  ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌

אה, ם אמר  ולא האה ם ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִמדּ קאמר 

הילוכו יב. דרך ברגליו מעלה שהוא מאבק ומתמלא חברו אחר  שהולך  למי אותו ודימו
נוסף) פירוש ועיי"ש כמו יג ..(רע "ב, לו , שקדמו  מחכמים  אלו  דברים קיבל יוחנן  בן  יוסי  רבי

והכי  בסיני, נאמרו וכולם  מרבותיהם  קיבלו  המוסרים שכל הפרק  בתחילת הרע"ב שכתב 
להרבות אין באשתו שגם להבין  ניתן 'האשה', בלשון  שאמרו מרבותי  שקיבלתי ממה קאמר ,

ובתוי"טיד.שיחה. טהורה , אשתו  אפילו  שר "ל המשנה מלשון ליה שמשמע  כתב רע"ב 
טהורה. באשתו אף שייך וזה  תורה , מדברי בוטל  כן ידי שעל  בסיפא מדקתני שהיינו ביאר 
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א מכּ אן  זמןחבר וֹ . כּ ל חכמים, מר וּ  
גּ וֹ רם  הא ּׁשה , עם שׂ יחה מר בּ ה  ׁש אדם
ת וֹ רה, מדּ ברי וּ ב וֹ טל לעצמוֹ , רעה 

גּ יהנּ ם: י וֹ ר ׁש  וסוֹ פוֹ 

הארבּ לי ונּת אי ּפ רחיה בּ ן יהוֹ ׁש ע
א וֹ מר, ּפ רחיה  בּ ן  יהוֹ ׁש ע מהם. קבּ לוּ 
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דּ מפר ׁש י, אית אמר וּ . ׁש בּ אׁש ּת וֹ  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָלמדנוּ 
לידי יבא ׁש א בּ לבד, נדּ ה ◌ֵ◌ִֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְבּ אׁש ּת וֹ 
נראה, הּמ ׁש נה וּ מ דּ ברי  ברה. ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶהר גּ ל
אמר וּ  וכן טהוֹ רה. בּ אׁש ּת וֹ  ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַדּ אפלּ וּ 

ה ')חז"ל  חוֹ ,(חגיגה  מה לאדם מגּ יד ֲ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
לאׁש ּת וֹ  אי ׁש  ׁש בּ ין קלּ ה שׂ יחה ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 
כּ ן  אם אלּ א הדּ ין. בּ ׁש ת לוֹ  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַמגּ ידין
רב כּ גוֹ ן מצוה, לדבר  לפיּ סּה  ָצרי◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌

צרכיו: ושׂ ה ושׂ חק אמר וּ דּ שׂ ח מכּ אן  ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
הּמ ׁש ני וֹ ת חכמים. ׁש ּס דּ ר  הּק דוֹ ׁש  ר בּ נוּ  ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ואל  ׁש אמר  זה חכם מ דּ ברי  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְכּ תב ּה ,
חכמים  למד וּ  האה ם שׂ יחה ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַּת ר בּ ה

שׂ יחה  מר בּ ה ׁש אדם זמן כּ ל  ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַל וֹ מר ,
מצאתי ל צמ וֹ . ר ה גּ וֹ רם האה ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִם
קוֹ ר וֹ תיו  לאׁש ּת וֹ  מסּפ ר  כּ ׁש אדם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָכּ תוּ ב ,
היא  ּפ לוֹ ני, ם לי ארע   וכ  ָּכ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌
ׁש ּס ּפ ר  קרח כּ גוֹ ן ריב , לחרחר  ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְמלּמ דּת וֹ 
את  ׁש הניף מ ׁש ה שׂ ה מה ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלאׁש ּת וֹ 
לידי בּ דבריה והביאּת וּ  ּת נוּ פה, ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהלּ ויּ ים
מסּפ ר  ׁש הוּ א  ֹמ ּת ו נּמ י , אי ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ֲ◌ַמחלקת.
היא  אף וּ ב יּ ׁש וּ הוּ  גּ נּ וּ הוּ  ׁש חבריו ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָל ּה 
ר ה  גּ וֹ רם וזה בּ לבּ ּה , אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְמב זּ ה

תוֹ רה.לצמוֹ : מדּ ברי  ׁש נּ מ ׁש וּ בוֹ טל  ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌
בּ ּת וֹ רה: ע וֹ סק ואינוֹ  בּ טלים דּ ברים ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַאחר 

חטאטו . לידי יבא יונה)שמא  החשד(רבנו  מפני  כתב ורש "י עמה, מדברים אנשים יראוהו  (שמא

בו ) כתבה.טז..ויחשדו  הקדוש  רבנו  אלא יוסי , רבי  מדברי זה  שאין  רע"ב פירושיז.עיין 
נוסף. פירוש ועיי "ש ברע "ב, גורם יח.ראשון האשה  עם  בטילה  שיחה  שמרבה  שע"י

עבירה  לידי בא ובסוף  עליו מתגבר  יונה)שהיצר  רבינו  .(מאירי,
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דן והוי חבר , ל וּ קנה  רב, ל עשׂ ה 
זכ וּ ת : לכף האדם כּ ל את 

רע, מּׁשכן הרחק אוֹ מר, האר בּ לי  נ ּת אי  ז
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רב.ו   ל ּפ יעשׂ ה ל  אף ּפ ר ׁש , רמ בּ "ם ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌
רב אוֹ תוֹ  שׂ ה רב ,  ל להי וֹ ת ראוּ י ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אינוֹ 
ואני . צמ לבין בּ ינ ּת למד ולא  ליָ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֵֹ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
רב לוֹ  ׁש יּ קבּ ל רב ,  ל שׂ ה ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָׁש מ ּת י,
ילמד  ולא ּת מיד , מּמ נּ וּ  ׁש יּ למד  ֹ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶאחד
ל  ואף האחר . מן וּ למחר  מאחד ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַהיּ וֹ ם

זרה ב וֹ דה דּ במ ּס כת י "ט )גּ ב  אמר וּ (דּ ף  ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌
סימן  ר וֹ אה אינוֹ  אחד מרב  ּת וֹ רה ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַהלּ וֹ מד 
מ לּ י הני ואמר וּ  ּפ ר ׁש וּ  כּ בר  ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְבּ רכה,
הר בּ ים, סברת ל ׁש מ לוֹ  ׁש ּט וֹ ב  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ סברא,
כּ י מלּ י, רב  מחד גּ מרא, לנין ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲאבל 

ל ׁש ניּה : לפגּ ם דּ לא חבר.היכי   ל וּ קנה ֵ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌
יקרים  בּ דמים לקנוֹ תוֹ   צרי אּת ה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַואפלּ וּ 
אהבתוֹ . ׁש ּת קנה כּ די ממוֹ ן ליו ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְוּ לפזּ ר 

רב , ל קנה לוֹ מר   ּׁש י לא בּ רב  ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲאבל 
בּ חנּ ם: לל ּמ ד   צרי כּ ל ׁש הרב  את דן  והוי  ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌

זכוּ ת. לכף מאזנים האדם  בּ כף כּ ׁש הדּ בר  ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌
אדם  כּ גוֹ ן וּ לכאן, לכאן  הכר לוֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְואין
אם  צדּ יק אם מ ּמ שׂ יו יוֹ דים אנוּ  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אין
לזכוּ ת  לדוּ נוֹ  ׁש אפׁש ר  משׂ ה ושׂ ה ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָר ׁש ע 
היא  חסידוּ ת מ דּ ת לח וֹ בה, לד וּ נוֹ  ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְואפׁש ר 
ׁש החזק  אדם אבל  זכ וּ ת. לכף ◌ַ◌ְ◌◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְלדוּ נוֹ 
אמר וּ  ׁש א לחוֹ בה, לדוּ נוֹ  מ ּת ר  ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ְבּ ר ׁש ע ,
בּ גוּ פוֹ  לוֹ קה בּ כ ׁש רים הח וֹ ׁש ד ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶאלּ א

צז .) אינוֹ (ׁש בּ ת  בּ ר ׁש ים ׁש החוֹ ׁש ד  מכּ לל , ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
רע.ז ל וֹ קה: מּׁשכן  ּת למד הרחק ׁש א ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֹ

ּמ וֹ  ּת לקה ׁש א וע וֹ ד, ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִמּמ שׂ יו.
ל ׁש כנוֹ : ואוֹ י  לר ׁש ע  דּ אוֹ י ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְבּ מּפ לּת וֹ ,

אבליט. לרב, לך להיות  ראוי יהיה לא אפילו וז"ל, מהרמב "ם , והוא  ברע "ב, ראשון פירוש 
כי  החכמה . לימוד  זה  בעבור  בידך ויעלה  מלמד , שהוא בו  שתדמה  עד  לרב לך אותו  שים 
מזולתו  לימודו  אבל  הוא , טוב מעצמו שהלימוד מזולתו, כלימוד מעצמו האדם  לימוד  אין 
הימנו. למטה או  בחכמה , כמוהו היה אפילו מבואר , יותר  והוא  יותר  בידו יתקיים

שהכוונהכ. מפרש  הרמב"ם  אבל  עמו , ללמוד  לחבר  שהכוונה הרע "ב  מלשון מדייק  התוי "ט
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ּת תיאׁש  ואל לרׁש ע, ּת תחבּ ר ואל
ה ּפ ר ענ וּ ת :מן  

ק בּ ל וּ  ׁש טח  בּ ן וׁש מע וֹ ן  טבּ אי בן יהוּ דה
ּת עשׂ  אל אוֹ מר , טבּ אי בן יהוּ דה מהם.

וּ כׁש יּ הי וּ  הדּ יּ נין . כע וֹ רכי  ב עליעצמ 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

לרׁש ע. ּת תח בּ ר כּ לואל חכמים , אמרוּ   ּׁש כ ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌
ע וֹ שׂ ה  ׁש אינוֹ  ּפ י  ל אף לר ׁש ים ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַה ּמ תדּ בּ ק
למה  בּ הם. כּ יּ וֹ צא שׂ כר  נוֹ טל  ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְכּ מ שׂ יהם
אף בּ וּ רסי, ׁש ל לבית וֹ  לנכנס דּ וֹ מה , ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַה דּ בר 

מ ּמ נּ וּ  לקח  ׁש א ּפ י  מקוֹ ם ל מ כּ ל כּ ל וּ ם, ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ּמ וֹ : והוֹ ציא קלט רע  ּת תיא ריח  ׁש ואל  ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌

ה ּפ רענוּ ת . משׂ יו מן זה רׁש ע  ּת אמר ׁש א ֶ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
וה ה  ה וֹ איל ּמ וֹ  ואדּ בק אל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמצליחין
מן  ּת תיאׁש  ואל אמר  לכ ל וֹ , ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְמשׂ חקת
ליו  ּת בא ׁש ּמ הרה דּ ע  כּ ל וֹ מר  ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַהּפ ר נוּ ת,

אידוֹ : יבא ּפ תאם כּ י אל חּפ ר נוּ ת ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֵֹ◌
הדּ יּ נין . כעוֹ רכי  עצמ אנׁש ים ּת עשׂ  כּ אוֹ תן ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

הדּ ין  בּ לי ט נוֹ ת וּ מסדּ רים ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶׁש ע וֹ רכים
דּ ינוֹ  לג לּ וֹ ת לאדם ׁש אסוּ ר  הדּ יּ נים. ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלפני 
 ּכ שׂ ה ל וֹ  ול וֹ מר  הדּ ין מ בּ לי  ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְלאחד 
ׁש יּ וֹ ד ּפ י ל ואף  ,בּ דינ ׁש ּת ז כּ ה ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש ביל 
הדּ יּ נין, כּ ע וֹ רכי  אחר , ּפ ר וּ ׁש  ּמ וֹ . ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶׁש הדּ ין
רבּ וֹ  לפני היּ וֹ ׁש ב וּ בתלמיד הדּ יּ נין. ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִכּ גדוֹ לי
הדּ יּ נים  כּ גדוֹ לי  צמוֹ  ישׂ ה ׁש א ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְמדבּ ר ,
ע וֹ רכי, הדּ ין. את כּ פוֹ סק ר בּ וֹ  לפני ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְלדבּ ר 

נכרים ׁש ל  ר כּ אוֹ ת  י:)לׁש וֹ ן ט : ,(גּ ּט ין ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌

אחרים  וּ מ ּפ י דּ וד . בּ ית ׁש ל ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַר כּ אוֹ ת
הדּ יּ נים  כּ גדוֹ לי  צמ ּת שׂ  אל ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָׁש מ ּת י,
: לפני לדּ ין ׁש יּ באוּ  דּ ינים בּ לי ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָלכוֹ ף

שאמרו כמו ענייניו, וכל מעשיו בו שיתקנו טז:)לחבר דף  ב"ב  כג ., דף  או (תענית  חברותא  או
שם ופירש"י שימות .(בב"ב )מיתותא, לו נוח אוהבים  לאדם  לו  אין אדםכא .אם של  שכינו

הרחק , לומר הוצרך לא  שכינו שאינו רשע ועל ממנו , הרחק התנא  אמר  כן  ועל לו קרוב  הוא 
הרשע אבל  לו , רע הוא לרשע שכן  שלהיות  לפי 'רע', השכן קורא התנא  לו . תתחבר אל  אמר  רק 

רשע  סתם  קורהו ולכן אליו מתחבר  אם  אלא רעה לו גורם רשעו אין לאדם  קרוב .(תוי "ט)שאינו
דיינים כב . שעורכי שמפרש  הרמב"ם  לדברי נוטים ודבריו ברע "ב . הראשון כן פירוש נקראים 
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דן והוי חבר , ל וּ קנה  רב, ל עשׂ ה 
זכ וּ ת : לכף האדם כּ ל את 

רע, מּׁשכן הרחק אוֹ מר, האר בּ לי  נ ּת אי  ז
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

רב.ו   ל ּפ יעשׂ ה ל  אף ּפ ר ׁש , רמ בּ "ם ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌
רב אוֹ תוֹ  שׂ ה רב ,  ל להי וֹ ת ראוּ י ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אינוֹ 
ואני . צמ לבין בּ ינ ּת למד ולא  ליָ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֵֹ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
רב לוֹ  ׁש יּ קבּ ל רב ,  ל שׂ ה ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָׁש מ ּת י,
ילמד  ולא ּת מיד , מּמ נּ וּ  ׁש יּ למד  ֹ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶאחד
ל  ואף האחר . מן וּ למחר  מאחד ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַהיּ וֹ ם

זרה ב וֹ דה דּ במ ּס כת י "ט )גּ ב  אמר וּ (דּ ף  ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌
סימן  ר וֹ אה אינוֹ  אחד מרב  ּת וֹ רה ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַהלּ וֹ מד 
מ לּ י הני ואמר וּ  ּפ ר ׁש וּ  כּ בר  ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְבּ רכה,
הר בּ ים, סברת ל ׁש מ לוֹ  ׁש ּט וֹ ב  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ סברא,
כּ י מלּ י, רב  מחד גּ מרא, לנין ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲאבל 

ל ׁש ניּה : לפגּ ם דּ לא חבר.היכי   ל וּ קנה ֵ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌
יקרים  בּ דמים לקנוֹ תוֹ   צרי אּת ה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַואפלּ וּ 
אהבתוֹ . ׁש ּת קנה כּ די ממוֹ ן ליו ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְוּ לפזּ ר 

רב , ל קנה לוֹ מר   ּׁש י לא בּ רב  ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲאבל 
בּ חנּ ם: לל ּמ ד   צרי כּ ל ׁש הרב  את דן  והוי  ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌

זכוּ ת. לכף מאזנים האדם  בּ כף כּ ׁש הדּ בר  ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌
אדם  כּ גוֹ ן וּ לכאן, לכאן  הכר לוֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְואין
אם  צדּ יק אם מ ּמ שׂ יו יוֹ דים אנוּ  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אין
לזכוּ ת  לדוּ נוֹ  ׁש אפׁש ר  משׂ ה ושׂ ה ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָר ׁש ע 
היא  חסידוּ ת מ דּ ת לח וֹ בה, לד וּ נוֹ  ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְואפׁש ר 
ׁש החזק  אדם אבל  זכ וּ ת. לכף ◌ַ◌ְ◌◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְלדוּ נוֹ 
אמר וּ  ׁש א לחוֹ בה, לדוּ נוֹ  מ ּת ר  ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌◌ָ◌ָ◌ְבּ ר ׁש ע ,
בּ גוּ פוֹ  לוֹ קה בּ כ ׁש רים הח וֹ ׁש ד ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶאלּ א

צז .) אינוֹ (ׁש בּ ת  בּ ר ׁש ים ׁש החוֹ ׁש ד  מכּ לל , ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
רע.ז ל וֹ קה: מּׁשכן  ּת למד הרחק ׁש א ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֹ

ּמ וֹ  ּת לקה ׁש א וע וֹ ד, ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִמּמ שׂ יו.
ל ׁש כנוֹ : ואוֹ י  לר ׁש ע  דּ אוֹ י ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְבּ מּפ לּת וֹ ,

אבליט. לרב, לך להיות  ראוי יהיה לא אפילו וז"ל, מהרמב "ם , והוא  ברע "ב, ראשון פירוש 
כי  החכמה . לימוד  זה  בעבור  בידך ויעלה  מלמד , שהוא בו  שתדמה  עד  לרב לך אותו  שים 
מזולתו  לימודו  אבל  הוא , טוב מעצמו שהלימוד מזולתו, כלימוד מעצמו האדם  לימוד  אין 
הימנו. למטה או  בחכמה , כמוהו היה אפילו מבואר , יותר  והוא  יותר  בידו יתקיים

שהכוונהכ. מפרש  הרמב"ם  אבל  עמו , ללמוד  לחבר  שהכוונה הרע "ב  מלשון מדייק  התוי "ט
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ּת תיאׁש  ואל לרׁש ע, ּת תחבּ ר ואל
ה ּפ ר ענ וּ ת :מן  

ק בּ ל וּ  ׁש טח  בּ ן וׁש מע וֹ ן  טבּ אי בן יהוּ דה
ּת עשׂ  אל אוֹ מר , טבּ אי בן יהוּ דה מהם.

וּ כׁש יּ הי וּ  הדּ יּ נין . כע וֹ רכי  ב עליעצמ 
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לרׁש ע. ּת תח בּ ר כּ לואל חכמים , אמרוּ   ּׁש כ ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌
ע וֹ שׂ ה  ׁש אינוֹ  ּפ י  ל אף לר ׁש ים ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַה ּמ תדּ בּ ק
למה  בּ הם. כּ יּ וֹ צא שׂ כר  נוֹ טל  ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְכּ מ שׂ יהם
אף בּ וּ רסי, ׁש ל לבית וֹ  לנכנס דּ וֹ מה , ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַה דּ בר 

מ ּמ נּ וּ  לקח  ׁש א ּפ י  מקוֹ ם ל מ כּ ל כּ ל וּ ם, ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ּמ וֹ : והוֹ ציא קלט רע  ּת תיא ריח  ׁש ואל  ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌

ה ּפ רענוּ ת . משׂ יו מן זה רׁש ע  ּת אמר ׁש א ֶ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
וה ה  ה וֹ איל ּמ וֹ  ואדּ בק אל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמצליחין
מן  ּת תיאׁש  ואל אמר  לכ ל וֹ , ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְמשׂ חקת
ליו  ּת בא ׁש ּמ הרה דּ ע  כּ ל וֹ מר  ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַהּפ ר נוּ ת,

אידוֹ : יבא ּפ תאם כּ י אל חּפ ר נוּ ת ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֵֹ◌
הדּ יּ נין . כעוֹ רכי  עצמ אנׁש ים ּת עשׂ  כּ אוֹ תן ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

הדּ ין  בּ לי ט נוֹ ת וּ מסדּ רים ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶׁש ע וֹ רכים
דּ ינוֹ  לג לּ וֹ ת לאדם ׁש אסוּ ר  הדּ יּ נים. ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלפני 
 ּכ שׂ ה ל וֹ  ול וֹ מר  הדּ ין מ בּ לי  ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְלאחד 
ׁש יּ וֹ ד ּפ י ל ואף  ,בּ דינ ׁש ּת ז כּ ה ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש ביל 
הדּ יּ נין, כּ ע וֹ רכי  אחר , ּפ ר וּ ׁש  ּמ וֹ . ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶׁש הדּ ין
רבּ וֹ  לפני היּ וֹ ׁש ב וּ בתלמיד הדּ יּ נין. ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִכּ גדוֹ לי
הדּ יּ נים  כּ גדוֹ לי  צמוֹ  ישׂ ה ׁש א ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְמדבּ ר ,
ע וֹ רכי, הדּ ין. את כּ פוֹ סק ר בּ וֹ  לפני ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְלדבּ ר 

נכרים ׁש ל  ר כּ אוֹ ת  י:)לׁש וֹ ן ט : ,(גּ ּט ין ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌

אחרים  וּ מ ּפ י דּ וד . בּ ית ׁש ל ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַר כּ אוֹ ת
הדּ יּ נים  כּ גדוֹ לי  צמ ּת שׂ  אל ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָׁש מ ּת י,
: לפני לדּ ין ׁש יּ באוּ  דּ ינים בּ לי ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָלכוֹ ף

שאמרו כמו ענייניו, וכל מעשיו בו שיתקנו טז:)לחבר דף  ב"ב  כג ., דף  או (תענית  חברותא  או
שם ופירש"י שימות .(בב"ב )מיתותא, לו נוח אוהבים  לאדם  לו  אין אדםכא .אם של  שכינו

הרחק , לומר הוצרך לא  שכינו שאינו רשע ועל ממנו , הרחק התנא  אמר  כן  ועל לו קרוב  הוא 
הרשע אבל  לו , רע הוא לרשע שכן  שלהיות  לפי 'רע', השכן קורא התנא  לו . תתחבר אל  אמר  רק 

רשע  סתם  קורהו ולכן אליו מתחבר  אם  אלא רעה לו גורם רשעו אין לאדם  קרוב .(תוי "ט)שאינו
דיינים כב . שעורכי שמפרש  הרמב"ם  לדברי נוטים ודבריו ברע "ב . הראשון כן פירוש נקראים 
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קבל אבות משה א פרק י

לפני עוֹ מדים בעינידינין יהיוּ  , 
מלּ פני וּ כׁש נּ פטרים יהי וּ כר ׁש עים. , 

עליהםבעיני כּ ׁש קּ בּ לוּ  כזכּ אין,  
הדּ ין : את 

מרבּ ה  הוי א וֹ מר, ׁש טח בּ ן  ׁש מע וֹ ן 
בּ דברי זהיר והוי  ה עדים, את  ,לחקר  
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ב עיני כרׁש עים.יהי וּ  לאחד  ּלב יּט ה ׁש א ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
ולא  הוּ א חׁש וּ ב ּפ לוֹ ני איׁש  לוֹ מר ֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵמהם

אין כּ ן, א וֹ מר א ּת ה ׁש אם ׁש קר. טנת ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ִיטען
חוֹ בה : ל וֹ  רוֹ אה אתאּת ה  עליהם  ׁש ּק בּ ל וּ  כּ  ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

היה הדּ ין. גּ זלן ל וֹ מר הח יּ ב ּת חׁש ד  ׁש א ֶ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ולא  היה  טוֹ ה  ׁש ּמ א ּת אמר אלּ א ֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ֶזה,

אח נתחיּ ב נּמ י, אי לגזל . מהם נתכּ וּ ן ד  ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
נׁש בּ ע: לקר ּת אמר  לא ונ ׁש בּ ע, ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַֹֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְׁש בוּ ה

בּ דבריט  זהיר  ׁש ּמ א .והוי הדּ יּ ן יאמר  ׁש א ֶ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
 ּכ הדּ בר היה אם אוֹ  מ שׂ ה, היה וכ  ָּכ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌

לוֹ מד הלּ ל וּ  דּ ברים  ֹוּ מּת ו ז כּ אי, ּפ ל וֹ ני ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָהיה 
היה: ׁש א  דּ בר לוֹ מר הדים אוֹ  הדּ ין ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַבּ ל

הסברות וכל לשאול יכולים שהדיינים  השאלות כל הדין בעל לפני  מייצגים  שהם שם על 
ועל כך, או כך יאמרו  אם  לטעון ואיך  לענות איך הדין  לבעל ומלמדים לומר , שיכולים 

ו  בהחלט אסור  זה  ודבר  בדין . יזכה  כך זכאי ידי שאינו למי  אף כי חסידות , ממדת לא 
כמו  להיות  שאסור  לומר  בא התנא אמנם בדין. זכאי לצאת  כדי לטעון  איך מלמדים הם
לזכות כדי מעשה איזה  לעשות עמו  שהדין  שיודע  למי לגלות  אף והיינו הדיינים, עורכי

אסור . זה גם כמו בדין חסידות  ממידת  שאסור  אלא  הדין, מן שאסור הכוונה שאין נראה (אמנם 

יוחנן דרבי מעובדא יקשה לא  ובזה  דאבות, מילי נב:)כל דף מעשה(כתובות לעשות  לקרובו  שיעץ 

בדין) ללמדו .לזכות  אף לרמב "ם כי הרמב"ם , על הרע "ב  פליג אחד שבדבר שנ"ל כתב (בתוי"ט 

אסור ) מעשה  ללמדו  רק  ולרע"ב  אסור, נוסף.כג ..טענה  פירוש  ועיי "ש ברע"ב , ראשון פירוש
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לׁש קּ ר: ילמדוּ  מּת וֹ כם ׁש ּמ א 

ׁש מעיה  מהם. קבּ לוּ  ואבטליוֹ ן  ׁש מעיה
את  וּ שׂ נא  ה ּמ לאכה , את  אהב א וֹ מר,

לרׁש וּ ת : ּת תודּ ע  ואל הר בּ נ וּ ת ,
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י " ש ר

ואבטליוֹ ן.י וּ מבּ ניׁש מ עיה הי וּ , צדק גּ רי ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ׁש ּמ ּפ ני וׁש מּת י הם . סנחריב ׁש ל  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָבּ ניו 
בּ ׁש ם  נקרא דּ ין  בּ ית  אב אבטליוֹ ן ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה 
טליא  כּ י לּק טנּ ים . אב ׁש ּפ רוּ ׁש וֹ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶזה,

כּ מוֹ  קטן, אר ּמ י, ה:)בּ ל ׁש וֹ ן אמר (מג לּ ה ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌
קטן  כּ ׁש הייתי טליא , הוינא  כּ ד יוֹ חנן .רב ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌

וטליתא  טליא  קיד .)לית וּ  יביא וּ (יבמוֹ ת ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌
אביהן  אבטליוֹ ן  כּ אן  אף וּ קטנּ ה . ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָקטן 

קטנּ ים: יתוֹ מים  הּמ לאכה.ׁש ל  את אהב ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌
לסק ח יּ ב  לּ הת ּפ רנס, בּ מה  לוֹ  יׁש  ֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 
ׁש מוּ ם  לידי מביאה  ׁש הבּ ּט לה ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ מלאכה .

נט :) הרבּ נוּ ת.:(כּ תבּ וֹ ת את ולא וּ שׂ נא ְ◌◌ְ◌ֹ

לסק לי וּ גנאי אני גּ דוֹ ל אדם  ֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַֹּת אמר 
כּ הנא  לרב רב ליּה  דּ אמר ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ מלאכה ,

קיג.) וטל (ּפ סחים בּ וּ ק  נבלתא  ּפ ׁש ט , ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֹ
ר בּ א  גּ ברא  אנא  כּ הנא תימא  ולא  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַאגרא,
וּ שׂ נא  אחר, ּפ רוּ ׁש  מלּ תא . בּ י וסניא  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲאנא 
ל  שׂ ררה  מלּ נהג התרחק הר בּ נוּ ת , ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶאת 

בּ ליה : את  מקבּ רת  ׁש הרבּ נוּ ת  ואל צבּ וּ ר , ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
לרׁש וּ ת. ידיה .ּת תודּ ע ל ר בּ נ וּ ת  ל ּט ל כּ די  ְ◌ֵ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

ּת תודּ  אל  נ ּמ י, יביר וּ אי ׁש א  לרׁש וּ ת , ע ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
לדוֹ אג  ׁש ארע  כּ מוֹ  ,קוֹ נ דּ ת  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַל
ר ׁש וּ ת , קר וּ יה  ה ררה לרׁש וּ ת , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָהאדוֹ מי.

לשׂ וֹ ת  בּ ידּה  ׁש הר ׁש וּ ת  כּ רצוֹ נּה :מּפ ני ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌

כי כד. לחקור , כשמרבה רק  קאי  ולא  ליזהר , צריך דבריו  בשאר  ובין העדים  כשחוקר  בין
לשקר  מתוכם ילמדו  שמא  ותיזהר  העדים  את לחקור  מרבה  הוי  היל"ל  כן .(מלא"ש)אם

שכרה כה. מחמת ולא המלאכה אהבת  מחמת במלאכה  שעוסק  כדתנן כו ..(תוי"ט )ונמצא 
מ"ה)בכתובות אותו (פ"ה  מביאה לגמרי ובטל ותוהה  יושב שאדם הבטלה הרע "ב, פירש ושם  .

לבב. ותמהון בהלה עצמן כז.לידי  לצורך אלא לאדם לו מקרבין בתוי"ט )שאין הובא  .(רש"י,

 י י ח ר ו ק מ

טז



קבל אבות משה א פרק י

לפני עוֹ מדים בעינידינין יהיוּ  , 
מלּ פני וּ כׁש נּ פטרים יהי וּ כר ׁש עים. , 

עליהםבעיני כּ ׁש קּ בּ לוּ  כזכּ אין,  
הדּ ין : את 

מרבּ ה  הוי א וֹ מר, ׁש טח בּ ן  ׁש מע וֹ ן 
בּ דברי זהיר והוי  ה עדים, את  ,לחקר  
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ב עיני כרׁש עים.יהי וּ  לאחד  ּלב יּט ה ׁש א ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
ולא  הוּ א חׁש וּ ב ּפ לוֹ ני איׁש  לוֹ מר ֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵמהם

אין כּ ן, א וֹ מר א ּת ה ׁש אם ׁש קר. טנת ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ִיטען
חוֹ בה : ל וֹ  רוֹ אה אתאּת ה  עליהם  ׁש ּק בּ ל וּ  כּ  ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

היה הדּ ין. גּ זלן ל וֹ מר הח יּ ב ּת חׁש ד  ׁש א ֶ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ולא  היה  טוֹ ה  ׁש ּמ א ּת אמר אלּ א ֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ֶזה,

אח נתחיּ ב נּמ י, אי לגזל . מהם נתכּ וּ ן ד  ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
נׁש בּ ע: לקר ּת אמר  לא ונ ׁש בּ ע, ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַֹֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְׁש בוּ ה

בּ דבריט  זהיר  ׁש ּמ א .והוי הדּ יּ ן יאמר  ׁש א ֶ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
 ּכ הדּ בר היה אם אוֹ  מ שׂ ה, היה וכ  ָּכ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌

לוֹ מד הלּ ל וּ  דּ ברים  ֹוּ מּת ו ז כּ אי, ּפ ל וֹ ני ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָהיה 
היה: ׁש א  דּ בר לוֹ מר הדים אוֹ  הדּ ין ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַבּ ל

הסברות וכל לשאול יכולים שהדיינים  השאלות כל הדין בעל לפני  מייצגים  שהם שם על 
ועל כך, או כך יאמרו  אם  לטעון ואיך  לענות איך הדין  לבעל ומלמדים לומר , שיכולים 

ו  בהחלט אסור  זה  ודבר  בדין . יזכה  כך זכאי ידי שאינו למי  אף כי חסידות , ממדת לא 
כמו  להיות  שאסור  לומר  בא התנא אמנם בדין. זכאי לצאת  כדי לטעון  איך מלמדים הם
לזכות כדי מעשה איזה  לעשות עמו  שהדין  שיודע  למי לגלות  אף והיינו הדיינים, עורכי

אסור . זה גם כמו בדין חסידות  ממידת  שאסור  אלא  הדין, מן שאסור הכוונה שאין נראה (אמנם 

יוחנן דרבי מעובדא יקשה לא  ובזה  דאבות, מילי נב:)כל דף מעשה(כתובות לעשות  לקרובו  שיעץ 

בדין) ללמדו .לזכות  אף לרמב "ם כי הרמב"ם , על הרע "ב  פליג אחד שבדבר שנ"ל כתב (בתוי"ט 

אסור ) מעשה  ללמדו  רק  ולרע"ב  אסור, נוסף.כג ..טענה  פירוש  ועיי "ש ברע"ב , ראשון פירוש
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לׁש קּ ר: ילמדוּ  מּת וֹ כם ׁש ּמ א 

ׁש מעיה  מהם. קבּ לוּ  ואבטליוֹ ן  ׁש מעיה
את  וּ שׂ נא  ה ּמ לאכה , את  אהב א וֹ מר,

לרׁש וּ ת : ּת תודּ ע  ואל הר בּ נ וּ ת ,

י

     
    כד 

         

    
     

    
      

כה      כו      
            

       כז

י " ש ר

ואבטליוֹ ן.י וּ מבּ ניׁש מ עיה הי וּ , צדק גּ רי ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ׁש ּמ ּפ ני וׁש מּת י הם . סנחריב ׁש ל  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָבּ ניו 
בּ ׁש ם  נקרא דּ ין  בּ ית  אב אבטליוֹ ן ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה 
טליא  כּ י לּק טנּ ים . אב ׁש ּפ רוּ ׁש וֹ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶזה,

כּ מוֹ  קטן, אר ּמ י, ה:)בּ ל ׁש וֹ ן אמר (מג לּ ה ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌
קטן  כּ ׁש הייתי טליא , הוינא  כּ ד יוֹ חנן .רב ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌

וטליתא  טליא  קיד .)לית וּ  יביא וּ (יבמוֹ ת ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌
אביהן  אבטליוֹ ן  כּ אן  אף וּ קטנּ ה . ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָקטן 

קטנּ ים: יתוֹ מים  הּמ לאכה.ׁש ל  את אהב ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌
לסק ח יּ ב  לּ הת ּפ רנס, בּ מה  לוֹ  יׁש  ֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 
ׁש מוּ ם  לידי מביאה  ׁש הבּ ּט לה ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ מלאכה .

נט :) הרבּ נוּ ת.:(כּ תבּ וֹ ת את ולא וּ שׂ נא ְ◌◌ְ◌ֹ

לסק לי וּ גנאי אני גּ דוֹ ל אדם  ֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַֹּת אמר 
כּ הנא  לרב רב ליּה  דּ אמר ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ מלאכה ,

קיג.) וטל (ּפ סחים בּ וּ ק  נבלתא  ּפ ׁש ט , ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֹ
ר בּ א  גּ ברא  אנא  כּ הנא תימא  ולא  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַאגרא,
וּ שׂ נא  אחר, ּפ רוּ ׁש  מלּ תא . בּ י וסניא  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲאנא 
ל  שׂ ררה  מלּ נהג התרחק הר בּ נוּ ת , ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶאת 

בּ ליה : את  מקבּ רת  ׁש הרבּ נוּ ת  ואל צבּ וּ ר , ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
לרׁש וּ ת. ידיה .ּת תודּ ע ל ר בּ נ וּ ת  ל ּט ל כּ די  ְ◌ֵ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

ּת תודּ  אל  נ ּמ י, יביר וּ אי ׁש א  לרׁש וּ ת , ע ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
לדוֹ אג  ׁש ארע  כּ מוֹ  ,קוֹ נ דּ ת  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַל
ר ׁש וּ ת , קר וּ יה  ה ררה לרׁש וּ ת , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָהאדוֹ מי.

לשׂ וֹ ת  בּ ידּה  ׁש הר ׁש וּ ת  כּ רצוֹ נּה :מּפ ני ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌

כי כד. לחקור , כשמרבה רק  קאי  ולא  ליזהר , צריך דבריו  בשאר  ובין העדים  כשחוקר  בין
לשקר  מתוכם ילמדו  שמא  ותיזהר  העדים  את לחקור  מרבה  הוי  היל"ל  כן .(מלא"ש)אם

שכרה כה. מחמת ולא המלאכה אהבת  מחמת במלאכה  שעוסק  כדתנן כו ..(תוי"ט )ונמצא 
מ"ה)בכתובות אותו (פ"ה  מביאה לגמרי ובטל ותוהה  יושב שאדם הבטלה הרע "ב, פירש ושם  .

לבב. ותמהון בהלה עצמן כז.לידי  לצורך אלא לאדם לו מקרבין בתוי"ט )שאין הובא  .(רש"י,
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הזּ הרוּ  חכמים, אוֹ מר, אבטליוֹ ן
גּ לוּ ת  חוֹ בת  תחוּ ב וּ  ׁש ּמ א  בדבריכם,
וי ׁש ּת וּ  הרעים, מים למקוֹ ם ותגלוּ 
וימוּ ת וּ , אחריכם הבּ אים הּת למידים

מתחלּ ל: ׁש מים ׁש ם  ונמצא 

א וֹ מר, ה לּ ל מהם. קבּ לוּ  וׁש ּמ אי  הלּ ל
ׁש לוֹ ם  א וֹ הב  אהרן , ׁש ל מּת למידיו הוי
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בדבריכם.יא ּת נּ יח וּ הזּ הר וּ  ׁש א ֶ◌ַ◌ִ◌
בּ דבריכם: לטע וֹ ת לּמ ינים ׁש ּמ א מקוֹ ם ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

גּ ל וּ ת. חוֹ בת ל תחוּ בוּ  אף כּ ל וֹ מר , ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌
ׁש ם  אין בּ וֹ  ׁש אּת ם ׁש בּ ּמ קוֹ ם ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִּפ י
החטא  יגרם ׁש ּמ א לח וּ ׁש  י ׁש  ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִמינים,
ׁש יּ ׁש  למקוֹ ם ותגלוּ  גּ לוּ ת, ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְותתחיּ ב וּ 
ׁש א  בּ ּת וֹ רה ּפ נים ׁש ּמ ראים אנׁש ים ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָׁש ם
ויבינוּ  הר ים, ל ּמ ים כּ נּ וּ י  והם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַכּ הלכה,
הגוּ נים, ׁש אינם דּ ברים דּ בריכם  ִֹמּת ו◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌
אחריכם  הבּ אים הּת למידים ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְויׁש ּת וּ 
וימ וּ תוּ  מינוּ ת דּ ברי דּ ברים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵמאוֹ תם

מתחלּ ל.בּ וֹ נם: ׁש מים ׁש ם  ונמצא  ַ◌ֲ◌ָ◌
בּ ע וֹ לם. בּ טלוֹ ת דּ ע וֹ ת אוֹ תן ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶׁש יּ אר וּ 
ם  סוֹ כוֹ  אי ׁש  לאנטיגנוֹ ס ׁש ּק רה ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 
להם  ׁש אמר  ּת למידיו, וּ בי ּת וֹ ס ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָצד וֹ ק
את  המׁש ּמ ׁש ים כּ בדים ּת היוּ  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַאל 
ואמר וּ  ּפ רס, לקבּ ל מנת ל ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָהרב 
מלאכה  ע וֹ שׂ ה ּפ וֹ ל אפׁש ר  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵהם,
מקבּ ל  אינוֹ  ולרב  וטוֹ רח היּ וֹ ם ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָכּ ל
ותלמידיהם, הם למינוּ ת ויצאוּ  ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְּפ רס.
היּ וֹ ם: ד וּ בי ּת וֹ סים צדוֹ קים ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונקראים

ׁש לוֹ ם יב א וֹ הב אהרן  ׁש ל  מ ּת למידיו  הוי 

הרע"ב.כח. כוונת נראה וכן תפא"י,
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הבּ ריּ וֹ ת את אוֹ הב ׁש לוֹ ם, ורוֹ דף
לּת וֹ רה: וּ מקרבן 

אבד ׁש מא, נגד אוֹ מר, היה הוּ א
מוֹ סי וּ דלא  יליׁש מּה . וּ דלא  יסף. ף,ף, 
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ׁש לוֹ ם. נתן,ורוֹ דף דּ ר בּ י בּ אב וֹ ת ּפ ר ׁש וּ  ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌
כּ ׁש היה  ׁש לוֹ ם, אוֹ הב  אהרן היה ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵכּ יצד 
ה וֹ ל היה  מתקוֹ טטים  אדם  בּ ני ׁש ני ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶר וֹ אה 
ואוֹ מר  חבר וֹ , מדּ ת ׁש א  מהם אחד ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְלכל
וּ מכּ ה  מתחרט  הוּ א אי  חבר ראה ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְל וֹ 
אמר  והוּ א , ל ׁש חטא ל צמוֹ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶאת

א  ׁש אבא כּ לי  ֹוּ מ ּת ו ל וֹ , ׁש ּת מחל  לי ִ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌
זה  מנקים הי וּ  בּ זה זה ּפ וֹ ג ים ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש היוּ 
הבּ ר יּ וֹ ת  את מקרב  היה וכיצד  זה. ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶאת
ברה  ׁש בר  בּ אדם י וֹ ד כּ ׁש היה ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַל ּת וֹ רה,
צהבּ וֹ ת, ּפ נים ל וֹ  וּ מראה ּמ וֹ  מתח בּ ר ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהיה 
אלּ וּ  ואוֹ מר  מתבּ יּ ׁש  אדם אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוהיה
כּ ּמ ה  הר ים מ שׂ י  זה צדּ יק יוֹ ד ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָהיה
היה   ּכ  ֹוּ מּת ו מ ּמ נּ י , מתרחק ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהיה

ליו  מ יד ׁש הנּ ביא הוּ א לּמ וּ טב . ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵחוֹ זר 
ב ) אּת י(מלאכי   הל וּ במי ׁש וֹ ר  בּ ׁש ל וֹ ם ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌

מוֹ ן: ה ׁש יב ׁש מּה .יג ור בּ ים  אבד ׁש מא  נגד ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌
שׂ ררה   ֹמּת ו למרח וֹ ק ׁש מוֹ   ׁש נּ מ ׁש ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִמי 
ׁש הר בּ נוּ ת  ׁש מוֹ , יאבד  מהרה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְור בּ נוּ ת,
מ ׁש יכה. לׁש וֹ ן נגד בּ ליה. את ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְמקבּ רת

נגידוּ : מ ׁש כוּ , מ וֹ סי ּת ר גּ וּ ם מיף.וּ דלא  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌
לּמ וּ דוֹ : ל מ וֹ סיף מּפ יו יסף.ׁש אינוֹ  יסוּ ף ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌

ויׁש  ּת למ וּ ד וֹ . וי ׁש כּ ח למד  כּ בר  ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַמה
ּמ יו  אל יאסף כּ ל וֹ מר  יאסף, ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶׁש גּ וֹ רסין

ּת וֹ : בּ לא ילי וימ וּ ת מ דּ לא ף.וּ דלא  קׁש ה ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֹ
ראוּ י כּ ל וֹ מר  חיּ ב , קטלא  ּהל כ ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִמוֹ סיף,

ׁש אמר וּ  כּ מ וֹ  ׁש יּ הרגוּ הוּ , מט )הוּ א (ּפ סחים ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌

וּ מ גּ בּ וֹ : כּ דג , לקרע וֹ  מּת ר  הארץ ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ם

הנאהכט. מחמת  ולא  זה  מחמת  רק תהיה והאהבה  הקב "ה, של ידיו מעשי לאהוב  ראוי כי 
מהם לך תפא "י)ל..(תוי"ט )שמגיע  על(רע "ב , ושליטה גדולה לומר  רצה רבנות, והך .

וגדולה שררה מתוך  שמו  מגדל אלא  מעשיו, מחמת וכבוד לגדולה ראוי שאינו ור "ל אחרים .
אחרים . יסףרע"ב .לא.על ולא  גדול קול כמו  פסק, לשון יסף  לפ"ז יט)(ואולי ה, דמתרגמינן(דברים 

מזרעם  יסוף לא וזכרם כמו  סוף , מלשון נמי אי פסק. כט)ולא ט, שם)(אסתר  שישוכפירש"י רע"ב ועיין  .
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קבל אבות משה א פרק יב

הזּ הרוּ  חכמים, אוֹ מר, אבטליוֹ ן
גּ לוּ ת  חוֹ בת  תחוּ ב וּ  ׁש ּמ א  בדבריכם,
וי ׁש ּת וּ  הרעים, מים למקוֹ ם ותגלוּ 
וימוּ ת וּ , אחריכם הבּ אים הּת למידים

מתחלּ ל: ׁש מים ׁש ם  ונמצא 

א וֹ מר, ה לּ ל מהם. קבּ לוּ  וׁש ּמ אי  הלּ ל
ׁש לוֹ ם  א וֹ הב  אהרן , ׁש ל מּת למידיו הוי
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בדבריכם.יא ּת נּ יח וּ הזּ הר וּ  ׁש א ֶ◌ַ◌ִ◌
בּ דבריכם: לטע וֹ ת לּמ ינים ׁש ּמ א מקוֹ ם ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

גּ ל וּ ת. חוֹ בת ל תחוּ בוּ  אף כּ ל וֹ מר , ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌
ׁש ם  אין בּ וֹ  ׁש אּת ם ׁש בּ ּמ קוֹ ם ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִּפ י
החטא  יגרם ׁש ּמ א לח וּ ׁש  י ׁש  ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִמינים,
ׁש יּ ׁש  למקוֹ ם ותגלוּ  גּ לוּ ת, ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְותתחיּ ב וּ 
ׁש א  בּ ּת וֹ רה ּפ נים ׁש ּמ ראים אנׁש ים ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָׁש ם
ויבינוּ  הר ים, ל ּמ ים כּ נּ וּ י  והם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַכּ הלכה,
הגוּ נים, ׁש אינם דּ ברים דּ בריכם  ִֹמּת ו◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌
אחריכם  הבּ אים הּת למידים ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְויׁש ּת וּ 
וימ וּ תוּ  מינוּ ת דּ ברי דּ ברים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵמאוֹ תם

מתחלּ ל.בּ וֹ נם: ׁש מים ׁש ם  ונמצא  ַ◌ֲ◌ָ◌
בּ ע וֹ לם. בּ טלוֹ ת דּ ע וֹ ת אוֹ תן ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶׁש יּ אר וּ 
ם  סוֹ כוֹ  אי ׁש  לאנטיגנוֹ ס ׁש ּק רה ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 
להם  ׁש אמר  ּת למידיו, וּ בי ּת וֹ ס ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָצד וֹ ק
את  המׁש ּמ ׁש ים כּ בדים ּת היוּ  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַאל 
ואמר וּ  ּפ רס, לקבּ ל מנת ל ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָהרב 
מלאכה  ע וֹ שׂ ה ּפ וֹ ל אפׁש ר  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵהם,
מקבּ ל  אינוֹ  ולרב  וטוֹ רח היּ וֹ ם ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָכּ ל
ותלמידיהם, הם למינוּ ת ויצאוּ  ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְּפ רס.
היּ וֹ ם: ד וּ בי ּת וֹ סים צדוֹ קים ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונקראים

ׁש לוֹ ם יב א וֹ הב אהרן  ׁש ל  מ ּת למידיו  הוי 

הרע"ב.כח. כוונת נראה וכן תפא"י,
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הבּ ריּ וֹ ת את אוֹ הב ׁש לוֹ ם, ורוֹ דף
לּת וֹ רה: וּ מקרבן 

אבד ׁש מא, נגד אוֹ מר, היה הוּ א
מוֹ סי וּ דלא  יליׁש מּה . וּ דלא  יסף. ף,ף, 
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ׁש לוֹ ם. נתן,ורוֹ דף דּ ר בּ י בּ אב וֹ ת ּפ ר ׁש וּ  ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌
כּ ׁש היה  ׁש לוֹ ם, אוֹ הב  אהרן היה ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵכּ יצד 
ה וֹ ל היה  מתקוֹ טטים  אדם  בּ ני ׁש ני ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶר וֹ אה 
ואוֹ מר  חבר וֹ , מדּ ת ׁש א  מהם אחד ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְלכל
וּ מכּ ה  מתחרט  הוּ א אי  חבר ראה ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְל וֹ 
אמר  והוּ א , ל ׁש חטא ל צמוֹ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶאת

א  ׁש אבא כּ לי  ֹוּ מ ּת ו ל וֹ , ׁש ּת מחל  לי ִ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌
זה  מנקים הי וּ  בּ זה זה ּפ וֹ ג ים ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש היוּ 
הבּ ר יּ וֹ ת  את מקרב  היה וכיצד  זה. ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶאת
ברה  ׁש בר  בּ אדם י וֹ ד כּ ׁש היה ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַל ּת וֹ רה,
צהבּ וֹ ת, ּפ נים ל וֹ  וּ מראה ּמ וֹ  מתח בּ ר ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהיה 
אלּ וּ  ואוֹ מר  מתבּ יּ ׁש  אדם אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוהיה
כּ ּמ ה  הר ים מ שׂ י  זה צדּ יק יוֹ ד ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָהיה
היה   ּכ  ֹוּ מּת ו מ ּמ נּ י , מתרחק ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהיה

ליו  מ יד ׁש הנּ ביא הוּ א לּמ וּ טב . ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵחוֹ זר 
ב ) אּת י(מלאכי   הל וּ במי ׁש וֹ ר  בּ ׁש ל וֹ ם ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌

מוֹ ן: ה ׁש יב ׁש מּה .יג ור בּ ים  אבד ׁש מא  נגד ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌
שׂ ררה   ֹמּת ו למרח וֹ ק ׁש מוֹ   ׁש נּ מ ׁש ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִמי 
ׁש הר בּ נוּ ת  ׁש מוֹ , יאבד  מהרה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְור בּ נוּ ת,
מ ׁש יכה. לׁש וֹ ן נגד בּ ליה. את ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְמקבּ רת

נגידוּ : מ ׁש כוּ , מ וֹ סי ּת ר גּ וּ ם מיף.וּ דלא  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌
לּמ וּ דוֹ : ל מ וֹ סיף מּפ יו יסף.ׁש אינוֹ  יסוּ ף ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌

ויׁש  ּת למ וּ ד וֹ . וי ׁש כּ ח למד  כּ בר  ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַמה
ּמ יו  אל יאסף כּ ל וֹ מר  יאסף, ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶׁש גּ וֹ רסין

ּת וֹ : בּ לא ילי וימ וּ ת מ דּ לא ף.וּ דלא  קׁש ה ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֹ
ראוּ י כּ ל וֹ מר  חיּ ב , קטלא  ּהל כ ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִמוֹ סיף,

ׁש אמר וּ  כּ מ וֹ  ׁש יּ הרגוּ הוּ , מט )הוּ א (ּפ סחים ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌

וּ מ גּ בּ וֹ : כּ דג , לקרע וֹ  מּת ר  הארץ ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ם

הנאהכט. מחמת  ולא  זה  מחמת  רק תהיה והאהבה  הקב "ה, של ידיו מעשי לאהוב  ראוי כי 
מהם לך תפא "י)ל..(תוי"ט )שמגיע  על(רע "ב , ושליטה גדולה לומר  רצה רבנות, והך .

וגדולה שררה מתוך  שמו  מגדל אלא  מעשיו, מחמת וכבוד לגדולה ראוי שאינו ור "ל אחרים .
אחרים . יסףרע"ב .לא.על ולא  גדול קול כמו  פסק, לשון יסף  לפ"ז יט)(ואולי ה, דמתרגמינן(דברים 

מזרעם  יסוף לא וזכרם כמו  סוף , מלשון נמי אי פסק. כט)ולא ט, שם)(אסתר  שישוכפירש"י רע"ב ועיין  .
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חלף: בּ תגא , וּ דא ׁש ּת ּמ ׁש  חיּ ב. קטלא 

מי לי , אני אין  אם א וֹ מר , היה הוּ א 
לא ואם אני . מה  לעצמי , וּ כ ׁש אני לי .

אימתי : עכ ׁש יו,

קבע. תוֹ רת עשׂ ה אוֹ מר, ׁש ּמ אי
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בּ תגא .וּ דא  ׁש ל ׁש ּת ּמ ׁש  בּ כתר ּה  הּמ ׁש ּת ּמ ׁש  ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
חלף  בּ כליו, הּמ ׁש ּת ּמ ׁש  כּ אדם ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָּת וֹ רה
יׁש מאל  בּ ל ׁש וֹ ן ּת גא הע וֹ לם. מן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְובר 
ּת ב וֹ ת  ראׁש י תג"א מפר ׁש ים, וי ׁש  ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶכּ תר .
לאדם  ׁש אסוּ ר  א'חרינא. גּ 'ברא ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַּת 'למיד 
ּת למידיו. ׁש אינן בּ תלמידים ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהׁש ּת ּמ ׁש 
בּ תגא, וּ די ׁש ּת ּמ ׁש  ׁש מ ּת י, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַואני
ואבד , חלף המפר ׁש , בּ ם ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַהּמ ׁש ּת ּמ ׁש 

הבּ א: לע וֹ לם חלק לוֹ  אין ידׁש אין אם  ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
לי . יזכּ ה אני  מי  לצמי , זוֹ כה אני אין אם ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

לעצמי .בּ ׁש בילי : זכיתיוּ כׁש אני  ואפלּ וּ  ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌

וּ ב ּמ ה  הזּ ה הזּ כ וּ ת הוּ א מה ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְל צמי,
לשׂ וֹ ת: ח יּ ב  אני מה כּ נגד  הוּ א ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶנחׁש ב 

עכׁש יו. לא  הזּ ה:ואם כּ יאימתי .בּ ע וֹ לם ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌
ּפ ר וּ ׁש  ע וֹ ד. לזכּ וֹ ת אפׁש ר  אי הּמ ות ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַאחר 
הבּ חר וּ ת, בּ ימי כׁש יו לא אם ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ֵ◌ַאחר ,
ילה  לא הזּ קנה בּ ימי ׁש ּמ א ◌ֶ◌ֲ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵאימתי,

קבע.טו לידי: ּת וֹ רת ּק ר עשׂ ה ׁש יּ היה ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌
וּ כׁש ּת היה  בּ ּת וֹ רה, וּ ב לּ ילה בּ יּ וֹ ם סקִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
ולא  מלאכה. ּת שׂ ה הלּ ּמ וּ ד מן ָיג◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֹ
וּ כ ׁש ּת פנה  בּ ּמ לאכה סק ּק ר  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ היה
וּ מצאתי בּ ּת וֹ רה. ּת סק הּמ לאכה ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִמן

עתו. בלא  וימות עמיו אל יאסף  ור "ל יאסף שני לב.גורסין  רע"ב ועיין רמב "ם . רע"ב,
נוספים . נוסף.לג .פירושים  פירוש ועיי "ש  רע"ב ,
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ּת חמיר  ׁש א קבע , ּת וֹ רת שׂ ה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָכּ תוּ ב ,
ּת חמיר  אוֹ  לאחרים, ותקל  צמ ְל◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ּת הא  אלּ א ,צמל ותקל ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַלאחרים
וכן  לאחרים, כּ מ וֹ   ל קבע  ָּת וֹ רת◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

בּ זרא אוֹ מר  הכין (ז )הוּ א זרא כּ י ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
ול שׂ וֹ ת  ה' ּת וֹ רת את לדר ׁש  ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלבב וֹ 
לבּ וֹ  ׁש הכין כּ מוֹ  י שׂ ראל, לבני  ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְוּ ללּמ ד
ישׂ ראל : לבני מלּמ ד היה  ּכ ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַל שׂ וֹ ת

הרבּ ה. ועשׂ ה מ עט  ׁש ּמ צינוּ אמר  כּ מ וֹ  ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
ׁש אמר  הל וֹ ם, ליו אבינוּ  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ אברהם

יד )ּת ח לּ ה לחם,(בּ רא ׁש ית פת ואּק חה ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
וט וֹ ב :  ר בּ קר  בּ ן ויּק ח  והוי וּ ב ּס וֹ ף ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌

האדם. כּ ל את מכניס מקבּ ל  כּ ׁש אּת ה ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
וּ פני להם ּת ּת ן לא לבית ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְאוֹ רחים
וּ פניו  הנּ וֹ תן ׁש כּ ל  בּ ּק רקע , ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְכּ ב וּ ׁש וֹ ת

בּ ּק  מ ּת נוֹ ת כּ ב וּ ׁש וֹ ת כּ ל  נתן אפלּ וּ  רקע  ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌

נתן  לא כּ אלּ וּ  ליו מלין ◌ַ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש בּ ע וֹ לם
כּ נגד  ׁש ּמ אי , הזהיר  אזהר וֹ ת ׁש ל ׁש  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ְכּ לוּ ם.
גּ בּ וֹ ר  חכם ירמיה, ׁש הזכּ יר  מ ל וֹ ת ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַֹ◌ָׁש לׁש 
ּת וֹ רת שׂ ה אמר  חכם כּ נגד  ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוׁש יר .
ושׂ ה  מ ט  אמר  אמר  ׁש יר  כּ נגד ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶקבע ,
את  מקבּ ל  הוי  אמר  גּ בּ וֹ ר  כּ נגד  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַהר בּ ה,
ׁש יּ כ בּ ׁש  יפוֹ ת, ּפ נים בּ סבר  האדם ֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָכּ ל

וׁש נינוּ  הרע , ל בּ וֹ  כּ נגד  וי לּ חם (לק ּמ ןיצר וֹ  ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌

מ"א ) יצר וֹ :פ "ד  את הכּ וֹ ב ׁש  גּ בּ וֹ ר  ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵאיזהוּ 
רב.טז ל מדבּ ר עשׂ ה הוֹ ראה לנין ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

ונסּת ּפ קּת   לפני דּ ין בּ א אם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַכ ׁש יו,
הּס פק. מן והסּת לּ ק רב , ל שׂ ה ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲבּ וֹ ,
הא  כּ י  . ּלב ד אּת ה ליו ּת פסק ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִֹ◌ְולא
הוי לגבּ יּה  טרפתא אתי הוי כּ י  ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְדרבא
מחסיּ א, דּ מתא טבּ חי  לכלּ הוּ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְמכנּ יף
מכּ ׁש וּ רא: ׁש יבא דלמטין היכי  כּ י  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָאמר ,

ויק לד. ובסוף לחם פת ואקחה שאמר  אבינו אברהם בקר כמו בן  בכל(רע "ב)ח הדין  והוא ,
הרבה. ויעשה  מעט יאמר  טוב דבר 
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כ
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חלף: בּ תגא , וּ דא ׁש ּת ּמ ׁש  חיּ ב. קטלא 

מי לי , אני אין  אם א וֹ מר , היה הוּ א 
לא ואם אני . מה  לעצמי , וּ כ ׁש אני לי .

אימתי : עכ ׁש יו,

קבע. תוֹ רת עשׂ ה אוֹ מר, ׁש ּמ אי

יד

טו

     
    

         לב     
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בּ תגא .וּ דא  ׁש ל ׁש ּת ּמ ׁש  בּ כתר ּה  הּמ ׁש ּת ּמ ׁש  ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
חלף  בּ כליו, הּמ ׁש ּת ּמ ׁש  כּ אדם ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָּת וֹ רה
יׁש מאל  בּ ל ׁש וֹ ן ּת גא הע וֹ לם. מן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְובר 
ּת ב וֹ ת  ראׁש י תג"א מפר ׁש ים, וי ׁש  ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶכּ תר .
לאדם  ׁש אסוּ ר  א'חרינא. גּ 'ברא ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַּת 'למיד 
ּת למידיו. ׁש אינן בּ תלמידים ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהׁש ּת ּמ ׁש 
בּ תגא, וּ די ׁש ּת ּמ ׁש  ׁש מ ּת י, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַואני
ואבד , חלף המפר ׁש , בּ ם ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַהּמ ׁש ּת ּמ ׁש 

הבּ א: לע וֹ לם חלק לוֹ  אין ידׁש אין אם  ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
לי . יזכּ ה אני  מי  לצמי , זוֹ כה אני אין אם ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

לעצמי .בּ ׁש בילי : זכיתיוּ כׁש אני  ואפלּ וּ  ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌

וּ ב ּמ ה  הזּ ה הזּ כ וּ ת הוּ א מה ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְל צמי,
לשׂ וֹ ת: ח יּ ב  אני מה כּ נגד  הוּ א ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶנחׁש ב 

עכׁש יו. לא  הזּ ה:ואם כּ יאימתי .בּ ע וֹ לם ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌
ּפ ר וּ ׁש  ע וֹ ד. לזכּ וֹ ת אפׁש ר  אי הּמ ות ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַאחר 
הבּ חר וּ ת, בּ ימי כׁש יו לא אם ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ֵ◌ַאחר ,
ילה  לא הזּ קנה בּ ימי ׁש ּמ א ◌ֶ◌ֲ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵאימתי,

קבע.טו לידי: ּת וֹ רת ּק ר עשׂ ה ׁש יּ היה ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌
וּ כׁש ּת היה  בּ ּת וֹ רה, וּ ב לּ ילה בּ יּ וֹ ם סקִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
ולא  מלאכה. ּת שׂ ה הלּ ּמ וּ ד מן ָיג◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֹ
וּ כ ׁש ּת פנה  בּ ּמ לאכה סק ּק ר  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ היה
וּ מצאתי בּ ּת וֹ רה. ּת סק הּמ לאכה ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִמן

עתו. בלא  וימות עמיו אל יאסף  ור "ל יאסף שני לב.גורסין  רע"ב ועיין רמב "ם . רע"ב,
נוספים . נוסף.לג .פירושים  פירוש ועיי "ש  רע"ב ,
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מקבּ ל  והוי הרבּ ה, ועשׂ ה  מעט  אמר
ה  כּ ל יפ וֹ ת :את  ּפ נים בּ סבר אדם 

עשׂ ה אוֹ מר, היה גּ מליאל רבּ ן
הּס פק, מן והסּת לּ ק רב, ל
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ּת חמיר  ׁש א קבע , ּת וֹ רת שׂ ה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָכּ תוּ ב ,
ּת חמיר  אוֹ  לאחרים, ותקל  צמ ְל◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ּת הא  אלּ א ,צמל ותקל ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַלאחרים
וכן  לאחרים, כּ מ וֹ   ל קבע  ָּת וֹ רת◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

בּ זרא אוֹ מר  הכין (ז )הוּ א זרא כּ י ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
ול שׂ וֹ ת  ה' ּת וֹ רת את לדר ׁש  ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלבב וֹ 
לבּ וֹ  ׁש הכין כּ מוֹ  י שׂ ראל, לבני  ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְוּ ללּמ ד
ישׂ ראל : לבני מלּמ ד היה  ּכ ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַל שׂ וֹ ת

הרבּ ה. ועשׂ ה מ עט  ׁש ּמ צינוּ אמר  כּ מ וֹ  ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
ׁש אמר  הל וֹ ם, ליו אבינוּ  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ אברהם

יד )ּת ח לּ ה לחם,(בּ רא ׁש ית פת ואּק חה ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
וט וֹ ב :  ר בּ קר  בּ ן ויּק ח  והוי וּ ב ּס וֹ ף ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌

האדם. כּ ל את מכניס מקבּ ל  כּ ׁש אּת ה ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
וּ פני להם ּת ּת ן לא לבית ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְאוֹ רחים
וּ פניו  הנּ וֹ תן ׁש כּ ל  בּ ּק רקע , ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְכּ ב וּ ׁש וֹ ת

בּ ּק  מ ּת נוֹ ת כּ ב וּ ׁש וֹ ת כּ ל  נתן אפלּ וּ  רקע  ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌

נתן  לא כּ אלּ וּ  ליו מלין ◌ַ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש בּ ע וֹ לם
כּ נגד  ׁש ּמ אי , הזהיר  אזהר וֹ ת ׁש ל ׁש  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ְכּ לוּ ם.
גּ בּ וֹ ר  חכם ירמיה, ׁש הזכּ יר  מ ל וֹ ת ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַֹ◌ָׁש לׁש 
ּת וֹ רת שׂ ה אמר  חכם כּ נגד  ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוׁש יר .
ושׂ ה  מ ט  אמר  אמר  ׁש יר  כּ נגד ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶקבע ,
את  מקבּ ל  הוי  אמר  גּ בּ וֹ ר  כּ נגד  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַהר בּ ה,
ׁש יּ כ בּ ׁש  יפוֹ ת, ּפ נים בּ סבר  האדם ֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָכּ ל

וׁש נינוּ  הרע , ל בּ וֹ  כּ נגד  וי לּ חם (לק ּמ ןיצר וֹ  ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌

מ"א ) יצר וֹ :פ "ד  את הכּ וֹ ב ׁש  גּ בּ וֹ ר  ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵאיזהוּ 
רב.טז ל מדבּ ר עשׂ ה הוֹ ראה לנין ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

ונסּת ּפ קּת   לפני דּ ין בּ א אם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַכ ׁש יו,
הּס פק. מן והסּת לּ ק רב , ל שׂ ה ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲבּ וֹ ,
הא  כּ י  . ּלב ד אּת ה ליו ּת פסק ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִֹ◌ְולא
הוי לגבּ יּה  טרפתא אתי הוי כּ י  ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְדרבא
מחסיּ א, דּ מתא טבּ חי  לכלּ הוּ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְמכנּ יף
מכּ ׁש וּ רא: ׁש יבא דלמטין היכי  כּ י  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָאמר ,

ויק לד. ובסוף לחם פת ואקחה שאמר  אבינו אברהם בקר כמו בן  בכל(רע "ב)ח הדין  והוא ,
הרבה. ויעשה  מעט יאמר  טוב דבר 
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אמד וֹ ת : לעּׂשר ּת ר בּ ה  ואל

ימי כּ ל אוֹ מר, בּ נוֹ  ׁש מעוֹ ן
מצאתי ולא החכמים, בין גּ דלּת י
ולא ׁש תיקה. אלּ א טוֹ ב לגּ וּ ף
הּמ עשׂ ה. א לּ א  העקּ ר , הוּ א  הּמ דרׁש 
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אמד וֹ ת. לעּׂשר  ּת רבּ ה ׁש הּמ פריׁש ואל ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌
הּק לקלה. מן נצּ וֹ ל  אינוֹ  מאמד ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַמשׂ ר וֹ ת
מ שׂ ר וֹ תיו  לּת ן ראוּ י מּמ ה ּפ וֹ חת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִאם
הדיף  ואם מקלקלים. וּ פר וֹ תיו ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌◌ְמתּק נים
מתּק נים  ּפ ר וֹ תיו ל ּת ן, ראוּ י ׁש היה ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ל 

מקלקלים: מצאתי יז וּ משׂ ר וֹ תיו ולא  ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌
ׁש תיקה. א לּ א  ט וֹ ב ׁש וֹ מ לגּ וּ ף מי ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌

וׁש וֹ תק: העּק ר חר ּפ תוֹ  הוּ א  הּמ דר ׁש  ולא  ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
הּמ עשׂ ה. ׁש התיקה א לּ א  ל ותדע  ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

והדּ בּ וּ ר  והדּ ר ׁש  הּמ דר ׁש  ׁש אפלּ וּ  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָט וֹ בה,
הימנּ ה, ט וֹ בה מ דּ ה ל ׁש אין ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה
בּ ׁש ביל  אלּ א הכר  קבּ וּ ל ּק ר  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵאין
נוֹ ח מקיּ ם, ואינוֹ  והדּ וֹ ר ׁש  ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ שׂ ה,
דּ וֹ ר ׁש : היה ולא ׁש וֹ תק היה אם ◌ֵ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִל וֹ 

והמפרישלה. מעשרה , אחד  בתורה  מפורש  מעשר  תרומת  של  וכן ראשון מעשר  שיעור 
לא השיעור  על מוסיף  ואם  מתוקנים, פירותיו  כל שאין נמצא  השיעור  מן  פוחת  אם מאומד
ברע"ב, כמבואר  טבל , פירות מעורב במעשרותיו ונמצא  שהפריש  מה  כל  על מעשר  שם חל 

שאיןעיי"ש . משום כן, לעשות  ירבה שלא  אלא  אמר ולא מאומד להפריש בהחלט  אסר  לא התנא (אמנם

להפחית) או  להרבות יתכוין שלא  ורק  יפה, לאמוד מתכוין אם  בדבר הרע"ב .איסור דעת (תרומות (כן 

מ"ו) באומד )ותוספות פ"ד  ניטלת ד "ה לא. דף שם ).(גיטין תרומות  מסכת חיים  מקור  עיין רבן לו ..)(להרחבה הוא 
רבן  נזכר  שוב הקרובה  במשנה מלכות. הרוגי  מעשרה  שהיה  הראשון גמליאל בן  שמעון
שלמה המלאכת  אבל זו, משנה  של  שמעון רבי  נכד שהוא התוי "ט דעת  גמליאל, בן  שמעון
שמעון  כאן  שנה זה ובעבור  נסמך  שלא עד אמר  זה שדבר  אלא  רשב"ג אותו  שהוא  כתב

שמעון. רבן ולא מכללז.סתם  הימנה  טובה  מדה  לך  שאין תורה בדברי שגם  הרי  רע"ב.
שהשתיקה דעלמא במילי ק"ו  לו . טוב השתיקה כן ולולא  מעשה , גם  בה  יש  אם  רק  זה מקום
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חטא: מביא דברים, הּמ רבּ ה וכל

ׁש ל ׁש ה  על אוֹ מר, גּ מליאל בּ ן ׁש מעוֹ ן  רבּ ן
ועל  הדּ ין  על ע וֹ מד , הע וֹ לם דברים

ׁש נּ אמר  הּׁשלוֹ ם, ועל ח )האמת  (זכריה  
בּ ׁש עריכם: ׁש פטוּ  ׁש לוֹ ם וּ מׁש ּפ ט אמת 
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חטא מביא דברים  ה ּמ רבּ ה מצינוּ .וכל ׁש כּ ן ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
אמר  ואמרה, דּ ברים, ׁש הר בּ תה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְבּ חוּ ה
בּ וֹ , תגע וּ  ולא מ ּמ נּ וּ  תאכלוּ  לא ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְֹֹ◌ִֹ◌ֱאלהים
וּ דחפּה  בּ ּה , נאסרה ׁש א נגיה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְוהוֹ סיפה
ׁש אין  כּ ׁש ם לּה , ואמר  בּ וֹ , ׁש נּ גה  ד ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָנחׁש 
בּ אכילה, מיתה אין  ּכ בּ נגיה ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִמיתה
מן  ׁש אכלה חטא, לידי  בּ את  ּכ  ִֹוּ מּת ו◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

אוֹ מר  ׁש למה הוּ א ל)הּפ רי. אל (מׁש לי  ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵֹֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌
ונכזב ּת :  ּב י וֹ כיח ּפ ן דּ בריו ל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵּת וֹ סף

אדם יח בּ ני  ׁש ל  י וּ בן ע וֹ מד. ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָהע וֹ לם
דּ ל יל : עוֹ מד  העוֹ לם כּ מוֹ  זה אין ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתקיּ ם.

הדּ ין . החיּ ב:על את וּ לחיּ ב  הזּ כּ אי  את לזכּ וֹ ת ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌
האמת. בּ מית וֹ :ו על אי ׁש  י ׁש ּק ר וּ  ו עלׁש א ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

לחבר וֹ :הּׁשלוֹ ם. אדם וּ בין הּמ לכ יּ וֹ ת, בּ ין ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

יפה . זה(ו תמיד  ידי שעל משום אולי משיב, ואינו  חרפתו  השומע  ברישא הרע "ב פירש אעפ"כ

חז"ל שאמרו  כמו  נשגבים לדברים  פח:)זוכה  דף ואינם(שבת  חרפתם שומעים  עולבים ואינם  הנעלבים

ומפורסם בגבורתו '. השמש כצאת  'ואוהביו  אומר הכתוב עליהם ביסורים ושמחים מאהבה  עושים  משיבים 

לומר  יותר שייך זה ועל מריבה , בשעת פיו  כשבולם בהם  זוכה  שאדם  הטבע מדרך למעלה  הישועות

לגוף) טוב  פירקין לח..שהוא  בריש  דברים (מ"ב)לעיל שלשה על  הצדיק  שמעון מאמר 
נברא לא  הרע"ב שם  ופירש חסדים , גמילות ועל העבודה  ועל התורה על עומד , העולם 
אדם  בני  שיישוב לומר  התנא בא כאן אבל הללו. דברים  שלשה בשביל אלא העולם 

פה. הנזכרים דברים בשלשה  אלא  להתקיים אפשר  אי  זכריהלט.בעולם מבשר  זה בפרק 
שכדי  להם  אמר  זה ובפסוק  לירושלים , בבל מגלות להשיבם  הקב"ה  שעתיד הנביא
ׁש לוֹ ם  וּ מ ׁש ּפ ט אמת  ר ה וּ  את איׁש  אמת  דּ בּ ר וּ  ּת שׂ וּ  אׁש ר  ה דּ ברים  א לּ ה לכך ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵלזכות
הגלות. ומונע להתקיים  אדם בני  יישוב הגורמים  הם אלו  שדברים הרי בּ ׁש ריכם : ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִׁש פטוּ 
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אמד וֹ ת : לעּׂשר ּת ר בּ ה  ואל

ימי כּ ל אוֹ מר, בּ נוֹ  ׁש מעוֹ ן
מצאתי ולא החכמים, בין גּ דלּת י
ולא ׁש תיקה. אלּ א טוֹ ב לגּ וּ ף
הּמ עשׂ ה. א לּ א  העקּ ר , הוּ א  הּמ דרׁש 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אמד וֹ ת. לעּׂשר  ּת רבּ ה ׁש הּמ פריׁש ואל ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌
הּק לקלה. מן נצּ וֹ ל  אינוֹ  מאמד ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַמשׂ ר וֹ ת
מ שׂ ר וֹ תיו  לּת ן ראוּ י מּמ ה ּפ וֹ חת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִאם
הדיף  ואם מקלקלים. וּ פר וֹ תיו ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌◌ְמתּק נים
מתּק נים  ּפ ר וֹ תיו ל ּת ן, ראוּ י ׁש היה ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ל 

מקלקלים: מצאתי יז וּ משׂ ר וֹ תיו ולא  ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌
ׁש תיקה. א לּ א  ט וֹ ב ׁש וֹ מ לגּ וּ ף מי ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌

וׁש וֹ תק: העּק ר חר ּפ תוֹ  הוּ א  הּמ דר ׁש  ולא  ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
הּמ עשׂ ה. ׁש התיקה א לּ א  ל ותדע  ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

והדּ בּ וּ ר  והדּ ר ׁש  הּמ דר ׁש  ׁש אפלּ וּ  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָט וֹ בה,
הימנּ ה, ט וֹ בה מ דּ ה ל ׁש אין ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה
בּ ׁש ביל  אלּ א הכר  קבּ וּ ל ּק ר  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵאין
נוֹ ח מקיּ ם, ואינוֹ  והדּ וֹ ר ׁש  ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ שׂ ה,
דּ וֹ ר ׁש : היה ולא ׁש וֹ תק היה אם ◌ֵ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִל וֹ 

והמפרישלה. מעשרה , אחד  בתורה  מפורש  מעשר  תרומת  של  וכן ראשון מעשר  שיעור 
לא השיעור  על מוסיף  ואם  מתוקנים, פירותיו  כל שאין נמצא  השיעור  מן  פוחת  אם מאומד
ברע"ב, כמבואר  טבל , פירות מעורב במעשרותיו ונמצא  שהפריש  מה  כל  על מעשר  שם חל 

שאיןעיי"ש . משום כן, לעשות  ירבה שלא  אלא  אמר ולא מאומד להפריש בהחלט  אסר  לא התנא (אמנם

להפחית) או  להרבות יתכוין שלא  ורק  יפה, לאמוד מתכוין אם  בדבר הרע"ב .איסור דעת (תרומות (כן 

מ"ו) באומד )ותוספות פ"ד  ניטלת ד "ה לא. דף שם ).(גיטין תרומות  מסכת חיים  מקור  עיין רבן לו ..)(להרחבה הוא 
רבן  נזכר  שוב הקרובה  במשנה מלכות. הרוגי  מעשרה  שהיה  הראשון גמליאל בן  שמעון
שלמה המלאכת  אבל זו, משנה  של  שמעון רבי  נכד שהוא התוי "ט דעת  גמליאל, בן  שמעון
שמעון  כאן  שנה זה ובעבור  נסמך  שלא עד אמר  זה שדבר  אלא  רשב"ג אותו  שהוא  כתב

שמעון. רבן ולא מכללז.סתם  הימנה  טובה  מדה  לך  שאין תורה בדברי שגם  הרי  רע"ב.
שהשתיקה דעלמא במילי ק"ו  לו . טוב השתיקה כן ולולא  מעשה , גם  בה  יש  אם  רק  זה מקום
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חטא: מביא דברים, הּמ רבּ ה וכל

ׁש ל ׁש ה  על אוֹ מר, גּ מליאל בּ ן ׁש מעוֹ ן  רבּ ן
ועל  הדּ ין  על ע וֹ מד , הע וֹ לם דברים

ׁש נּ אמר  הּׁשלוֹ ם, ועל ח )האמת  (זכריה  
בּ ׁש עריכם: ׁש פטוּ  ׁש לוֹ ם וּ מׁש ּפ ט אמת 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

חטא מביא דברים  ה ּמ רבּ ה מצינוּ .וכל ׁש כּ ן ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
אמר  ואמרה, דּ ברים, ׁש הר בּ תה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְבּ חוּ ה
בּ וֹ , תגע וּ  ולא מ ּמ נּ וּ  תאכלוּ  לא ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְֹֹ◌ִֹ◌ֱאלהים
וּ דחפּה  בּ ּה , נאסרה ׁש א נגיה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְוהוֹ סיפה
ׁש אין  כּ ׁש ם לּה , ואמר  בּ וֹ , ׁש נּ גה  ד ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָנחׁש 
בּ אכילה, מיתה אין  ּכ בּ נגיה ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִמיתה
מן  ׁש אכלה חטא, לידי  בּ את  ּכ  ִֹוּ מּת ו◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

אוֹ מר  ׁש למה הוּ א ל)הּפ רי. אל (מׁש לי  ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵֹֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌
ונכזב ּת :  ּב י וֹ כיח ּפ ן דּ בריו ל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵּת וֹ סף

אדם יח בּ ני  ׁש ל  י וּ בן ע וֹ מד. ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָהע וֹ לם
דּ ל יל : עוֹ מד  העוֹ לם כּ מוֹ  זה אין ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתקיּ ם.

הדּ ין . החיּ ב:על את וּ לחיּ ב  הזּ כּ אי  את לזכּ וֹ ת ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌
האמת. בּ מית וֹ :ו על אי ׁש  י ׁש ּק ר וּ  ו עלׁש א ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

לחבר וֹ :הּׁשלוֹ ם. אדם וּ בין הּמ לכ יּ וֹ ת, בּ ין ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

יפה . זה(ו תמיד  ידי שעל משום אולי משיב, ואינו  חרפתו  השומע  ברישא הרע "ב פירש אעפ"כ

חז"ל שאמרו  כמו  נשגבים לדברים  פח:)זוכה  דף ואינם(שבת  חרפתם שומעים  עולבים ואינם  הנעלבים

ומפורסם בגבורתו '. השמש כצאת  'ואוהביו  אומר הכתוב עליהם ביסורים ושמחים מאהבה  עושים  משיבים 

לומר  יותר שייך זה ועל מריבה , בשעת פיו  כשבולם בהם  זוכה  שאדם  הטבע מדרך למעלה  הישועות

לגוף) טוב  פירקין לח..שהוא  בריש  דברים (מ"ב)לעיל שלשה על  הצדיק  שמעון מאמר 
נברא לא  הרע"ב שם  ופירש חסדים , גמילות ועל העבודה  ועל התורה על עומד , העולם 
אדם  בני  שיישוב לומר  התנא בא כאן אבל הללו. דברים  שלשה בשביל אלא העולם 

פה. הנזכרים דברים בשלשה  אלא  להתקיים אפשר  אי  זכריהלט.בעולם מבשר  זה בפרק 
שכדי  להם  אמר  זה ובפסוק  לירושלים , בבל מגלות להשיבם  הקב"ה  שעתיד הנביא
ׁש לוֹ ם  וּ מ ׁש ּפ ט אמת  ר ה וּ  את איׁש  אמת  דּ בּ ר וּ  ּת שׂ וּ  אׁש ר  ה דּ ברים  א לּ ה לכך ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵלזכות
הגלות. ומונע להתקיים  אדם בני  יישוב הגורמים  הם אלו  שדברים הרי בּ ׁש ריכם : ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִׁש פטוּ 
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אומר אבות רבי ב פרק יח

ׁש יּ בר  י ׁש רה   דר איזוֹ הי  א וֹ מר, רבּ י 
תפארת ׁש היא כּ ל האדם, לוֹ 
והוי האדם. מן  לוֹ  ותפארת  לע וֹ שׂ יה
ׁש אין כבחמוּ רה , קלּ ה בּ מצוה  זהיר
מצוֹ ת . ׁש ל שׂ כרן  מּת ן  יוֹ דע א ּת ה 

א 

אומר  רבי  ב פרק
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אוֹ מר .א ׁש יּ ברר:ר בּ י ׁש היא ׁש יּ בר. כּ ל  ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ֹ
האדם. מן ל וֹ  ותפארת  לע וֹ שׂ יה תפארת 
מ ּמ נּ וּ . אדם בּ ני נ וֹ חין ויהיוּ  לוֹ , נוֹ ח  ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש יּ הא 
בּ דּ ר הּמ דּ וֹ ת בּ כל כּ ׁש יּ ל יהיה, ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְוזה
ה ּק צווֹ ת. מני לאחד יּט ה ולא  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָהאמצי 
לוֹ , ּת פארת יׁש  בּ יוֹ תר, כּ ילי הוּ א ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶׁש אם
אדם  בּ ני אין אבל  הרבּ ה , ממוֹ ן ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אוֹ סף
מפזּ ר הוּ א ואם זוֹ . בּ מדּ ה אוֹ ת וֹ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְמפארין
המק בּ לים  אדם בּ ני הראוּ י, מן ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵיוֹ תר
תפארת  אינוֹ  אבל  א וֹ תוֹ , מפארים ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ 

לוֹ , נוֹ ח  ואינוֹ  לידי לעוֹ שׂ יה בּ א ׁש הוּ א ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
הנּ דיבוּ ת  מדּ ת אבל  . ּכ בּ ׁש ביל  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲניּ וּ ת

היא  והּפ זּ וּ ר, הכּ יל וּ ת בּ ין אמצ ית ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶׁש היא 
ואינוֹ  ממוֹ נוֹ  את ׁש וֹ מר לעוֹ שׂ יה, ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִּת פארת
מן ל וֹ  ותפארת הראוּ י . מן יוֹ תר ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְמפזּ ר
ׁש נּ וֹ תן אוֹ תוֹ , מפארים אדם ׁש בּ ני ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָהאדם,
ׁש אר בּ כל הדּ ין וכן לּת ן. לוֹ  ׁש ראוּ י ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 

ׁש להּמ דּ וֹ ת: שׂ כרן  מ ּת ן  י וֹ דע אּת ה ׁש אין ַ◌ִ◌
המקיּ ם מצוֹ ת . שׂ כר בּ ּת וֹ רה נתּפ רׁש  לא ִֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

משׂ וֹ תן . המבּט ל  ענׁש  ולא שׂ ה, ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹֹ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִמצוֹ ת
מפרׁש ין ּת שׂ ה  לא מצוֹ ת ׁש ל נ ׁש ן ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְדּ אלּ וּ 
כּ רת, וחנק , הרג, שׂ רפה , סקילה, ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵהן,
הענׁש  וּ מלקוֹ ת . ׁש מים, בּ ידי ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִוּ מיתה
לחמ וּ רה: והחמוּ ר קלּ ה ל ברה  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַהּק ל

או א. בכרת  יש אדם  בידי  במיתה שהם  יש  עונשן , הכתוב  ביאר  תעשה  לא  במצוות
מהם  איזה  לדעת  ניתן ומזה  אינן, במלקות  שאף  ויש  במלקות, ויש שמים בידי  במיתה
עונש ברובם הכתוב ביאר  לא  עשה במצות  אבל  מהם, למטה  מהם ואיזה  גדול  איסורם

הקב"ה אצל  חשיבותם לדעת  אפשר  אי  ולכן המקיימם , ושכר  רע "ב)המבטלם .(רמב"ם,
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שׂ כר ּה , כּ נגד מצוה  הפסד מחּׁשב  והוי
והסּת כּ ל  הפסדּה . כנגד  עברה  וּ שׂ כר
לידי בא  א ּת ה  ואי דברים בּ ׁש לׁש ה 
עין , מּמ לּ מעלה  מה דּ ע  עברה,
מעשׂ י וכל ׁש וֹ מעת, ואזן רוֹ אה 

נכ ּת בין : בּס פר

יהוּ דה רבּ י ׁש ל בּ נוֹ  גּ מליאל רבּ ן
ּת וֹ רה תלמוּ ד יפה אוֹ מר, הנּ שׂ יא

ב
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מצוה . הפסד מחּׁשב מפסידוהוי א ּת ה  מה ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
כּ נגד ה ּמ צוה , סק מּפ ני  וּ ממוֹ נ  ִמּס חוֹ רת◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
א וֹ  ה זּ ה  בּ ע וֹ לם מּמ נּ ּה  ל ׁש יּ לה ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַה כר

הפסד: מאוֹ ת וֹ  יוֹ תר ׁש יּ היה  ה בּ א , ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם
עברה . בּ ברה,וּ שׂ כר נהנה  ׁש א ּת ה  הנאה  ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌

מּמ נּ ּה : ל לבא  ׁש תיד הפסד ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נגד 

עלמאב. בהאי  מצוה ששכר  ידענו שנתבאר , כמו הוא, כמה  ידוע  שכרה שאין פי על שאף 
מפ שאתה  הגשמי מהטוב אליו ערך ואין  בעוה"ב הוא  האמיתי  ושכר  שאמרו ליכא, וכמו  סיד ,

מי"ז) הזה (פ"ד עולם  חיי  מכל הבא  בעולם רוח קורת של  אחת  שעה זהג ..(תוי"ט )יפה  אין
עליו  עומד  שהקב"ה שיתבונן והיא  ההתבוננות , ומתאר  ממשיך התנא  אלא  עצמו , בפני דבר 
שכן  כל מגונים דברים מלעשות  מתבייש  אדם ודם בשר  מלך  לפני ומה  מעשיו , כל  ורואה

הקב "ה מלכים  מלכי מלך  יונה)לפני  הם ד..(רבינו  דברים  השלשה ולפ"ז  יונה, רבינו עפ "י 
דיבורים  מלדבר  וכן הכבוד , ויראת  בושה מחמת טובים  שאינם מעשים  מלעשות  המניעה 
מחמת ימנע לא  אם ואף כבודו , כסא  לפני שכחה  שאין  הוא  השלישי והדבר  אסורים,

העונש . מחמת ימנע הכבוד , הקודמתה.יראת במשנה  למעלה  הנזכר  רבי  .(תוי"ט )היינו

 י י ח ר ו ק מ

כי



אומר אבות רבי ב פרק יח

ׁש יּ בר  י ׁש רה   דר איזוֹ הי  א וֹ מר, רבּ י 
תפארת ׁש היא כּ ל האדם, לוֹ 
והוי האדם. מן  לוֹ  ותפארת  לע וֹ שׂ יה
ׁש אין כבחמוּ רה , קלּ ה בּ מצוה  זהיר
מצוֹ ת . ׁש ל שׂ כרן  מּת ן  יוֹ דע א ּת ה 

א 

אומר  רבי  ב פרק
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אוֹ מר .א ׁש יּ ברר:ר בּ י ׁש היא ׁש יּ בר. כּ ל  ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ֹ
האדם. מן ל וֹ  ותפארת  לע וֹ שׂ יה תפארת 
מ ּמ נּ וּ . אדם בּ ני נ וֹ חין ויהיוּ  לוֹ , נוֹ ח  ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש יּ הא 
בּ דּ ר הּמ דּ וֹ ת בּ כל כּ ׁש יּ ל יהיה, ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְוזה
ה ּק צווֹ ת. מני לאחד יּט ה ולא  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָהאמצי 
לוֹ , ּת פארת יׁש  בּ יוֹ תר, כּ ילי הוּ א ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶׁש אם
אדם  בּ ני אין אבל  הרבּ ה , ממוֹ ן ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אוֹ סף
מפזּ ר הוּ א ואם זוֹ . בּ מדּ ה אוֹ ת וֹ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְמפארין
המק בּ לים  אדם בּ ני הראוּ י, מן ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵיוֹ תר
תפארת  אינוֹ  אבל  א וֹ תוֹ , מפארים ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ 

לוֹ , נוֹ ח  ואינוֹ  לידי לעוֹ שׂ יה בּ א ׁש הוּ א ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
הנּ דיבוּ ת  מדּ ת אבל  . ּכ בּ ׁש ביל  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲניּ וּ ת

היא  והּפ זּ וּ ר, הכּ יל וּ ת בּ ין אמצ ית ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶׁש היא 
ואינוֹ  ממוֹ נוֹ  את ׁש וֹ מר לעוֹ שׂ יה, ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִּת פארת
מן ל וֹ  ותפארת הראוּ י . מן יוֹ תר ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְמפזּ ר
ׁש נּ וֹ תן אוֹ תוֹ , מפארים אדם ׁש בּ ני ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָהאדם,
ׁש אר בּ כל הדּ ין וכן לּת ן. לוֹ  ׁש ראוּ י ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 

ׁש להּמ דּ וֹ ת: שׂ כרן  מ ּת ן  י וֹ דע אּת ה ׁש אין ַ◌ִ◌
המקיּ ם מצוֹ ת . שׂ כר בּ ּת וֹ רה נתּפ רׁש  לא ִֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

משׂ וֹ תן . המבּט ל  ענׁש  ולא שׂ ה, ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹֹ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִמצוֹ ת
מפרׁש ין ּת שׂ ה  לא מצוֹ ת ׁש ל נ ׁש ן ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְדּ אלּ וּ 
כּ רת, וחנק , הרג, שׂ רפה , סקילה, ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵהן,
הענׁש  וּ מלקוֹ ת . ׁש מים, בּ ידי ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִוּ מיתה
לחמ וּ רה: והחמוּ ר קלּ ה ל ברה  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַהּק ל

או א. בכרת  יש אדם  בידי  במיתה שהם  יש  עונשן , הכתוב  ביאר  תעשה  לא  במצוות
מהם  איזה  לדעת  ניתן ומזה  אינן, במלקות  שאף  ויש  במלקות, ויש שמים בידי  במיתה
עונש ברובם הכתוב ביאר  לא  עשה במצות  אבל  מהם, למטה  מהם ואיזה  גדול  איסורם

הקב"ה אצל  חשיבותם לדעת  אפשר  אי  ולכן המקיימם , ושכר  רע "ב)המבטלם .(רמב"ם,

 י י ח ר ו ק מ

אומר אבות רבי ב יט פרק

שׂ כר ּה , כּ נגד מצוה  הפסד מחּׁשב  והוי
והסּת כּ ל  הפסדּה . כנגד  עברה  וּ שׂ כר
לידי בא  א ּת ה  ואי דברים בּ ׁש לׁש ה 
עין , מּמ לּ מעלה  מה דּ ע  עברה,
מעשׂ י וכל ׁש וֹ מעת, ואזן רוֹ אה 

נכ ּת בין : בּס פר

יהוּ דה רבּ י ׁש ל בּ נוֹ  גּ מליאל רבּ ן
ּת וֹ רה תלמוּ ד יפה אוֹ מר, הנּ שׂ יא

ב
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מצוה . הפסד מחּׁשב מפסידוהוי א ּת ה  מה ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
כּ נגד ה ּמ צוה , סק מּפ ני  וּ ממוֹ נ  ִמּס חוֹ רת◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
א וֹ  ה זּ ה  בּ ע וֹ לם מּמ נּ ּה  ל ׁש יּ לה ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַה כר

הפסד: מאוֹ ת וֹ  יוֹ תר ׁש יּ היה  ה בּ א , ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם
עברה . בּ ברה,וּ שׂ כר נהנה  ׁש א ּת ה  הנאה  ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌

מּמ נּ ּה : ל לבא  ׁש תיד הפסד ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נגד 

עלמאב. בהאי  מצוה ששכר  ידענו שנתבאר , כמו הוא, כמה  ידוע  שכרה שאין פי על שאף 
מפ שאתה  הגשמי מהטוב אליו ערך ואין  בעוה"ב הוא  האמיתי  ושכר  שאמרו ליכא, וכמו  סיד ,

מי"ז) הזה (פ"ד עולם  חיי  מכל הבא  בעולם רוח קורת של  אחת  שעה זהג ..(תוי"ט )יפה  אין
עליו  עומד  שהקב"ה שיתבונן והיא  ההתבוננות , ומתאר  ממשיך התנא  אלא  עצמו , בפני דבר 
שכן  כל מגונים דברים מלעשות  מתבייש  אדם ודם בשר  מלך  לפני ומה  מעשיו , כל  ורואה

הקב "ה מלכים  מלכי מלך  יונה)לפני  הם ד..(רבינו  דברים  השלשה ולפ"ז  יונה, רבינו עפ "י 
דיבורים  מלדבר  וכן הכבוד , ויראת  בושה מחמת טובים  שאינם מעשים  מלעשות  המניעה 
מחמת ימנע לא  אם ואף כבודו , כסא  לפני שכחה  שאין  הוא  השלישי והדבר  אסורים,

העונש . מחמת ימנע הכבוד , הקודמתה.יראת במשנה  למעלה  הנזכר  רבי  .(תוי"ט )היינו
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אומר אבות רבי ב פרק כ

מׁש כּ חת  ׁש ניהם ׁש יּ גיעת  ארץ, דּ ר עם
מלאכה, עּמ ּה  ׁש אין  ּת וֹ רה  וכל עוֹ ן .
העמלים וכל  עוֹ ן. וגוֹ ררת בּ טלה ס וֹ פּה 
עּמ הם עמלים יהיוּ  הצּ בּ וּ ר, עם
מסיּ עּת ן אב וֹ תם ׁש זּ כ וּ ת  ׁש מים, לׁש ם
מעלה  וא ּת ם, לעד . ע וֹ מדת  וצדקתם
עשׂ יתם: כּ אלּ וּ  הרבּ ה שׂ כר עליכם אני 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ארץ.ב סח וֹ רה:דּ ר אוֹ  ׁש יּ גי עת מלאכה ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
עוֹ ן . מ ׁש כּ חת כּ ח וֹ ׁש ניהם  מ ּת ׁש ת ׁש הּת וֹ רה ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֹ

וּ מׁש בּ רת  מפרכת והּמ לאכה אדם, ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל
בּ טל  הרע  יצר   ּכ  ֹוּ מּת ו הגּ וּ ף, ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶאת

מלאכה.מּמ נּ וּ : עּמ ּה  ׁש אין  ּת וֹ רה ואם וכל  ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
ויגי תּה  ּת מיד בּ ּת וֹ רה מל  יהא ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַֹּת אמר 
לּמ לאכה,  צּ ר וּ מה וֹ ן, מׁש כּ חת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְּת הא
ּמ ּה  ׁש אין ּת וֹ רה וכל  ל וֹ מר  הזקק ְלכ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
אפׁש ר  ׁש אי לפי בּ טלה, סוֹ פּה  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְמלאכה
הבּ ר יּ וֹ ת  את וּ מלסטם מזוֹ נוֹ ת, בּ לא ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ְל וֹ 

ּת למ וּ ד וֹ : עּמ הם וּ מׁש כּ ח  עוֹ סקין  יהי וּ  ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌
ׁש מים. ל וֹ מר לׁש ם טרה לּט ל כּ די ולא ְ◌ְֹ◌ֵ◌ִ◌ֲֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌

הצּ בּ וּ ר : בּ ׁש ביל  שׂ יתי  וכ  ּׁש זּ כוּ ת כ ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌
מסיּ עּת ן . צבּ וּ ר אבוֹ תם ׁש ל  אב וֹ תן ׁש זּ כ וּ ת ֶ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌

אל  המסיּ ת היא ל ד הע וֹ מדת ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוצדקתן
ולא  צדקן, לאוֹ ר  להוֹ ציא ּמ הן ֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָהע וֹ סקין
הע וֹ סקים: ׁש ל  הׁש ּת דּ לוּ תן טוּ ב  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִמצּ ד

שׂ כר. עליכם  אני  מ עלה ל וא ּת ם  אף ַ◌ַ◌
מצּ ד  ט וֹ ב  גמר  לידי  בּ א הדּ בר  ׁש אין ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִּפ י
ׁש ל  אב וֹ תם זכ וּ ת בּ ׁש ביל אלּ א ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַמשׂ יכם

שה"ק ,ו . הסיפא  מפרש הרמב"ם  ובשם  נוסף . פירוש שם עיין  ראשון. בפירוש  רע "ב 
איזו  מעשיית  נתבטלתם הציבור  עם  העסק מחמת אם שמים לשם  העוסקים ואתם
ממנה. שנתבטלתם המצוה  אותה  עשיתם כאילו  שכר  עליכם  אני מעלה מצוה ,
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לוֹ  מקרבין  ׁש אין  בּ רׁש וּ ת , זהירין  הווּ 
נראין עצמן. לצר אלּ א לאדם
ע וֹ מדין ואין  הנאתן , בּ ׁש עת  כּ א וֹ הבין 

דּ חקוֹ : בּ ׁש עת  לאדם לוֹ 

כרצוֹ נ רצוֹ נ וֹ  עשׂ ה  א וֹ מר , היה ,ה וּ א  
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כּ אלּ וּ  שׂ כר  ליכם אני  מלה ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִצבּ וּ ר ,
בּ ישׂ ראל , הזּ את הי ׁש וּ ה שׂ יתם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַאּת ם
ׁש מים. לׁש ם ע וֹ סקים ואּת ם ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִהוֹ איל
הצּ בּ וּ ר  ם הע וֹ סקים כּ ל אחר , ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵּפ ר וּ ׁש 
מצוה  לדבר  הצּ בּ וּ ר  את ולכ וֹ ף ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהכריח 
ע וֹ סקים  יהי וּ  ׁש ב וּ יים, לפדי וֹ ן אוֹ  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִלצדקה
ׁש ל  אב וֹ ת ׁש זּ כ וּ ת ׁש מים, ל ׁש ם ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִּמ הם
ליהם  ּפ סקוּ  מה לתת מסיּ ּת ן ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִצבּ וּ ר 
ׁש יּ שׂ וּ  והצּ דקה הר בּ ה, ממ וֹ ן ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַואפלּ וּ 
הּמ תּס קים  ואּת ם ל ד. להם ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌ֲ◌ַּת מד
אני מ לה זוֹ , למצוה הצּ בּ וּ ר  את ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָלכוֹ ף
הּמ צוה  זאת שׂ יתם כּ אלּ וּ  שׂ כר  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲליכם
ואּת ם  ּפ ר ׁש , ורמ בּ "ם מ ּמ ׁש . ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִמּמ מוֹ נכם

שׂ יתם, כּ אלּ וּ  שׂ כר  ליכם אני  ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ַמלה
הצּ בּ וּ ר  ם ע וֹ סקים ׁש אּת ם בּ ׁש ה ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִאם
בּ ׁש ביל  מצוה איזוֹ  מ שׂ יּ ת ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִנתבּ ּט לּת ם
שׂ כר  ליכם אני  מלה הצּ בּ וּ ר , ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִסקי
ׁש נּ תבּ ּט לּת ם  מצוה אוֹ תּה  שׂ יתם ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְכּ אלּ וּ 

בּ רׁש וּ ת.גמּמ נּ ּה : זהירים אּת ם הו וּ  ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
ּפ י ל אף צבּ וּ ר , בּ צרכי ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַהּמ תּס קים
כּ די לר ׁש וּ ת  ּלהתוד צריכים ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶׁש אּת ם
וכוּ ': זהירים הווּ  ר בּ ים, סקי ל  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְלפּק ח 

כרצ וֹ נ ד רצ וֹ נוֹ  בּ חפצי.עשׂ ה ממ וֹ נ ּפ זּ ר  ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
אוֹ תם  ּפ זּ ר ּת  כּ אלּ וּ  ,כּ רצוֹ נ ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָׁש מים,
רצוֹ נ ישׂ ה כן שׂ ית ׁש אם . ַבּ חפצי◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ְ◌
יפה: בּ ין ט וֹ בה  ל י ּת ן כּ לוֹ מר  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִכּ רצוֹ נוֹ ,

מ"י)לעיל ז. אמנם (פ"א  כלל, להם  להתחבר  שאין משמע  לרשות, תתוודע אל שמעיה  אמר 
לה לפעמים חייבים הציבור  לטובת  הוו כאן  שעכ"פ  גמליאל רבן  הזהיר  וע "ז להם , תוודע 

מהם  הרע "ב)זהירין דברי בביאור מצוהח..(תוי"ט  דבר  על שתוציא הכוונה  ובפשטות  רע "ב,
יונה ברבינו אבל עצמך . הוצאות  על מוציא שאתה טובה  ועין פזרנות של  מידה באותה
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מׁש כּ חת  ׁש ניהם ׁש יּ גיעת  ארץ, דּ ר עם
מלאכה, עּמ ּה  ׁש אין  ּת וֹ רה  וכל עוֹ ן .
העמלים וכל  עוֹ ן. וגוֹ ררת בּ טלה ס וֹ פּה 
עּמ הם עמלים יהיוּ  הצּ בּ וּ ר, עם
מסיּ עּת ן אב וֹ תם ׁש זּ כ וּ ת  ׁש מים, לׁש ם
מעלה  וא ּת ם, לעד . ע וֹ מדת  וצדקתם
עשׂ יתם: כּ אלּ וּ  הרבּ ה שׂ כר עליכם אני 
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ארץ.ב סח וֹ רה:דּ ר אוֹ  ׁש יּ גי עת מלאכה ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
עוֹ ן . מ ׁש כּ חת כּ ח וֹ ׁש ניהם  מ ּת ׁש ת ׁש הּת וֹ רה ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֹ

וּ מׁש בּ רת  מפרכת והּמ לאכה אדם, ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל
בּ טל  הרע  יצר   ּכ  ֹוּ מּת ו הגּ וּ ף, ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶאת

מלאכה.מּמ נּ וּ : עּמ ּה  ׁש אין  ּת וֹ רה ואם וכל  ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
ויגי תּה  ּת מיד בּ ּת וֹ רה מל  יהא ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַֹּת אמר 
לּמ לאכה,  צּ ר וּ מה וֹ ן, מׁש כּ חת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְּת הא
ּמ ּה  ׁש אין ּת וֹ רה וכל  ל וֹ מר  הזקק ְלכ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
אפׁש ר  ׁש אי לפי בּ טלה, סוֹ פּה  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְמלאכה
הבּ ר יּ וֹ ת  את וּ מלסטם מזוֹ נוֹ ת, בּ לא ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ְל וֹ 

ּת למ וּ ד וֹ : עּמ הם וּ מׁש כּ ח  עוֹ סקין  יהי וּ  ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌
ׁש מים. ל וֹ מר לׁש ם טרה לּט ל כּ די ולא ְ◌ְֹ◌ֵ◌ִ◌ֲֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌

הצּ בּ וּ ר : בּ ׁש ביל  שׂ יתי  וכ  ּׁש זּ כוּ ת כ ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌
מסיּ עּת ן . צבּ וּ ר אבוֹ תם ׁש ל  אב וֹ תן ׁש זּ כ וּ ת ֶ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌

אל  המסיּ ת היא ל ד הע וֹ מדת ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוצדקתן
ולא  צדקן, לאוֹ ר  להוֹ ציא ּמ הן ֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָהע וֹ סקין
הע וֹ סקים: ׁש ל  הׁש ּת דּ לוּ תן טוּ ב  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִמצּ ד

שׂ כר. עליכם  אני  מ עלה ל וא ּת ם  אף ַ◌ַ◌
מצּ ד  ט וֹ ב  גמר  לידי  בּ א הדּ בר  ׁש אין ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִּפ י
ׁש ל  אב וֹ תם זכ וּ ת בּ ׁש ביל אלּ א ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַמשׂ יכם

שה"ק ,ו . הסיפא  מפרש הרמב"ם  ובשם  נוסף . פירוש שם עיין  ראשון. בפירוש  רע "ב 
איזו  מעשיית  נתבטלתם הציבור  עם  העסק מחמת אם שמים לשם  העוסקים ואתם
ממנה. שנתבטלתם המצוה  אותה  עשיתם כאילו  שכר  עליכם  אני מעלה מצוה ,
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לוֹ  מקרבין  ׁש אין  בּ רׁש וּ ת , זהירין  הווּ 
נראין עצמן. לצר אלּ א לאדם
ע וֹ מדין ואין  הנאתן , בּ ׁש עת  כּ א וֹ הבין 

דּ חקוֹ : בּ ׁש עת  לאדם לוֹ 

כרצוֹ נ רצוֹ נ וֹ  עשׂ ה  א וֹ מר , היה ,ה וּ א  
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כּ אלּ וּ  שׂ כר  ליכם אני  מלה ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִצבּ וּ ר ,
בּ ישׂ ראל , הזּ את הי ׁש וּ ה שׂ יתם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַאּת ם
ׁש מים. לׁש ם ע וֹ סקים ואּת ם ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִהוֹ איל
הצּ בּ וּ ר  ם הע וֹ סקים כּ ל אחר , ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵּפ ר וּ ׁש 
מצוה  לדבר  הצּ בּ וּ ר  את ולכ וֹ ף ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהכריח 
ע וֹ סקים  יהי וּ  ׁש ב וּ יים, לפדי וֹ ן אוֹ  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִלצדקה
ׁש ל  אב וֹ ת ׁש זּ כ וּ ת ׁש מים, ל ׁש ם ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִּמ הם
ליהם  ּפ סקוּ  מה לתת מסיּ ּת ן ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִצבּ וּ ר 
ׁש יּ שׂ וּ  והצּ דקה הר בּ ה, ממ וֹ ן ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַואפלּ וּ 
הּמ תּס קים  ואּת ם ל ד. להם ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌ֲ◌ַּת מד
אני מ לה זוֹ , למצוה הצּ בּ וּ ר  את ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָלכוֹ ף
הּמ צוה  זאת שׂ יתם כּ אלּ וּ  שׂ כר  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲליכם
ואּת ם  ּפ ר ׁש , ורמ בּ "ם מ ּמ ׁש . ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִמּמ מוֹ נכם

שׂ יתם, כּ אלּ וּ  שׂ כר  ליכם אני  ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ַמלה
הצּ בּ וּ ר  ם ע וֹ סקים ׁש אּת ם בּ ׁש ה ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִאם
בּ ׁש ביל  מצוה איזוֹ  מ שׂ יּ ת ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִנתבּ ּט לּת ם
שׂ כר  ליכם אני  מלה הצּ בּ וּ ר , ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִסקי
ׁש נּ תבּ ּט לּת ם  מצוה אוֹ תּה  שׂ יתם ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְכּ אלּ וּ 

בּ רׁש וּ ת.גמּמ נּ ּה : זהירים אּת ם הו וּ  ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
ּפ י ל אף צבּ וּ ר , בּ צרכי ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַהּמ תּס קים
כּ די לר ׁש וּ ת  ּלהתוד צריכים ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶׁש אּת ם
וכוּ ': זהירים הווּ  ר בּ ים, סקי ל  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְלפּק ח 

כרצ וֹ נ ד רצ וֹ נוֹ  בּ חפצי.עשׂ ה ממ וֹ נ ּפ זּ ר  ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
אוֹ תם  ּפ זּ ר ּת  כּ אלּ וּ  ,כּ רצוֹ נ ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָׁש מים,
רצוֹ נ ישׂ ה כן שׂ ית ׁש אם . ַבּ חפצי◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ְ◌
יפה: בּ ין ט וֹ בה  ל י ּת ן כּ לוֹ מר  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִכּ רצוֹ נוֹ ,

מ"י)לעיל ז. אמנם (פ"א  כלל, להם  להתחבר  שאין משמע  לרשות, תתוודע אל שמעיה  אמר 
לה לפעמים חייבים הציבור  לטובת  הוו כאן  שעכ"פ  גמליאל רבן  הזהיר  וע "ז להם , תוודע 

מהם  הרע "ב)זהירין דברי בביאור מצוהח..(תוי"ט  דבר  על שתוציא הכוונה  ובפשטות  רע "ב,
יונה ברבינו אבל עצמך . הוצאות  על מוציא שאתה טובה  ועין פזרנות של  מידה באותה
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רצוֹ נ ׁש יּ עשׂ ה בּ ּט לכּ די כרצוֹ נוֹ .  
רצוֹ ןרצוֹ נ ׁש יּ בּט ל כּ די רצוֹ נ וֹ , מּפ ני   

רצוֹ נ מּפ ני אוֹ מר,אחרים הלּ ל . 
ּת אמין ואל ה צּ בּ וּ ר , מן  ּת פר ׁש  אל
ּת דין ואל , מוֹ ת יוֹ ם עד  בּ עצמ
למקוֹ מוֹ , ׁש ּת גּ יע עד חבר את
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     י        
            

            
             יא

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אחרים. רצוֹ ן  ׁש יּ ב ּט ל כּ לכּ די  צת  יפר ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌
ׁש אין ׁש מּת י, ואני לר ה .  לי ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַה ּק מים
ה וּ א  והרי  מלה , כּ לּפ י כּ בוֹ ד דּ ר א לּ א ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶזה 
.רצ וֹ נ מּפ ני  רצוֹ נוֹ  ׁש יּ בּט ל  כּ די כּ ת וּ ב ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְכּ א לּ וּ 

א ה  בּ ּמ ה בּ פרק ׁש אמרוּ  סג.)כּ א וֹ ת ּה  (ׁש בּ ת  ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌

ׁש ל דּ ין גּ זר אפ לּ וּ  כּ תקנּה  מצוה הע וֹ שׂ ה ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָכּ ל
מ ליו: מתבּ ּט ל ׁש נה  ּת פרׁש ׁש ב ים אל ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

הצּ בּ וּ ר. ׁש כּ ל מן  בּ צרתם. הׁש ּת ּת ף אלּ א ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

בּ נחמת  רוֹ אה  אינוֹ  ה צּ בּ וּ ר מן ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַה ּפ וֹ רׁש 
יא.)הצּ בּ וּ ר עד:(ּת נית בּ עצמ ּת אמין  ואל ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

.מוֹ ת ׁש ּמ ׁש יוֹ ם גּ דוֹ ל כּ הן יוֹ חנן ׁש הרי  ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
נשׂ ה  וּ לבּס וֹ ף ׁש נה ׁש מנים גּ דוֹ לה ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִבּ כהנּ ה 

כט .)צד וֹ קי חבר:(בּ רכוֹ ת  את  ּת דין ואל ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
למקוֹ מ וֹ . ׁש ּת גּ יע ׁש בּ א עד חבר ראית  אם  ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

לח וֹ בה  ּת דינהוּ  אל ונכׁש ל, נּס יוֹ ן ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִלידי 
ותנּ צל : כּ מוֹ תוֹ  נּס יוֹ ן לידי   ׁש ּת גּ י ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַד 

יוציא ושמחה  חשק באותו עצמו חפצי על כשמוציא לו שיש והחשק הרצון על שקאי מפרש
שמים חפצי ברצוןעל אלא לב , ועצבון  וחימה  ובאף  כמתקצף המצוה  תעשה שלא שכתב  בתוי"ט, זה  (וכעין 

הרע"ב ) בדברי  נכלל זה כל ואולי  לב. כבודט..ובשמחת דרך שדיבר  אלא  הקב "ה של רצונו ר"ל א "נ
שכבר דין  גזר  השי"ת יבטל ה"נ השי"ת רצון  מפני רצונו שמבטל ידי שעל ור "ל  מעלה. כלפי
מעליו  מתבטל שנה שבעים  של דין גזר  אפילו כתיקנה מצוה  העושה  כל כמ "ש עליו, נגזר

כן י..(רע"ב ) לעולם, ברכה סימן רואה אינו גם כי מעוקציך, ולא מדובשיך לא למימר  וליכא
שאינו  נמי אי מרובה. טובה מדה שכן מצרתם, עדיף  ציבור  נחמת שודאי י"ל  ועוד רש "י. כתב

ממקומו יגלה או עתו בלא שימות מחמת  ולמקוםיא ..(תוי "ט)רואה  כלומר  אמת , השפת  וז"ל 
כלל . חבירך תדין אל ולכן שוות , אדם  בני דעות  כל לא כי לעולם, להגיע אפשר אי חבירך
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אפׁש ר ׁש אי דּ בר ּת אמר ואל
ּת אמר  ואל להּׁשמע . ׁש ּס וֹ פ וֹ  לׁש מע,
ת ּפ נה: לא  ׁש ּמ א  א ׁש נה , לכׁש א ּפ נה 

ירא בּ וּ ר אין אוֹ מר, היה הוּ א
חסיד, הארץ עם ולא חטא,
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וסוֹ פוֹ  ל ׁש מ ע אפׁש ר  ׁש אי  דּ בר ּת אמר  ואל
מסּפ קים להּׁשמע.  דּ ברי יהיוּ  לא כּ לוֹ מר , ְ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌

וּ ב יּ וּ ן  בּ תח לּ ה להבינם אפׁש ר  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶׁש אי 
בּ הם  וֹ מ ה ימיק ׁש אם  ותסמ ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִרא ׁש וֹ ן,
לטעוֹ ת  אדם בּ ני יביא  זה  כּ י יבינם. ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלב ּס וֹ ף
ל  למינוּ ת ויצאוּ  יטע וּ  ׁש ּמ א , ִבּ דברי◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌
אפלּ וּ  סוֹ ד ּת ג לּ ה לא אחר , ּפ ר וּ ׁש  .ָיד◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ִ◌
מי כּ אן ׁש אין ותאמר   צמ לבין ֵבּ ינ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
ע וֹ ף  כּ י להמע , ׁש ּס וֹ פוֹ  לפי  , ֶׁש יּ ׁש מ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌
לפי  היא והגּ רסא ה ּק וֹ ל. את יוֹ לי ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַהמים
ר ׁש "י אבל להמע . ׁש ּס וֹ פוֹ  זה, ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵּפ ר וּ ׁש 

 לׁש מ ׁש אפׁש ר  דּ בר  ּת אמר  ואל  ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ֵגּ וֹ רס,
אלׁש  מדבּ ר, ּת וֹ רה  וּ בדברי לה מע . ּס וֹ פ וֹ  ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌

 לׁש מ יכ וֹ ל ׁש אּת ה ּת וֹ רה דּ בר  ל  ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַֹּת אמר 
הט  אלּ א לב ּס וֹ ף, אוֹ תוֹ  ׁש ּת ׁש מע  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַכ ׁש יו

מיּ ד : וּ ׁש מע   סקי,לכׁש א ּפ נה.אזני מ ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌
בּ ּת וֹ רה: דּ בר ,בּ וּ ר.האסק מ כּ ל ריק ֶ◌ֱ◌ַֹ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌

והוּ א  .יוֹ ד אינוֹ  וּ מּת ן מ א בּ טיב  ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַואפלּ וּ 
לא  והאדמה ּת ר גּ וּ ם הארץ. מם  ָּגּ ר ו◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֹ

מז )תׁש ם ּת ב וּ ר :(בּ רא ׁש ית לא ואר א ולא , ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌
חסיד. הארץ אפׁש ר עם חטא ירא אבל ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

וּ מ ּת ן: מא בּ טיב בּ קי ה וּ א  ׁש הרי ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ היה,

פירושיב . ועיי"ש להשמע '. 'שסופו שלנו הגירסא לפי משנתנו לפרש שיש הרע "ב כתב כן
שסופו  לשמוע 'שאפשר ' דבר  תאמר ואל גרס  ורש"י להשמע'. 'וסופו הגירסא  לפי אחר

לגי  הפירוש  רע"ב ועיין זו.להשמע , יוכליג.רסא לא מעבירות גם שבו הרקות מתוך כי
יונה )להישמר  אבליד ..(רבינו ארץ , של  בתיקונו ורוצה חכמה קצת לו שיש  הוא הארץ  עם

שלי ושלך שלך שלי האומר  כגון הראויין . בתיקונין להבדיל חכמה  בו מ"י )אין  פ "ה שזהו (לקמן
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רצוֹ נ ׁש יּ עשׂ ה בּ ּט לכּ די כרצוֹ נוֹ .  
רצוֹ ןרצוֹ נ ׁש יּ בּט ל כּ די רצוֹ נ וֹ , מּפ ני   

רצוֹ נ מּפ ני אוֹ מר,אחרים הלּ ל . 
ּת אמין ואל ה צּ בּ וּ ר , מן  ּת פר ׁש  אל
ּת דין ואל , מוֹ ת יוֹ ם עד  בּ עצמ
למקוֹ מוֹ , ׁש ּת גּ יע עד חבר את
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אחרים. רצוֹ ן  ׁש יּ ב ּט ל כּ לכּ די  צת  יפר ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌
ׁש אין ׁש מּת י, ואני לר ה .  לי ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַה ּק מים
ה וּ א  והרי  מלה , כּ לּפ י כּ בוֹ ד דּ ר א לּ א ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶזה 
.רצ וֹ נ מּפ ני  רצוֹ נוֹ  ׁש יּ בּט ל  כּ די כּ ת וּ ב ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְכּ א לּ וּ 

א ה  בּ ּמ ה בּ פרק ׁש אמרוּ  סג.)כּ א וֹ ת ּה  (ׁש בּ ת  ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌

ׁש ל דּ ין גּ זר אפ לּ וּ  כּ תקנּה  מצוה הע וֹ שׂ ה ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָכּ ל
מ ליו: מתבּ ּט ל ׁש נה  ּת פרׁש ׁש ב ים אל ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

הצּ בּ וּ ר. ׁש כּ ל מן  בּ צרתם. הׁש ּת ּת ף אלּ א ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

בּ נחמת  רוֹ אה  אינוֹ  ה צּ בּ וּ ר מן ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַה ּפ וֹ רׁש 
יא.)הצּ בּ וּ ר עד:(ּת נית בּ עצמ ּת אמין  ואל ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

.מוֹ ת ׁש ּמ ׁש יוֹ ם גּ דוֹ ל כּ הן יוֹ חנן ׁש הרי  ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
נשׂ ה  וּ לבּס וֹ ף ׁש נה ׁש מנים גּ דוֹ לה ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִבּ כהנּ ה 

כט .)צד וֹ קי חבר:(בּ רכוֹ ת  את  ּת דין ואל ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
למקוֹ מ וֹ . ׁש ּת גּ יע ׁש בּ א עד חבר ראית  אם  ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

לח וֹ בה  ּת דינהוּ  אל ונכׁש ל, נּס יוֹ ן ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִלידי 
ותנּ צל : כּ מוֹ תוֹ  נּס יוֹ ן לידי   ׁש ּת גּ י ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַד 

יוציא ושמחה  חשק באותו עצמו חפצי על כשמוציא לו שיש והחשק הרצון על שקאי מפרש
שמים חפצי ברצוןעל אלא לב , ועצבון  וחימה  ובאף  כמתקצף המצוה  תעשה שלא שכתב  בתוי"ט, זה  (וכעין 

הרע"ב ) בדברי  נכלל זה כל ואולי  לב. כבודט..ובשמחת דרך שדיבר  אלא  הקב "ה של רצונו ר"ל א "נ
שכבר דין  גזר  השי"ת יבטל ה"נ השי"ת רצון  מפני רצונו שמבטל ידי שעל ור "ל  מעלה. כלפי
מעליו  מתבטל שנה שבעים  של דין גזר  אפילו כתיקנה מצוה  העושה  כל כמ "ש עליו, נגזר

כן י..(רע"ב ) לעולם, ברכה סימן רואה אינו גם כי מעוקציך, ולא מדובשיך לא למימר  וליכא
שאינו  נמי אי מרובה. טובה מדה שכן מצרתם, עדיף  ציבור  נחמת שודאי י"ל  ועוד רש "י. כתב

ממקומו יגלה או עתו בלא שימות מחמת  ולמקוםיא ..(תוי "ט)רואה  כלומר  אמת , השפת  וז"ל 
כלל . חבירך תדין אל ולכן שוות , אדם  בני דעות  כל לא כי לעולם, להגיע אפשר אי חבירך
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אפׁש ר ׁש אי דּ בר ּת אמר ואל
ּת אמר  ואל להּׁשמע . ׁש ּס וֹ פ וֹ  לׁש מע,
ת ּפ נה: לא  ׁש ּמ א  א ׁש נה , לכׁש א ּפ נה 

ירא בּ וּ ר אין אוֹ מר, היה הוּ א
חסיד, הארץ עם ולא חטא,
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וסוֹ פוֹ  ל ׁש מ ע אפׁש ר  ׁש אי  דּ בר ּת אמר  ואל
מסּפ קים להּׁשמע.  דּ ברי יהיוּ  לא כּ לוֹ מר , ְ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌

וּ ב יּ וּ ן  בּ תח לּ ה להבינם אפׁש ר  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶׁש אי 
בּ הם  וֹ מ ה ימיק ׁש אם  ותסמ ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִרא ׁש וֹ ן,
לטעוֹ ת  אדם בּ ני יביא  זה  כּ י יבינם. ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלב ּס וֹ ף
ל  למינוּ ת ויצאוּ  יטע וּ  ׁש ּמ א , ִבּ דברי◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌
אפלּ וּ  סוֹ ד ּת ג לּ ה לא אחר , ּפ ר וּ ׁש  .ָיד◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ִ◌
מי כּ אן ׁש אין ותאמר   צמ לבין ֵבּ ינ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
ע וֹ ף  כּ י להמע , ׁש ּס וֹ פוֹ  לפי  , ֶׁש יּ ׁש מ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌
לפי  היא והגּ רסא ה ּק וֹ ל. את יוֹ לי ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַהמים
ר ׁש "י אבל להמע . ׁש ּס וֹ פוֹ  זה, ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵּפ ר וּ ׁש 

 לׁש מ ׁש אפׁש ר  דּ בר  ּת אמר  ואל  ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ֵגּ וֹ רס,
אלׁש  מדבּ ר, ּת וֹ רה  וּ בדברי לה מע . ּס וֹ פ וֹ  ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌

 לׁש מ יכ וֹ ל ׁש אּת ה ּת וֹ רה דּ בר  ל  ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַֹּת אמר 
הט  אלּ א לב ּס וֹ ף, אוֹ תוֹ  ׁש ּת ׁש מע  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַכ ׁש יו

מיּ ד : וּ ׁש מע   סקי,לכׁש א ּפ נה.אזני מ ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌
בּ ּת וֹ רה: דּ בר ,בּ וּ ר.האסק מ כּ ל ריק ֶ◌ֱ◌ַֹ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌

והוּ א  .יוֹ ד אינוֹ  וּ מּת ן מ א בּ טיב  ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַואפלּ וּ 
לא  והאדמה ּת ר גּ וּ ם הארץ. מם  ָּגּ ר ו◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֹ

מז )תׁש ם ּת ב וּ ר :(בּ רא ׁש ית לא ואר א ולא , ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌
חסיד. הארץ אפׁש ר עם חטא ירא אבל ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

וּ מ ּת ן: מא בּ טיב בּ קי ה וּ א  ׁש הרי ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ היה,

פירושיב . ועיי"ש להשמע '. 'שסופו שלנו הגירסא לפי משנתנו לפרש שיש הרע "ב כתב כן
שסופו  לשמוע 'שאפשר ' דבר  תאמר ואל גרס  ורש"י להשמע'. 'וסופו הגירסא  לפי אחר

לגי  הפירוש  רע"ב ועיין זו.להשמע , יוכליג.רסא לא מעבירות גם שבו הרקות מתוך כי
יונה )להישמר  אבליד ..(רבינו ארץ , של  בתיקונו ורוצה חכמה קצת לו שיש  הוא הארץ  עם

שלי ושלך שלך שלי האומר  כגון הראויין . בתיקונין להבדיל חכמה  בו מ"י )אין  פ "ה שזהו (לקמן

 י י ח ר ו ק מ

כט



אומר אבות רבי ב פרק כד

ולא מלּמ ד , הקּ ּפ דן ולא למד , הבּ יׁש ן ולא
וּ במקוֹ ם  מחכּ ים. בסחוֹ רה ה ּמ רבּ ה כל
איׁש : להיוֹ ת  ה ׁש ּת דּ ל  אנ ׁש ים, ׁש אין 

ׁש צּ פה  אחת  גלגּ לת  ראה הוּ א  אף
דּ אטפ ּת , על לּה , אמר  הּמ ים. ּפ ני  על

מטיפי וסוֹ ף . ּיטוּ פוּ ן :אטפ ו  
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י " ש ר

למד. הבּ י ׁש ן  ׁש ּמ א ולא  ל ׁש אל  ׁש הּמ תבּ יּ ׁש  ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌
בּ ספקוֹ תיו: ּת מיד יאר  ליו, ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַיליגוּ 

הּק ּפ דן . הּת למידים ולא  ל  ׁש ּמ קּפ יד הרב  ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
אלּ א  כּ ראוּ י. יל ּמ ד  לא אוֹ תוֹ , ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְכּ ׁש וֹ אלים

לתלמידיו: בּ הלכה  ּפ נים  ׁש יּ ס בּ יר  ולא צרי ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
מח כּ ים. בסח וֹ רה ה ּמ רבּ ה ל )דּ כתיבכל  (דּ ברים  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

מצוּ יה  הּת וֹ רה אין היא, ליּ ם מבר  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵֹ◌ְולא
ל יּ ם מ בר  ׁש הוֹ לכים נה .)בּ אוֹ תם :(רוּ בין  ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌

אנׁש ים. ׁש אין  בּ ראׁש וּ במקוֹ ם  לי ׁש ב  ֵ◌ֵ◌ָ◌ֹ
הוֹ ראוֹ ת: אטפוּ .ווּ להוֹ ר וֹ ת דּ אטפ ּת  על  ְ◌ָ◌

וּ מציפן ר ׁש  הבּ ר יּ וֹ ת את וּ מלסטם היית ע  ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
: ל מדדוּ  מ דּ ה וּ באוֹ תּה  וסוֹ ף בּ נּ הר , ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌

יט וּ פוּ ן.מטיפי בּ ידן מסוּ ר הדּ בר היה ׁש א ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ה וּ א   ּבּ ר ו וה ּק דוֹ ׁש  דּ ין, לבית  אלּ א  ,ְלהרג◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
חיּ ב, ידי ל חוֹ בה  ׁש ּמ גלגּ לים  בּ ידן, ְמסר◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
:מיתת מהן  ּלתב  ּכ אחר  הוּ א ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְותיד

יחיה מתנות  ושונא דכתיב  קרא  יודע  אינו אבל בשוה , ומהנה  שנהנה ארץ  של  תיקונו
שם) הראוי (רע"ב , בין  להבחין תורה  דעת  בו  שאין  כיון חסיד שיהיה לו  אפשר  אי  ולכן  .

ראוי . להרגך,יז.רש"י .טז.רש"י .טו .לשאינו בידן מסור  הדבר  היה  שלא ברע "ב  כדאיתא
מיתתך. מהן לתבוע כך אחר  הקב"ה ועתיד חייב, ידי  על חובה שמגלגלין  כוונתאלא (אין

כאן אלא  הרג, לא  והוא קין שהרגו  יוכיח, והבל הרג, שהוא  מפני שזה מוכרח שנהרג  מי שכל התנא

רוצח היה שהוא  הלל בו  שהכיר נג .)איירי דף סוכה  הקשה(רש"י  יטופון מטיפיך  וסוף  שאמר מה ועל .
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מרבּ ה  בשׂ ר, מר בּ ה  א וֹ מר , היה הוּ א 
דאגה. מר בּ ה  נכסים, מרבּ ה רּמ ה .
מרבּ ה  כׁש פים. מרבּ ה נ ׁש ים, מרבּ ה
עבדים, מרבּ ה זּמ ה . מרבּ ה ׁש פחוֹ ת ,
מרבּ ה תוֹ רה, מרבּ ה גזל. מרבּ ה
חכמה. מר בּ ה  יׁש יבה , מר בּ ה  חיּ ים.
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ר ּמ ה.ז מר בּ ה  ב שׂ ר  בּ אכילה מר בּ ה ה ּמ רבּ ה  ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌
בּ שׂ ר, וּ בל ׁש מן ׁש נּ שׂ ה ד  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְוּ ׁש תיּ ה
ר ּמ ה  וקׁש ה בּ ּק בר , ר ּמ ה ליו ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַמר בּ ה
לן וקמׁש מע החי . בּ בשׂ ר כּ מחט ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַלּמ ת 
חוּ ץ  לאדם קׁש ים רבּ וּ יין ׁש כּ ל  ּת נּ א, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַהאי 

וּ צדקה: וחכמה ּת וֹ רה דאגה.מרבּ וּ י מר בּ ה ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
יבאוּ  ׁש ּמ א אוֹ  הּמ ל מבּ ית יגזלוּ ה וּ  ֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש ּמ א
היה  אחד וחסיד ויהרג וּ ה וּ . לסטים ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָליו
הנּ פׁש . מּפ זּ וּ ר יצּ ילני הּמ קוֹ ם ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתּפ לּ ל ,
אמר הנּ פׁש , ּפ זּ וּ ר מהוּ  מ ּמ נּ וּ  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְוׁש אלוּ 
מפזּ רים  מרבּ ים נכסים לוֹ  ׁש יּ היוּ  ◌ִ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָלהם
נפׁש וֹ  לפזּ ר   וצרי הר בּ ה ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִבּ מקוֹ מ וֹ ת

וּ לכאן: לכאן  מר בּ ה לח ׁש ב נׁש ים  מרבּ ה ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌
אדם כׁש פים. בּ תח לּ ה ואזיל. נקיט סדרא ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌

בּ שׂ ר, וּ מרבּ ה וׁש וֹ תה  ואוֹ כל  צמ וֹ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְמקט
וּ לאחר נכסים, להרבּ וֹ ת מב ּק ׁש   ּכ ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְואחר

ס ּפ וּ ק  בּ ידוֹ  ׁש יּ ׁש  ורוֹ אה נכסים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הרבּ ה 
נ ׁש ים, ל וֹ  מרבּ ה הוּ א רבּ וֹ ת נׁש ים ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְלפרנס 
צריכה  אחת כּ ל נׁש ים ׁש הרבּ ה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְוּ לאחר
ׁש פחוֹ ת, מרבּ ה הרי ׁש ּת ׁש ּמ ׁש נּ ּה , ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִׁש פחה
ל שׂ דוֹ ת  צרי מרבּ ין  בּ ית בני לוֹ  ׁש יּ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְוכיון
בּ יתוֹ , לבני וּ מזוֹ ן יין לסּפ ק ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוּ כרמים
והכּ רמים. ה ד וֹ ת לבד  בדים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַוּ מרבּ ה

זה: בּ סדר ׁש נוּ יין  הן   ת וֹ ר ּה לכ מרבּ ה ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌
חיּ ים. ל )דּ כתיבמרבּ ה חיּ י(דּ ברים  היא  כּ י  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌

:ימי חכמה.ואר טם מר בּ ה ׁש נּ וֹ תן ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌
לב  ל מתיבוֹ ת ׁש לּ וֹ  והּס ברוֹ ת ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִלדבריו

י ׁש יבה.ה וֹ מין: ּת למידים מרבּ ה הרבּ ה ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
ואית  סברוֹ תיו. ל ׁש מ וּ באים ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמתקבּ צים
מי חכמה, מר בּ ה י ׁש יבה מר בּ ה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְדּ גרסי,
מחדּ דים  הּת למידים בּ תלמידים, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ּמ רבּ ה
חכמתוֹ : ל וּ מ וֹ סיפין וּ מר בּ ין ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַאוֹ תוֹ 

רבה  כה)במדרש ב פרשה  ואתחנן מטותיהן,(פרשת  על ומתו  שהרגו  אדם  בני כמה  והרי לוי רבי אמר

שעה  אותה  לבוא , לעתיד אדם  בני כל כשיבואו  ישפך, דמו  באדם  מהו  אותו  ישפךהשיבו  .)(תוי "ט)דמו 
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ל



אומר אבות רבי ב פרק כד

ולא מלּמ ד , הקּ ּפ דן ולא למד , הבּ יׁש ן ולא
וּ במקוֹ ם  מחכּ ים. בסחוֹ רה ה ּמ רבּ ה כל
איׁש : להיוֹ ת  ה ׁש ּת דּ ל  אנ ׁש ים, ׁש אין 

ׁש צּ פה  אחת  גלגּ לת  ראה הוּ א  אף
דּ אטפ ּת , על לּה , אמר  הּמ ים. ּפ ני  על

מטיפי וסוֹ ף . ּיטוּ פוּ ן :אטפ ו  

ו

     
    

    
   

             
   טו      
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            יז 

י " ש ר

למד. הבּ י ׁש ן  ׁש ּמ א ולא  ל ׁש אל  ׁש הּמ תבּ יּ ׁש  ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌
בּ ספקוֹ תיו: ּת מיד יאר  ליו, ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַיליגוּ 

הּק ּפ דן . הּת למידים ולא  ל  ׁש ּמ קּפ יד הרב  ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
אלּ א  כּ ראוּ י. יל ּמ ד  לא אוֹ תוֹ , ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְכּ ׁש וֹ אלים

לתלמידיו: בּ הלכה  ּפ נים  ׁש יּ ס בּ יר  ולא צרי ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
מח כּ ים. בסח וֹ רה ה ּמ רבּ ה ל )דּ כתיבכל  (דּ ברים  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

מצוּ יה  הּת וֹ רה אין היא, ליּ ם מבר  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵֹ◌ְולא
ל יּ ם מ בר  ׁש הוֹ לכים נה .)בּ אוֹ תם :(רוּ בין  ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌

אנׁש ים. ׁש אין  בּ ראׁש וּ במקוֹ ם  לי ׁש ב  ֵ◌ֵ◌ָ◌ֹ
הוֹ ראוֹ ת: אטפוּ .ווּ להוֹ ר וֹ ת דּ אטפ ּת  על  ְ◌ָ◌

וּ מציפן ר ׁש  הבּ ר יּ וֹ ת את וּ מלסטם היית ע  ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
: ל מדדוּ  מ דּ ה וּ באוֹ תּה  וסוֹ ף בּ נּ הר , ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌

יט וּ פוּ ן.מטיפי בּ ידן מסוּ ר הדּ בר היה ׁש א ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ה וּ א   ּבּ ר ו וה ּק דוֹ ׁש  דּ ין, לבית  אלּ א  ,ְלהרג◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
חיּ ב, ידי ל חוֹ בה  ׁש ּמ גלגּ לים  בּ ידן, ְמסר◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
:מיתת מהן  ּלתב  ּכ אחר  הוּ א ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְותיד

יחיה מתנות  ושונא דכתיב  קרא  יודע  אינו אבל בשוה , ומהנה  שנהנה ארץ  של  תיקונו
שם) הראוי (רע"ב , בין  להבחין תורה  דעת  בו  שאין  כיון חסיד שיהיה לו  אפשר  אי  ולכן  .

ראוי . להרגך,יז.רש"י .טז.רש"י .טו .לשאינו בידן מסור  הדבר  היה  שלא ברע "ב  כדאיתא
מיתתך. מהן לתבוע כך אחר  הקב"ה ועתיד חייב, ידי  על חובה שמגלגלין  כוונתאלא (אין

כאן אלא  הרג, לא  והוא קין שהרגו  יוכיח, והבל הרג, שהוא  מפני שזה מוכרח שנהרג  מי שכל התנא

רוצח היה שהוא  הלל בו  שהכיר נג .)איירי דף סוכה  הקשה(רש"י  יטופון מטיפיך  וסוף  שאמר מה ועל .
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אומר אבות רבי ב כה פרק

מרבּ ה  בשׂ ר, מר בּ ה  א וֹ מר , היה הוּ א 
דאגה. מר בּ ה  נכסים, מרבּ ה רּמ ה .
מרבּ ה  כׁש פים. מרבּ ה נ ׁש ים, מרבּ ה
עבדים, מרבּ ה זּמ ה . מרבּ ה ׁש פחוֹ ת ,
מרבּ ה תוֹ רה, מרבּ ה גזל. מרבּ ה
חכמה. מר בּ ה  יׁש יבה , מר בּ ה  חיּ ים.
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ר ּמ ה.ז מר בּ ה  ב שׂ ר  בּ אכילה מר בּ ה ה ּמ רבּ ה  ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌
בּ שׂ ר, וּ בל ׁש מן ׁש נּ שׂ ה ד  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְוּ ׁש תיּ ה
ר ּמ ה  וקׁש ה בּ ּק בר , ר ּמ ה ליו ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַמר בּ ה
לן וקמׁש מע החי . בּ בשׂ ר כּ מחט ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַלּמ ת 
חוּ ץ  לאדם קׁש ים רבּ וּ יין ׁש כּ ל  ּת נּ א, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַהאי 

וּ צדקה: וחכמה ּת וֹ רה דאגה.מרבּ וּ י מר בּ ה ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
יבאוּ  ׁש ּמ א אוֹ  הּמ ל מבּ ית יגזלוּ ה וּ  ֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש ּמ א
היה  אחד וחסיד ויהרג וּ ה וּ . לסטים ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָליו
הנּ פׁש . מּפ זּ וּ ר יצּ ילני הּמ קוֹ ם ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתּפ לּ ל ,
אמר הנּ פׁש , ּפ זּ וּ ר מהוּ  מ ּמ נּ וּ  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְוׁש אלוּ 
מפזּ רים  מרבּ ים נכסים לוֹ  ׁש יּ היוּ  ◌ִ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָלהם
נפׁש וֹ  לפזּ ר   וצרי הר בּ ה ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִבּ מקוֹ מ וֹ ת

וּ לכאן: לכאן  מר בּ ה לח ׁש ב נׁש ים  מרבּ ה ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌
אדם כׁש פים. בּ תח לּ ה ואזיל. נקיט סדרא ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌

בּ שׂ ר, וּ מרבּ ה וׁש וֹ תה  ואוֹ כל  צמ וֹ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְמקט
וּ לאחר נכסים, להרבּ וֹ ת מב ּק ׁש   ּכ ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְואחר

ס ּפ וּ ק  בּ ידוֹ  ׁש יּ ׁש  ורוֹ אה נכסים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הרבּ ה 
נ ׁש ים, ל וֹ  מרבּ ה הוּ א רבּ וֹ ת נׁש ים ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְלפרנס 
צריכה  אחת כּ ל נׁש ים ׁש הרבּ ה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְוּ לאחר
ׁש פחוֹ ת, מרבּ ה הרי ׁש ּת ׁש ּמ ׁש נּ ּה , ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִׁש פחה
ל שׂ דוֹ ת  צרי מרבּ ין  בּ ית בני לוֹ  ׁש יּ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְוכיון
בּ יתוֹ , לבני וּ מזוֹ ן יין לסּפ ק ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוּ כרמים
והכּ רמים. ה ד וֹ ת לבד  בדים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַוּ מרבּ ה

זה: בּ סדר ׁש נוּ יין  הן   ת וֹ ר ּה לכ מרבּ ה ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌
חיּ ים. ל )דּ כתיבמרבּ ה חיּ י(דּ ברים  היא  כּ י  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌

:ימי חכמה.ואר טם מר בּ ה ׁש נּ וֹ תן ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌
לב  ל מתיבוֹ ת ׁש לּ וֹ  והּס ברוֹ ת ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִלדבריו

י ׁש יבה.ה וֹ מין: ּת למידים מרבּ ה הרבּ ה ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
ואית  סברוֹ תיו. ל ׁש מ וּ באים ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמתקבּ צים
מי חכמה, מר בּ ה י ׁש יבה מר בּ ה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְדּ גרסי,
מחדּ דים  הּת למידים בּ תלמידים, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ּמ רבּ ה
חכמתוֹ : ל וּ מ וֹ סיפין וּ מר בּ ין ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַאוֹ תוֹ 

רבה  כה)במדרש ב פרשה  ואתחנן מטותיהן,(פרשת  על ומתו  שהרגו  אדם  בני כמה  והרי לוי רבי אמר

שעה  אותה  לבוא , לעתיד אדם  בני כל כשיבואו  ישפך, דמו  באדם  מהו  אותו  ישפךהשיבו  .)(תוי "ט)דמו 

 י י ח ר ו ק מ

לי



אומר אבות רבי ב פרק כו 

מרבּ ה  תבוּ נה . מרבּ ה עצה , מרבּ ה
טוֹ ב, ׁש ם קנה ׁש לוֹ ם. מרבּ ה צדקה ,
קנה  ת וֹ רה, דברי לוֹ  קנה לעצמוֹ . קנה

ה בּ א : הע וֹ לם חיּ י לוֹ 

וּ מּׁשּמ אי. מה לּ ל  ק בּ ל ז כּ אי בּ ן יוֹ חנן  רבּ ן 
תוֹ רה  למד ּת  אם אוֹ מר , היה הוּ א
כּ י ,לעצמ טוֹ בה  ּת חזיק אל הרבּ ה,
היוּ  תלמידים חמּׁשה נוֹ צרּת . לכ

זכּ אי, בּ ן  יוֹ חנן לרבּ ן הן ,לוֹ  וא לּ וּ  
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 כ  

    כא   

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

עצה. צה:מרבּ ה לּט ל ׁש ּמ ר בּ ה מי ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵֹ◌ָ◌
תבוּ נה. דּ בר מרבּ ה  ֹמ ּת ו דּ בר  מבין ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌

לוֹ : נוֹ תנים ׁש יּ וֹ ציו מרבּ ה מצוֹ ת ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌
ׁש לוֹ ם. מר בּ ה (יׁש יהׁש נּ אמר צדקה ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ׁש ל וֹ ם:לב ) הצּ דקה משׂ ה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוהיה

לעצמ.ח ט וֹ בה ּת חזיק ל וֹ מר אל  ַ◌
ׁש הוּ א  וּ לפי למדּת י. ּת וֹ רה ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַהר בּ ה
מׁש נה  ולא מקרא לא הנּ יח  ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ִ◌ִֹלא

למד  ׁש א ואגּ דה כח.,הלכה (סכּ ה ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌◌ָ◌

קלד .) בּ תרא  כּ ן:בּ בא  אוֹ מר  היה , ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌

שלום .יח. להם יהיה שיעשו הצדקה  מעשה בעבור  שם  קידושין יט.וברד"ק רש "י
מ.) התורהכ..(דף את ישראל  מקבלים אין  שאם בראשית מעשה  עם הקב "ה שהתנה

בטובה ולא  עליו , מוטלת  גדולה  שחובה  עכשיו  נמצא ובוהו , לתוהו העולם  יחזיר 
עושה  בתוי"ט )הוא  הובא הקבלה,כא..(רש"י, להם  שנמסרה  הגדולים  רק מנה לא 

לו היו  אחרים תלמידים הרבה בתוי"ט )אמנם הובא  הרשב"ץ, בשם שמואל  .(מדרש

 י י ח ר ו ק מ

אומר אבות רבי ב כז פרק

יה וֹ ׁש ע ורבּ י  הוֹ רקנ וֹ ס, בּ ן  אלי עזר  רבּ י 
ורבּ י הכּ הן, יוֹ סי ורבּ י חנניה, בּ ן
בּ ן אלעזר ור בּ י נתנאל, בּ ן  ׁש מע וֹ ן 
רבּ י ׁש בחן. מוֹ נה היה הוּ א .ער
ׁש אינ וֹ  סוּ ד בּ וֹ ר הוֹ רקנ וֹ ס, בּ ן  אלי עזר 
חנניה, בּ ן  יה וֹ ׁש ע ר בּ י טּפ ה . מא בּ ד 

ח  ה כּ הן , יוֹ סי  רבּ י  יוֹ לדּת וֹ . סיד.א ׁש רי  
ורבּ י חטא . ירא  נתנאל, בּ ן  ׁש מע וֹ ן  רבּ י 
הוּ א ה ּמ ת גּ בּ ר. מעין  , ער בּ ן  אלעזר
י שׂ ראל  חכמי כל יהיוּ  אם א וֹ מר , היה
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

סוּ ד. כּ לוֹ מר ,בּ וֹ ר סיד . בּ וֹ ר  ולא ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָגּ רסינן,
בּ סיד : טוּ ח טּפ כּ ב וֹ ר  מא בּ ד כּ ה.ׁש אינ וֹ  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

מ ּת למ וּ ד וֹ : אחד  דּ בר  ׁש וֹ כח אינוֹ  ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵהוּ א
י וֹ לד ּת וֹ .א  ד ׁש רי  טוֹ ב וֹ ת בּ מ דּ וֹ ת מאר  ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌

מי אׁש רי  ליו אוֹ מרים הע וֹ לם ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש כּ ל 
ׁש היא  ׁש ם ל אוֹ מרים, וי ׁש  ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶׁש יּ לדּת וּ .
ל  מח זּ רת ׁש היתה חכם, ׁש יּ הא ל וֹ  ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָגּ רמה
להם  ואוֹ מרת ׁש בּ יר ּה  מדר ׁש וֹ ת בּ ּת י  ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָכּ ל
הבּ ר  ל  רחמים בּ ּק ׁש וּ  מ כּ ם ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְבּ ב ּק ׁש ה

ׁש נּ וֹ לד  וּ מיּ וֹ ם חכם, ׁש יּ היה ׁש בּ מ י ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַהזּ ה
כּ די הּמ דר ׁש  מבּ ית ר שׂ ּת וֹ  הוֹ ציאה ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִֹלא
ּת וֹ רה: דּ ברי אלּ א בּ אזניו י כּ נסוּ  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶׁש א

הדּ ין:חסיד. מ וּ רת לפנים ירא ׁש ע וֹ שׂ ה ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌
דּ ברים חטא . ליו וא וֹ סר  צמוֹ  ל מחמיר ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

חטא. לידי  יבא ׁש ּמ א מ יּ ראתוֹ  ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌◌ַהּמ ּת רים,
הארץ ם  אפלּ וּ  רבוּ תיּה , מאי  כן לא  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ִ◌ְדּ אם 

חטא: ירא להיוֹ ת הּמ תגּ בּ ר.אפׁש ר  מ עין  ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌
מדּ ּת וֹ : וּ סברוֹ ת  ּפ לּפ וּ ל וּ מ וֹ סיף רחב ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִלבּ וֹ 

כלכב. כולל בסתם  אשרי שלשון  שכתב יונה  רבינו פי  על  והוא ברע"ב , ראשון  פירוש 
עיי "ש . מרש "י , הוא ברע"ב שני  ופירוש  בהם. מאושר  שאדם  טובות  המדות

 י י ח ר ו ק מ

לי



אומר אבות רבי ב פרק כו 

מרבּ ה  תבוּ נה . מרבּ ה עצה , מרבּ ה
טוֹ ב, ׁש ם קנה ׁש לוֹ ם. מרבּ ה צדקה ,
קנה  ת וֹ רה, דברי לוֹ  קנה לעצמוֹ . קנה

ה בּ א : הע וֹ לם חיּ י לוֹ 

וּ מּׁשּמ אי. מה לּ ל  ק בּ ל ז כּ אי בּ ן יוֹ חנן  רבּ ן 
תוֹ רה  למד ּת  אם אוֹ מר , היה הוּ א
כּ י ,לעצמ טוֹ בה  ּת חזיק אל הרבּ ה,
היוּ  תלמידים חמּׁשה נוֹ צרּת . לכ

זכּ אי, בּ ן  יוֹ חנן לרבּ ן הן ,לוֹ  וא לּ וּ  
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 כ  

    כא   

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

עצה. צה:מרבּ ה לּט ל ׁש ּמ ר בּ ה מי ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵֹ◌ָ◌
תבוּ נה. דּ בר מרבּ ה  ֹמ ּת ו דּ בר  מבין ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌

לוֹ : נוֹ תנים ׁש יּ וֹ ציו מרבּ ה מצוֹ ת ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌
ׁש לוֹ ם. מר בּ ה (יׁש יהׁש נּ אמר צדקה ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ׁש ל וֹ ם:לב ) הצּ דקה משׂ ה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוהיה

לעצמ.ח ט וֹ בה ּת חזיק ל וֹ מר אל  ַ◌
ׁש הוּ א  וּ לפי למדּת י. ּת וֹ רה ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַהר בּ ה
מׁש נה  ולא מקרא לא הנּ יח  ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ִ◌ִֹלא

למד  ׁש א ואגּ דה כח.,הלכה (סכּ ה ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌◌ָ◌

קלד .) בּ תרא  כּ ן:בּ בא  אוֹ מר  היה , ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌

שלום .יח. להם יהיה שיעשו הצדקה  מעשה בעבור  שם  קידושין יט.וברד"ק רש "י
מ.) התורהכ..(דף את ישראל  מקבלים אין  שאם בראשית מעשה  עם הקב "ה שהתנה

בטובה ולא  עליו , מוטלת  גדולה  שחובה  עכשיו  נמצא ובוהו , לתוהו העולם  יחזיר 
עושה  בתוי"ט )הוא  הובא הקבלה,כא..(רש"י, להם  שנמסרה  הגדולים  רק מנה לא 

לו היו  אחרים תלמידים הרבה בתוי"ט )אמנם הובא  הרשב"ץ, בשם שמואל  .(מדרש

 י י ח ר ו ק מ

אומר אבות רבי ב כז פרק

יה וֹ ׁש ע ורבּ י  הוֹ רקנ וֹ ס, בּ ן  אלי עזר  רבּ י 
ורבּ י הכּ הן, יוֹ סי ורבּ י חנניה, בּ ן
בּ ן אלעזר ור בּ י נתנאל, בּ ן  ׁש מע וֹ ן 
רבּ י ׁש בחן. מוֹ נה היה הוּ א .ער
ׁש אינ וֹ  סוּ ד בּ וֹ ר הוֹ רקנ וֹ ס, בּ ן  אלי עזר 
חנניה, בּ ן  יה וֹ ׁש ע ר בּ י טּפ ה . מא בּ ד 

ח  ה כּ הן , יוֹ סי  רבּ י  יוֹ לדּת וֹ . סיד.א ׁש רי  
ורבּ י חטא . ירא  נתנאל, בּ ן  ׁש מע וֹ ן  רבּ י 
הוּ א ה ּמ ת גּ בּ ר. מעין  , ער בּ ן  אלעזר
י שׂ ראל  חכמי כל יהיוּ  אם א וֹ מר , היה
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

סוּ ד. כּ לוֹ מר ,בּ וֹ ר סיד . בּ וֹ ר  ולא ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָגּ רסינן,
בּ סיד : טוּ ח טּפ כּ ב וֹ ר  מא בּ ד כּ ה.ׁש אינ וֹ  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

מ ּת למ וּ ד וֹ : אחד  דּ בר  ׁש וֹ כח אינוֹ  ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵהוּ א
י וֹ לד ּת וֹ .א  ד ׁש רי  טוֹ ב וֹ ת בּ מ דּ וֹ ת מאר  ְ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌

מי אׁש רי  ליו אוֹ מרים הע וֹ לם ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש כּ ל 
ׁש היא  ׁש ם ל אוֹ מרים, וי ׁש  ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶׁש יּ לדּת וּ .
ל  מח זּ רת ׁש היתה חכם, ׁש יּ הא ל וֹ  ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָגּ רמה
להם  ואוֹ מרת ׁש בּ יר ּה  מדר ׁש וֹ ת בּ ּת י  ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָכּ ל
הבּ ר  ל  רחמים בּ ּק ׁש וּ  מ כּ ם ◌ָ◌◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְבּ ב ּק ׁש ה

ׁש נּ וֹ לד  וּ מיּ וֹ ם חכם, ׁש יּ היה ׁש בּ מ י ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַהזּ ה
כּ די הּמ דר ׁש  מבּ ית ר שׂ ּת וֹ  הוֹ ציאה ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִֹלא
ּת וֹ רה: דּ ברי אלּ א בּ אזניו י כּ נסוּ  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶׁש א

הדּ ין:חסיד. מ וּ רת לפנים ירא ׁש ע וֹ שׂ ה ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌
דּ ברים חטא . ליו וא וֹ סר  צמוֹ  ל מחמיר ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

חטא. לידי  יבא ׁש ּמ א מ יּ ראתוֹ  ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌◌ַהּמ ּת רים,
הארץ ם  אפלּ וּ  רבוּ תיּה , מאי  כן לא  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ִ◌ְדּ אם 

חטא: ירא להיוֹ ת הּמ תגּ בּ ר.אפׁש ר  מ עין  ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌
מדּ ּת וֹ : וּ סברוֹ ת  ּפ לּפ וּ ל וּ מ וֹ סיף רחב ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִלבּ וֹ 

כלכב. כולל בסתם  אשרי שלשון  שכתב יונה  רבינו פי  על  והוא ברע"ב , ראשון  פירוש 
עיי "ש . מרש "י , הוא ברע"ב שני  ופירוש  בהם. מאושר  שאדם  טובות  המדות

 י י ח ר ו ק מ

לי



אומר אבות רבי ב פרק כח

ה וֹ רקנ וֹ ס  בּ ן  ואליעזר מאזנים, בּ כף
א בּ א כּ לּ ם. את  מכריע ׁש נ יּ ה, בּ כף
חכמי כל יהיוּ  אם מּׁשמוֹ , א וֹ מר  ׁש א וּ ל
בּ ן אליעזר ור בּ י מאזנים בּ כף י שׂ ראל
בּ ן אלעזר ור בּ י עּמ הם, אף הוֹ רקנ וֹ ס

כּ לּ ם: את  מכרי ע ׁש נ יּ ה, בּ כף  ער

י ׁש רה   דר איזוֹ הי  וּ ראוּ  צא וּ  להם , אמר
אוֹ מר , אלי עזר  ר בּ י האדם . בּ ּה  ׁש יּ ד בּ ק 
טוֹ ב . חבר אוֹ מר , יה וֹ ׁש ע ר בּ י  טוֹ בה. עין

ט 

    
      

   
    כג 

     
     
     

     

      
   כד 

     
     

 כה   
            

           

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מ ּׁשמ וֹ . א וֹ מר  ׁש א וּ ל יוֹ חנן א בּ א  ר בּ ן ׁש ל  ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌
זכּ אי: ׁש ניּ ה.בּ ן בּ כף ער בּ ן  ואל עזר ֶ◌ַ◌ַ◌

ל  נחלק לא ׁש אוּ ל דּ אבּ א כּ תוּ ב , ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָמצאתי 
ר בּ ן  אמרם הדּ ברים וּ ׁש ני קּמ א, ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַּת נּ א
דּ ל נין  אמת, וּ ׁש ניהם זכּ אי, בּ ן ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָיוֹ חנן
אלי זר  ר בּ י  היה והזּ כּ ר וֹ ן ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהבּ קיאוּ ת

היה  והּפ ל ּפ וּ ל החריפוּ ת וּ ל נין ,ַמכרי◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
: מכרי  ר בּ ן  אל זר  טוֹ בה.טר בּ י  עין  ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌

מב ּק ׁש  ואינוֹ  ל וֹ  יּ ׁש  בּ מה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמסּת ּפ ק
ׁש יּ ׁש  כּ ׁש ר וֹ אה מקנּ א ואינוֹ  יתרים ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְדּ ברים

מ ּמ נּ וּ : י וֹ תר  טוֹ ב.לחבריו ׁש ּמ וֹ כיח וֹ חבר ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌
הג וּ ן: ׁש אינוֹ  דּ בר  ע וֹ שׂ ה אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ ׁש ר וֹ אה

זיכרון כג . לענין  חד כי  לתרוייהו , אמר  זכאי  בן  יוחנן שרבן הת"ק, על  חולק ואינו 
עיי "ש . הרע "ב , שפירש  כמו וחריפות , פלפול  לענין וחד 'צאו כד.ובקיאות הלשון

בעלמא  כדאמרינן הוא  יט .)וראו' דף  יציאת(ברכות זה בכל  והמכוון ואשכח. דק נפק 
להתבו  והשתוטטו היטבהשכל  ולהשכיל בעיון הטובותכה..(תוי"ט )נן מדות  בכל בודאי

כי  לעולם. בה שלם להיות  להדבק  יש  אחת במדה ר "ל אלא  להדבק , יש  והישרות
הטובות ממנה  להשיג לו יקל ידיה ועל בשלמות לעולם  אחת במדה  לאחוז  לאדם טוב

מהן באחת  שלם  ואינו  מדות כמה  בו מהיות כולם, בתוי"ט )החשובות הובא יונה , .(רבינו 

 י י ח ר ו ק מ

אומר אבות רבי ב כט פרק

ׁש מע וֹ ן ר בּ י טוֹ ב. ׁש כן  א וֹ מר , יוֹ סי  רבּ י 
אלעזר  רבּ י  ה נּ וֹ לד. את  הר וֹ אה א וֹ מר,
את  אני  ר וֹ אה  להם, אמר ט וֹ ב. לב אוֹ מר,
ׁש בּ כלל מדּ בריכם, ער בּ ן אלעזר דּ ברי 
וּ רא וּ  צא וּ  להם אמר  דּ בריכם. דּ בריו
האדם . מּמ נּ ה  ׁש יּ תרחק ר עה   דר איזוֹ הי 

      
     כו

     
      

 כז    
      

    כח
      

             
   כט        

              ל 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

טוֹ ב. בּ ין ׁש כן  בּ יּ וֹ ם בּ ין אצלוֹ  מצוּ י ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌
אצלוֹ  מצוּ י  אינוֹ  טוֹ ב  חבר  ואלּ וּ  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַבּ לּ ילה,

ת: הנּ וֹ לד.בּ כל  את וּ מ בּ יט הר וֹ אה צוֹ פה ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌
תיד נמצא בּ מה  ּכ  ֹוּ מּת ו להיוֹ ת, ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

וּ שׂ כר  שׂ כר ּה  כּ נגד  מצוה הפסד  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְמח ב 
הפסד ּה : כּ נגד  טוֹ ב.ברה ׁש הלּ בלב לפי  ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌

והוּ א  הכּ ח וֹ ת ׁש אר  לכל   הּמ ני ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַהוּ א
ואף  הּפ לּ וֹ ת. כּ ל  נוֹ ב ים ׁש ּמ ּמ נּ וּ  ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַהּמ קוֹ ר 

מיחדים, אברים ל ּפ לּ וֹ ת ׁש יּ ׁש  ּפ י  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ל 
הּת נוּ ע וֹ ת  לכל המע וֹ רר  הכּ ח מקוֹ ם ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִמכּ ל 
לב אלזר  ר בּ י  אמר  לפיכ בּ לּ ב , ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַהוּ א
זכּ אי בּ ן י וֹ חנן ר בּ ן אמר  זה וּ מפני ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִט וֹ ב .
 ר בּ ן אל זר  דּ ברי  את אני ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶר וֹ אה

ׁש יּ תרחק מדּ בריכם: ר עה  דּ ר היא  איזוֹ  ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
האדם. ולא מ ּמ נּ ה זה, מהם לׁש אל  הצר ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֹ

 ׁש הדּ ר הראׁש וֹ נים דּ בריהם  ֹמ ּת ו ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵהבין

הצורך ,כו. בעת  יוכיחו טוב חבר כי  לשכן, חבר בין  הבדל  וזה  הרע"ב. כוונת  נראה  וכן רש "י ,
כיון  עדיף שזה  יוסי רבי ודעת  ממעשיו, לומד הוא  לו  קרוב שהוא  מחמת  אבל מוכיחו  אינו ושכן

תמיד . אצלו מצוי שאינו אע"פ עדיף  המוכיח  שחבר יהושע רבי ודעת  תמיד, אצלו מה כז.שמצוי
את  הרואה  פירוש  עיקר זה  אין שכרה  כנגד מצוה  הפסד מחשב  נמצא  כך  ומתוך הרע "ב שכתב 

זו מעלה  ג"כ  נמשך כך שמתוך אלא  איש כח ..(תוי"ט)הנולד, החזון  פ "ד לשון וביטחון (אמונה 

ד) מן אות נובעות  אדם  של שדעותיו  לפי המידות  תיקון מעלת  היא  טוב  שלב  איתא  ברמב "ם  .
אמנם  ברע"ב, הוא  וכן נכונות , ודעותיו ישרות  מדותיו כל טוב  שלבו  בזמן כתב יונה  ורבנו הלב.

טוב . הלב מהות  על הוא  החזו"א  וביאור  טוב. לב של  מהותו ביארו יונה .כט .לא  (וזהרבינו

מבקש  מזה)שהוא  יותר הנולד את  רואה לך אין  השעה , חיי ומניח העולם להרחבה .ל..חיי  ועיי"ש  רע"ב,
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לי



אומר אבות רבי ב פרק כח

ה וֹ רקנ וֹ ס  בּ ן  ואליעזר מאזנים, בּ כף
א בּ א כּ לּ ם. את  מכריע ׁש נ יּ ה, בּ כף
חכמי כל יהיוּ  אם מּׁשמוֹ , א וֹ מר  ׁש א וּ ל
בּ ן אליעזר ור בּ י מאזנים בּ כף י שׂ ראל
בּ ן אלעזר ור בּ י עּמ הם, אף הוֹ רקנ וֹ ס

כּ לּ ם: את  מכרי ע ׁש נ יּ ה, בּ כף  ער

י ׁש רה   דר איזוֹ הי  וּ ראוּ  צא וּ  להם , אמר
אוֹ מר , אלי עזר  ר בּ י האדם . בּ ּה  ׁש יּ ד בּ ק 
טוֹ ב . חבר אוֹ מר , יה וֹ ׁש ע ר בּ י  טוֹ בה. עין

ט 

    
      

   
    כג 

     
     
     

     

      
   כד 

     
     

 כה   
            

           

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מ ּׁשמ וֹ . א וֹ מר  ׁש א וּ ל יוֹ חנן א בּ א  ר בּ ן ׁש ל  ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌
זכּ אי: ׁש ניּ ה.בּ ן בּ כף ער בּ ן  ואל עזר ֶ◌ַ◌ַ◌

ל  נחלק לא ׁש אוּ ל דּ אבּ א כּ תוּ ב , ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָמצאתי 
ר בּ ן  אמרם הדּ ברים וּ ׁש ני קּמ א, ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַּת נּ א
דּ ל נין  אמת, וּ ׁש ניהם זכּ אי, בּ ן ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָיוֹ חנן
אלי זר  ר בּ י  היה והזּ כּ ר וֹ ן ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהבּ קיאוּ ת

היה  והּפ ל ּפ וּ ל החריפוּ ת וּ ל נין ,ַמכרי◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
: מכרי  ר בּ ן  אל זר  טוֹ בה.טר בּ י  עין  ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌

מב ּק ׁש  ואינוֹ  ל וֹ  יּ ׁש  בּ מה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמסּת ּפ ק
ׁש יּ ׁש  כּ ׁש ר וֹ אה מקנּ א ואינוֹ  יתרים ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְדּ ברים

מ ּמ נּ וּ : י וֹ תר  טוֹ ב.לחבריו ׁש ּמ וֹ כיח וֹ חבר ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌
הג וּ ן: ׁש אינוֹ  דּ בר  ע וֹ שׂ ה אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ ׁש ר וֹ אה

זיכרון כג . לענין  חד כי  לתרוייהו , אמר  זכאי  בן  יוחנן שרבן הת"ק, על  חולק ואינו 
עיי "ש . הרע "ב , שפירש  כמו וחריפות , פלפול  לענין וחד 'צאו כד.ובקיאות הלשון

בעלמא  כדאמרינן הוא  יט .)וראו' דף  יציאת(ברכות זה בכל  והמכוון ואשכח. דק נפק 
להתבו  והשתוטטו היטבהשכל  ולהשכיל בעיון הטובותכה..(תוי"ט )נן מדות  בכל בודאי

כי  לעולם. בה שלם להיות  להדבק  יש  אחת במדה ר "ל אלא  להדבק , יש  והישרות
הטובות ממנה  להשיג לו יקל ידיה ועל בשלמות לעולם  אחת במדה  לאחוז  לאדם טוב

מהן באחת  שלם  ואינו  מדות כמה  בו מהיות כולם, בתוי"ט )החשובות הובא יונה , .(רבינו 

 י י ח ר ו ק מ

אומר אבות רבי ב כט פרק

ׁש מע וֹ ן ר בּ י טוֹ ב. ׁש כן  א וֹ מר , יוֹ סי  רבּ י 
אלעזר  רבּ י  ה נּ וֹ לד. את  הר וֹ אה א וֹ מר,
את  אני  ר וֹ אה  להם, אמר ט וֹ ב. לב אוֹ מר,
ׁש בּ כלל מדּ בריכם, ער בּ ן אלעזר דּ ברי 
וּ רא וּ  צא וּ  להם אמר  דּ בריכם. דּ בריו
האדם . מּמ נּ ה  ׁש יּ תרחק ר עה   דר איזוֹ הי 

      
     כו

     
      

 כז    
      

    כח
      

             
   כט        

              ל 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

טוֹ ב. בּ ין ׁש כן  בּ יּ וֹ ם בּ ין אצלוֹ  מצוּ י ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌
אצלוֹ  מצוּ י  אינוֹ  טוֹ ב  חבר  ואלּ וּ  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַבּ לּ ילה,

ת: הנּ וֹ לד.בּ כל  את וּ מ בּ יט הר וֹ אה צוֹ פה ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌
תיד נמצא בּ מה  ּכ  ֹוּ מּת ו להיוֹ ת, ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

וּ שׂ כר  שׂ כר ּה  כּ נגד  מצוה הפסד  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְמח ב 
הפסד ּה : כּ נגד  טוֹ ב.ברה ׁש הלּ בלב לפי  ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌

והוּ א  הכּ ח וֹ ת ׁש אר  לכל   הּמ ני ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַהוּ א
ואף  הּפ לּ וֹ ת. כּ ל  נוֹ ב ים ׁש ּמ ּמ נּ וּ  ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַהּמ קוֹ ר 

מיחדים, אברים ל ּפ לּ וֹ ת ׁש יּ ׁש  ּפ י  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ל 
הּת נוּ ע וֹ ת  לכל המע וֹ רר  הכּ ח מקוֹ ם ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִמכּ ל 
לב אלזר  ר בּ י  אמר  לפיכ בּ לּ ב , ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַהוּ א
זכּ אי בּ ן י וֹ חנן ר בּ ן אמר  זה וּ מפני ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִט וֹ ב .
 ר בּ ן אל זר  דּ ברי  את אני ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶר וֹ אה

ׁש יּ תרחק מדּ בריכם: ר עה  דּ ר היא  איזוֹ  ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
האדם. ולא מ ּמ נּ ה זה, מהם לׁש אל  הצר ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֹ

 ׁש הדּ ר הראׁש וֹ נים דּ בריהם  ֹמ ּת ו ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵהבין

הצורך ,כו. בעת  יוכיחו טוב חבר כי  לשכן, חבר בין  הבדל  וזה  הרע"ב. כוונת  נראה  וכן רש "י ,
כיון  עדיף שזה  יוסי רבי ודעת  ממעשיו, לומד הוא  לו  קרוב שהוא  מחמת  אבל מוכיחו  אינו ושכן

תמיד . אצלו מצוי שאינו אע"פ עדיף  המוכיח  שחבר יהושע רבי ודעת  תמיד, אצלו מה כז.שמצוי
את  הרואה  פירוש  עיקר זה  אין שכרה  כנגד מצוה  הפסד מחשב  נמצא  כך  ומתוך הרע "ב שכתב 

זו מעלה  ג"כ  נמשך כך שמתוך אלא  איש כח ..(תוי"ט)הנולד, החזון  פ "ד לשון וביטחון (אמונה 

ד) מן אות נובעות  אדם  של שדעותיו  לפי המידות  תיקון מעלת  היא  טוב  שלב  איתא  ברמב "ם  .
אמנם  ברע"ב, הוא  וכן נכונות , ודעותיו ישרות  מדותיו כל טוב  שלבו  בזמן כתב יונה  ורבנו הלב.

טוב . הלב מהות  על הוא  החזו"א  וביאור  טוב. לב של  מהותו ביארו יונה .כט .לא  (וזהרבינו

מבקש  מזה)שהוא  יותר הנולד את  רואה לך אין  השעה , חיי ומניח העולם להרחבה .ל..חיי  ועיי"ש  רע"ב,
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לכ



אומר אבות רבי ב פרק ל 

רעה. עין אוֹ מר, אליעזר רבּ י
רבּ י רע. חבר אוֹ מר, יהוֹ ׁש ע רבּ י
ׁש מעוֹ ן רבּ י רע. ׁש כן אוֹ מר, יוֹ סי
אחד מׁש לּ ם. ואינוֹ  הוה אוֹ מר,
הּמ קוֹ ם  מן  כּ לוה  האדם, מן  הוה 

ׁש נּ אמר הוּ א,  ּלז)בּ רו (תהלים 
חוֹ נן וצדּ יק יׁש לּ ם, ולא  רׁש ע  לוה
רע. לב אוֹ מר, אלעזר רבּ י ונוֹ תן.
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

לפי הּט וֹ בה,  הדּ ר הפ היא ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָהר ה
הפכוֹ  יהיה טוֹ ב  הוּ א מה כּ ל ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶׁש א
הע וֹ שׂ ה  והוּ א החסידוּ ת מדּ ת כּ י  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַרע ,
וּ מי ט וֹ בה, היא הדּ ין מ וּ רת ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִלפנים
דּ ין  ל דּ בריו וּ ממיד חסיד  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אינוֹ 
ׁש אם  ל וֹ מר , היה ואפׁש ר  רע , אינוֹ  ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָּת וֹ רה
 דּ ר היא טוֹ בה ין והיא ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַההסּת ּפ קוּ ת
ר ה,  דּ ר אינוֹ  היּ תר וֹ נוֹ ת בּ ּק ׁש ת ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָט וֹ בה,
וכן  בּ זה, אדם לׁש וּ ם מ זּ יק ׁש אינוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְלפי 
לׁש אל   הצר  לפיכ הּמ דּ וֹ ת. ֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִבּ ׁש אר 
ׁש יּ תרחק  ר ה  דּ ר היא איזוֹ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵמהם

האדם: מ ׁש לּ ם.מ ּמ נּ ה ואינ וֹ  הוּ א הלּ וֹ ה ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌
לא  ׁש אם הנּ וֹ לד, את הר וֹ אה ֵהפ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֹ
ויהיה  ׁש יּ לונּ וּ  מי  ימצא לא ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֵ◌ַ◌ְיׁש לּ ם
ׁש אינוֹ  מי  סתם אמר  ולא בּ ר ב . ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌מּט ל 
לאדם  ׁש אפׁש ר  לפי הנּ וֹ לד , את ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶר וֹ אה
לידי יבא ׁש א הנּ וֹ לד את ר וֹ אה ◌ֵ◌ִֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש אינוֹ 
ההוּ א: הנּ וֹ לד  בּ בא צמ וֹ  ׁש יּ צּ יל ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַּת ּק לה,

ונ וֹ תן . חוֹ נן  הוּ א וצדּ יק  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  ַ◌ָ◌ָ◌
ונוֹ תן  חוֹ נן ע וֹ לם ׁש ל צדּ יקוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶׁש הוּ א
ּפ רע  ולא מ ּמ נּ וּ  זה לּ וה מה ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַל ּמ לוה
לּמ קוֹ ם: ח יּ ב  נׁש אר  הלּ וֹ ה נמצא ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִל וֹ ,

כמבואר לא. יפסיד, כרחיה על הנולד את  רואה  שאינו  כל לא  כי בדוקא, דוגמא הך  נקט 
עיי "ש . חייבלב.ברע "ב, מ "מ  מלשלם , ב "ד פטרוהו  ולכן לפרוע במה  לו  שאין ואע"פ 

יפרעהו במה לעיין  לו  היה מתחילה כי מהקב "ה , לוה כאילו  שמים  יונה)בדיני  .(רבינו 
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אומר אבות רבי ב לאפרק

בּ ן  אלעזר  דּ ברי את אני ר וֹ אה להם , אמר 
דּ בריכם: דּ בריו ׁש בּ כלל  מדּ בריכם , ער

רבּ י דברים. ׁש לׁש ה  ׁש לׁש ה אמרוּ  הם
חביב   חבר כב וֹ ד יהי א וֹ מר , אלי עזר 

לכעס.עלי נ וֹ ח ּת הי  ואל , ּכּ ׁש ל  
והוי . מיתת לפני  אחד  יוֹ ם וׁש וּ ב 
והוי חכמים, ׁש ל א וּ רן  כּ נגד מתחּמ ם
ׁש נּ ׁש יכתן ת כּ וה, ׁש א  בּ גחלּת ן  זהיר

עקיצת  ועקיצתן  ׁש וּ על, עקרב,נ ׁש יכת  
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י " ש ר

דּ ברים.י  ׁש לׁש ה אמרוּ  ארץ הם   בּ דר ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌
האסוּ ר  בּ נין דּ אלּ וּ  וּ במ דּ וֹ ת. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוּ במוּ סרים
הר בּ ה  דּ ברים והחיּ וּ ב  והּפ טוּ ר  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ַ◌ְוהּמ ּת ר 
הוי דּ ברים הל ׁש ה אלּ וּ  נּמ י, אי  ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָאמר וּ .

ּת מיד : בּ פוּ מיהוּ  חברמר גּ לא כבוֹ ד  יהי  ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
עלי  כּ ׁש לּ .חביב ,זה יהא ואימתי ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

נוֹ ח אּת ה ׁש אם לכעס, נוֹ ח  ּת הי  ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְכּ ׁש א
בּ כב וֹ ד  ּת זלזל ׁש א אפׁש ר  אי ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ִלכעס
אחד  י וֹ ם וׁש וּ ב  אחד . דּ בּ וּ ר  הרי . ֲחבר◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
הוי והליׁש י, ׁש נים. הרי  ,מיתת ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִלפני 

וכוּ ': חכמים ׁש ל אוּ רן כּ נגד ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתח ּמ ם
.מיתת לפני  אחד  י וֹ ם  ׁש אין ׁש וּ ב וּ לפי ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌

ּת ׁש וּ בה  י שׂ ה ימוּ ת, אימתי  י וֹ ד ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָאדם
למחר : ימוּ ת ׁש ּמ א זהיר היּ וֹ ם והוי  ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ראׁש :בּ גחלּת ן . קלּ וּ ת בּ הן ּת נהג  ׁש א ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֹ
תכּ וה. ידן:ׁש א  ל  ּת נׁש  נ ׁש יכת ׁש א ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌

דּ ּק וֹ ת ׁש וּ על. ׁש נּ יו לפי  קׁש ה, רפוּ אתוֹ  ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌
 לחּת הר וֹ פא וצרי וקוֹ ת ֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֲ◌◌ַ◌ֲ◌קּמ וֹ ת
הנּ ׁש יכה: וּ להרחיב  בּ אזמל  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהבּ שׂ ר 

עקרב. נח ׁש :עקיצת מ נּ ׁש יכת קׁש ה ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌

לט



אומר אבות רבי ב פרק ל 

רעה. עין אוֹ מר, אליעזר רבּ י
רבּ י רע. חבר אוֹ מר, יהוֹ ׁש ע רבּ י
ׁש מעוֹ ן רבּ י רע. ׁש כן אוֹ מר, יוֹ סי
אחד מׁש לּ ם. ואינוֹ  הוה אוֹ מר,
הּמ קוֹ ם  מן  כּ לוה  האדם, מן  הוה 

ׁש נּ אמר הוּ א,  ּלז)בּ רו (תהלים 
חוֹ נן וצדּ יק יׁש לּ ם, ולא  רׁש ע  לוה
רע. לב אוֹ מר, אלעזר רבּ י ונוֹ תן.
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

לפי הּט וֹ בה,  הדּ ר הפ היא ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָהר ה
הפכוֹ  יהיה טוֹ ב  הוּ א מה כּ ל ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶׁש א
הע וֹ שׂ ה  והוּ א החסידוּ ת מדּ ת כּ י  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַרע ,
וּ מי ט וֹ בה, היא הדּ ין מ וּ רת ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִלפנים
דּ ין  ל דּ בריו וּ ממיד חסיד  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אינוֹ 
ׁש אם  ל וֹ מר , היה ואפׁש ר  רע , אינוֹ  ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָּת וֹ רה
 דּ ר היא טוֹ בה ין והיא ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַההסּת ּפ קוּ ת
ר ה,  דּ ר אינוֹ  היּ תר וֹ נוֹ ת בּ ּק ׁש ת ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָט וֹ בה,
וכן  בּ זה, אדם לׁש וּ ם מ זּ יק ׁש אינוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְלפי 
לׁש אל   הצר  לפיכ הּמ דּ וֹ ת. ֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִבּ ׁש אר 
ׁש יּ תרחק  ר ה  דּ ר היא איזוֹ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵמהם

האדם: מ ׁש לּ ם.מ ּמ נּ ה ואינ וֹ  הוּ א הלּ וֹ ה ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌
לא  ׁש אם הנּ וֹ לד, את הר וֹ אה ֵהפ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֹ
ויהיה  ׁש יּ לונּ וּ  מי  ימצא לא ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֵ◌ַ◌ְיׁש לּ ם
ׁש אינוֹ  מי  סתם אמר  ולא בּ ר ב . ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌מּט ל 
לאדם  ׁש אפׁש ר  לפי הנּ וֹ לד , את ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶר וֹ אה
לידי יבא ׁש א הנּ וֹ לד את ר וֹ אה ◌ֵ◌ִֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש אינוֹ 
ההוּ א: הנּ וֹ לד  בּ בא צמ וֹ  ׁש יּ צּ יל ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַּת ּק לה,

ונ וֹ תן . חוֹ נן  הוּ א וצדּ יק  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  ַ◌ָ◌ָ◌
ונוֹ תן  חוֹ נן ע וֹ לם ׁש ל צדּ יקוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶׁש הוּ א
ּפ רע  ולא מ ּמ נּ וּ  זה לּ וה מה ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַל ּמ לוה
לּמ קוֹ ם: ח יּ ב  נׁש אר  הלּ וֹ ה נמצא ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִל וֹ ,

כמבואר לא. יפסיד, כרחיה על הנולד את  רואה  שאינו  כל לא  כי בדוקא, דוגמא הך  נקט 
עיי "ש . חייבלב.ברע "ב, מ "מ  מלשלם , ב "ד פטרוהו  ולכן לפרוע במה  לו  שאין ואע"פ 

יפרעהו במה לעיין  לו  היה מתחילה כי מהקב "ה , לוה כאילו  שמים  יונה)בדיני  .(רבינו 
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אומר אבות רבי ב לאפרק

בּ ן  אלעזר  דּ ברי את אני ר וֹ אה להם , אמר 
דּ בריכם: דּ בריו ׁש בּ כלל  מדּ בריכם , ער

רבּ י דברים. ׁש לׁש ה  ׁש לׁש ה אמרוּ  הם
חביב   חבר כב וֹ ד יהי א וֹ מר , אלי עזר 

לכעס.עלי נ וֹ ח ּת הי  ואל , ּכּ ׁש ל  
והוי . מיתת לפני  אחד  יוֹ ם וׁש וּ ב 
והוי חכמים, ׁש ל א וּ רן  כּ נגד מתחּמ ם
ׁש נּ ׁש יכתן ת כּ וה, ׁש א  בּ גחלּת ן  זהיר

עקיצת  ועקיצתן  ׁש וּ על, עקרב,נ ׁש יכת  
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י " ש ר

דּ ברים.י  ׁש לׁש ה אמרוּ  ארץ הם   בּ דר ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌
האסוּ ר  בּ נין דּ אלּ וּ  וּ במ דּ וֹ ת. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוּ במוּ סרים
הר בּ ה  דּ ברים והחיּ וּ ב  והּפ טוּ ר  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ַ◌ְוהּמ ּת ר 
הוי דּ ברים הל ׁש ה אלּ וּ  נּמ י, אי  ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָאמר וּ .

ּת מיד : בּ פוּ מיהוּ  חברמר גּ לא כבוֹ ד  יהי  ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
עלי  כּ ׁש לּ .חביב ,זה יהא ואימתי ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

נוֹ ח אּת ה ׁש אם לכעס, נוֹ ח  ּת הי  ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְכּ ׁש א
בּ כב וֹ ד  ּת זלזל ׁש א אפׁש ר  אי ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ִלכעס
אחד  י וֹ ם וׁש וּ ב  אחד . דּ בּ וּ ר  הרי . ֲחבר◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
הוי והליׁש י, ׁש נים. הרי  ,מיתת ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִלפני 

וכוּ ': חכמים ׁש ל אוּ רן כּ נגד ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתח ּמ ם
.מיתת לפני  אחד  י וֹ ם  ׁש אין ׁש וּ ב וּ לפי ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌

ּת ׁש וּ בה  י שׂ ה ימוּ ת, אימתי  י וֹ ד ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָאדם
למחר : ימוּ ת ׁש ּמ א זהיר היּ וֹ ם והוי  ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ראׁש :בּ גחלּת ן . קלּ וּ ת בּ הן ּת נהג  ׁש א ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֹ
תכּ וה. ידן:ׁש א  ל  ּת נׁש  נ ׁש יכת ׁש א ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌

דּ ּק וֹ ת ׁש וּ על. ׁש נּ יו לפי  קׁש ה, רפוּ אתוֹ  ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌
 לחּת הר וֹ פא וצרי וקוֹ ת ֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֲ◌◌ַ◌ֲ◌קּמ וֹ ת
הנּ ׁש יכה: וּ להרחיב  בּ אזמל  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהבּ שׂ ר 

עקרב. נח ׁש :עקיצת מ נּ ׁש יכת קׁש ה ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌

לז



אומר אבות רבי ב פרק לב

דּ בריהם  וכל שׂ רף, לחי ׁש ת  וּ לחי ׁש תן 
א ׁש : כּ גחלי

ויצר  הרע , עין  א וֹ מר, יהוֹ ׁש ע רבּ י 
את  מוֹ ציאין  ה בּ ר יּ וֹ ת , ושׂ נאת  הרע ,

הע וֹ לם: מן  האדם 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

שׂ רף.דּ בּ וּ רן:וּ לחיׁש תן. כּ הבללחיׁש ת ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
ׁש ה וּ א  בּ ׁש ה ׁש וֹ רף הרף , מּפ י ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַה יּ וֹ צא 

מקבּ ל אינוֹ  הזּ ה הרף  אחר, ּפ ר וּ ׁש  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵלוֹ חׁש .
כּ דכתיב  נחׁש ים , כּ ׁש אר נח)לחׁש  (ּת ה לּ ים ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌

ּת למיד  ּכ מלחׁש ים, לקוֹ ל יׁש מע  לא  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ֶ◌ֲא ׁש ר
אי  לפ יּ ס וֹ  ותבא  ּת קניטנּ וּ  אם  מקבּ לחכם  נוֹ  ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

הרע.יא ּפ יּ וּ ס : ׁש אינוֹ עין רה , ין  כּ מ וֹ  ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌

דּ ברים  אחר  וּ מחזּ ר לוֹ  יּ ׁש  בּ מה  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמס ּת ּפ ק
ׁש ּמ כניס  הרע , ין מפרׁש ים  וי ׁש  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲאחרים .

לוֹ : וּ מזּ יק  בּ בניו אוֹ  חברוֹ  בּ ממוֹ ן הרע  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַין
הבּ ריּ וֹ ת. ּפ רׁש ,ו שׂ נאת ורמבּ "ם חנּ ם. שׂ נאת  ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌

יחידי. ליׁש ב  וא וֹ הב  הבּ ריּ וֹ ת  חברת ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש ּמ וֹ אס 
ליו ׁש ּמ ביא  קׁש ה אדם  ׁש מּת י , ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַואני
אוֹ ת וֹ : שׂ וֹ נאים  ׁש הכּ ל וגוֹ רם הבּ ריּ וֹ ת  ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִשׂ נאת 

ובתורתם .לג. בחכמים המזלזל  בעונש  מדרגות כמה פי לד .הזכיר על  המשנה ביארנו רש"י.
ולהזהר לחכמים  להתחבר יום , כל לשוב חברו, כבוד הם , דברים  השלשה  ולדבריו הרע"ב ,

ובדיניהם . לעיללה .בכבודם  למה תתמה ואל ברע"ב . ראשון ט')פירוש  יהושע(משנה רבי חלק
הרע שעין סובר יהושע רבי כי ממנה, להתרחק שצריכים המדה  שהיא שאמר  אליעזר רבי על 
אמר הוא ולפיכך  ממנה, שיתרחק צ"ל ואין העולם, מן האדם את  שמוציא עד  גרוע כך כל 

רע  חבר בתוי "ט)לעיל הובא שמואל, הרע .(מדרש  בעין נוסף פירוש  כאן רע"ב ועיין רמב "ם .לו..
ראשוןלז. פירושים .פירוש שני עוד  ועיי"ש מרש"י. והוא בשערברע "ב , צדיקים  (האורחות

שנאה . מיני  ארבעה  חשיב  וכדומה .א )השנאה  בישהו  או  שהזיקו מחמת  חברו  חינם.ב)השונא  שנאת

קנאה .ג ) שהרעד)מחמת  מחמת  השונא כי רעות , השנאות וכל וכדומה. דחקו  בשעת לו  היטיב שלא מחמת 

לשנא. אסור בודאי  ובחינם  כך. כך לי עשית למה לו  ולומר להודיעו מצוה  אלא  בלבו, וישנא  ישתוק לא לו,

שחננו מה  לקבל  לו ויש ולטובתו. יתברך, ממנו  הכל כי לשנוא , אסור לו  היטיב שלא מחמת  או מקנאה וגם

הבורא במשפט ושמח בלבו  ומתכוין לטובה  זו  גם פגעיו כל על לומר בזה עצמו  והמנהיג באהבה , השי "ת 

וקנאה ) ואיבה משנאה ינצל העולם לח..יתברך, מן אותו והוציאו בבלעם , היו .(גר"א )שכולם 
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אומר אבות רבי ב לג פרק

חביב  חבר ממוֹ ן  יהי א וֹ מר, יוֹ סי  רבּ י 
ללמדעלי עצמ והתקן , ּכּ ׁש ל  

מעשׂ י וכל .ל יר ּׁשה  ׁש אינ ּה  ּת וֹ רה , 
ׁש מים: לׁש ם יהיוּ 

בּ קריאת  זהיר  הוי  א וֹ מר , ׁש מע וֹ ן  רבּ י 
אל  מת ּפ לּ ל, וּ כׁש א ּת ה  וּ בּת פלּ ה . ׁש מע 
רחמים אלּ א קבע, ּת פלּ ת ּת עשׂ 
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ּת וֹ רה.יב ללמד  עצמ ּת אמר התקן  ׁש א ֶ◌ַֹ◌

ּת וֹ רה  חכם, אבי ואבי חכם ואבי ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִהוֹ איל

לב ּק ׁש   צרי ואיני ׁש לּ ּה  לאכסניא ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶחוֹ זרת

מעשׂ י אחריה: ׁש מים.וכל  ל ׁש ם  יהי וּ   אף ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
וּ בדר וּ ׁש תיּ ה בּ אכילה עוֹ סק ׁש אּת ה ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש ה

ׁש ּת היה  א לּ א ,גּ וּ פ לההנוֹ ת  ּת ת כּ וּ ן לא  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ֶ◌ֶארץ

: קוֹ נ רצ וֹ ן  לשׂ וֹ ת  בּ קריאת יג בּ ריא זהיר הוי ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ְ◌

להתּפ לּ ל ׁש מע. בּ ּת פלּ ה , וכן בּ ע וֹ נתוֹ . לקר וֹ תוֹ  ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

בּ עוֹ נת ּה : וּ תפלּ ה  ּת פ לּ ה ׁש יּ ׁש קבע .כּ ל כּ אדם ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌

אפרק  אימתי וא וֹ מר  ּקבו דּ בר חוֹ בה  ֹ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָליו

 ּׁש ּק בו כּ אדם קבע , נּמ י, אי  זה . ח וֹ ב ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵמלי
ׁש אוֹ מר  אחת, ּפ ר ׁש ה אחד ּפ רק לקרא ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִל וֹ 

אוֹ מר ּה  ואינוֹ  בּ למא, בּ קריאה ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָאוֹ תּה 

רחמים: ׁש ּמ ב ּק ׁש  כּ אדם ּת חנוּ נים ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִבּ ל ׁש וֹ ן

להם לט. שמותר  לומר  התנא  דיבר  לא  ולהם ממונם, על חסים שאינם פזרנים אנשים  יש
ואמר  הוסיף  אלא כשלך , חבירך  ממון יהי סתם  אמר  לא ולכן חבריהם . ממון גם לפזר 
נלמד ומהם עליהם, חביב  שממונם אדם  בני לרוב מדבר  שהוא  ללמד כשלך ', עליך  'חביב

חברו בממון לדקדק  צריך  עצמו בממון  הפזרן אף אדם  כל  י')איך משנה  לעיל ומהמ..(תוי"ט 
ח תלמיד שהוא  כל  חז "ל תורהשאמרו  אין שוב חכם תלמיד בנו ובן חכם  תלמיד  ובנו כם 

לעולם  מזרעו פה .)פוסקת  דף יותר (ב "מ בו  דמתקיימא לכך, עצמו כשמתקן מילי  הני  ,
לא  הכי  לאו אי אבל מבואר מא..(תוי"ט )מבזולתו , יותר  המשנה  והמשך ברע "ב, שני פירוש 

ממנה. להיפטר  שרוצה  כחוב עליו שהוא  שהכוונה  כתב הראשון בפירושו  זה. פירוש לפי 
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אומר אבות רבי ב פרק לב

דּ בריהם  וכל שׂ רף, לחי ׁש ת  וּ לחי ׁש תן 
א ׁש : כּ גחלי

ויצר  הרע , עין  א וֹ מר, יהוֹ ׁש ע רבּ י 
את  מוֹ ציאין  ה בּ ר יּ וֹ ת , ושׂ נאת  הרע ,

הע וֹ לם: מן  האדם 

יא 

    
    

 לג 
             לד 

      
     לה

    לו 
  לז 

   לח 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

שׂ רף.דּ בּ וּ רן:וּ לחיׁש תן. כּ הבללחיׁש ת ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
ׁש ה וּ א  בּ ׁש ה ׁש וֹ רף הרף , מּפ י ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַה יּ וֹ צא 

מקבּ ל אינוֹ  הזּ ה הרף  אחר, ּפ ר וּ ׁש  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵלוֹ חׁש .
כּ דכתיב  נחׁש ים , כּ ׁש אר נח)לחׁש  (ּת ה לּ ים ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌

ּת למיד  ּכ מלחׁש ים, לקוֹ ל יׁש מע  לא  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ֶ◌ֲא ׁש ר
אי  לפ יּ ס וֹ  ותבא  ּת קניטנּ וּ  אם  מקבּ לחכם  נוֹ  ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

הרע.יא ּפ יּ וּ ס : ׁש אינוֹ עין רה , ין  כּ מ וֹ  ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌

דּ ברים  אחר  וּ מחזּ ר לוֹ  יּ ׁש  בּ מה  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמס ּת ּפ ק
ׁש ּמ כניס  הרע , ין מפרׁש ים  וי ׁש  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲאחרים .

לוֹ : וּ מזּ יק  בּ בניו אוֹ  חברוֹ  בּ ממוֹ ן הרע  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַין
הבּ ריּ וֹ ת. ּפ רׁש ,ו שׂ נאת ורמבּ "ם חנּ ם. שׂ נאת  ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌

יחידי. ליׁש ב  וא וֹ הב  הבּ ריּ וֹ ת  חברת ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש ּמ וֹ אס 
ליו ׁש ּמ ביא  קׁש ה אדם  ׁש מּת י , ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַואני
אוֹ ת וֹ : שׂ וֹ נאים  ׁש הכּ ל וגוֹ רם הבּ ריּ וֹ ת  ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִשׂ נאת 

ובתורתם .לג. בחכמים המזלזל  בעונש  מדרגות כמה פי לד .הזכיר על  המשנה ביארנו רש"י.
ולהזהר לחכמים  להתחבר יום , כל לשוב חברו, כבוד הם , דברים  השלשה  ולדבריו הרע"ב ,

ובדיניהם . לעיללה .בכבודם  למה תתמה ואל ברע"ב . ראשון ט')פירוש  יהושע(משנה רבי חלק
הרע שעין סובר יהושע רבי כי ממנה, להתרחק שצריכים המדה  שהיא שאמר  אליעזר רבי על 
אמר הוא ולפיכך  ממנה, שיתרחק צ"ל ואין העולם, מן האדם את  שמוציא עד  גרוע כך כל 

רע  חבר בתוי "ט)לעיל הובא שמואל, הרע .(מדרש  בעין נוסף פירוש  כאן רע"ב ועיין רמב "ם .לו..
ראשוןלז. פירושים .פירוש שני עוד  ועיי"ש מרש"י. והוא בשערברע "ב , צדיקים  (האורחות

שנאה . מיני  ארבעה  חשיב  וכדומה .א )השנאה  בישהו  או  שהזיקו מחמת  חברו  חינם.ב)השונא  שנאת

קנאה .ג ) שהרעד)מחמת  מחמת  השונא כי רעות , השנאות וכל וכדומה. דחקו  בשעת לו  היטיב שלא מחמת 

לשנא. אסור בודאי  ובחינם  כך. כך לי עשית למה לו  ולומר להודיעו מצוה  אלא  בלבו, וישנא  ישתוק לא לו,

שחננו מה  לקבל  לו ויש ולטובתו. יתברך, ממנו  הכל כי לשנוא , אסור לו  היטיב שלא מחמת  או מקנאה וגם

הבורא במשפט ושמח בלבו  ומתכוין לטובה  זו  גם פגעיו כל על לומר בזה עצמו  והמנהיג באהבה , השי "ת 

וקנאה ) ואיבה משנאה ינצל העולם לח..יתברך, מן אותו והוציאו בבלעם , היו .(גר"א )שכולם 
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אומר אבות רבי ב לג פרק

חביב  חבר ממוֹ ן  יהי א וֹ מר, יוֹ סי  רבּ י 
ללמדעלי עצמ והתקן , ּכּ ׁש ל  

מעשׂ י וכל .ל יר ּׁשה  ׁש אינ ּה  ּת וֹ רה , 
ׁש מים: לׁש ם יהיוּ 

בּ קריאת  זהיר  הוי  א וֹ מר , ׁש מע וֹ ן  רבּ י 
אל  מת ּפ לּ ל, וּ כׁש א ּת ה  וּ בּת פלּ ה . ׁש מע 
רחמים אלּ א קבע, ּת פלּ ת ּת עשׂ 

יב
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         מא  

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ּת וֹ רה.יב ללמד  עצמ ּת אמר התקן  ׁש א ֶ◌ַֹ◌

ּת וֹ רה  חכם, אבי ואבי חכם ואבי ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִהוֹ איל

לב ּק ׁש   צרי ואיני ׁש לּ ּה  לאכסניא ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶחוֹ זרת

מעשׂ י אחריה: ׁש מים.וכל  ל ׁש ם  יהי וּ   אף ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
וּ בדר וּ ׁש תיּ ה בּ אכילה עוֹ סק ׁש אּת ה ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש ה

ׁש ּת היה  א לּ א ,גּ וּ פ לההנוֹ ת  ּת ת כּ וּ ן לא  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ֶ◌ֶארץ

: קוֹ נ רצ וֹ ן  לשׂ וֹ ת  בּ קריאת יג בּ ריא זהיר הוי ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ְ◌

להתּפ לּ ל ׁש מע. בּ ּת פלּ ה , וכן בּ ע וֹ נתוֹ . לקר וֹ תוֹ  ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

בּ עוֹ נת ּה : וּ תפלּ ה  ּת פ לּ ה ׁש יּ ׁש קבע .כּ ל כּ אדם ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌

אפרק  אימתי וא וֹ מר  ּקבו דּ בר חוֹ בה  ֹ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָליו

 ּׁש ּק בו כּ אדם קבע , נּמ י, אי  זה . ח וֹ ב ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵמלי
ׁש אוֹ מר  אחת, ּפ ר ׁש ה אחד ּפ רק לקרא ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִל וֹ 

אוֹ מר ּה  ואינוֹ  בּ למא, בּ קריאה ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָאוֹ תּה 

רחמים: ׁש ּמ ב ּק ׁש  כּ אדם ּת חנוּ נים ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִבּ ל ׁש וֹ ן

להם לט. שמותר  לומר  התנא  דיבר  לא  ולהם ממונם, על חסים שאינם פזרנים אנשים  יש
ואמר  הוסיף  אלא כשלך , חבירך  ממון יהי סתם  אמר  לא ולכן חבריהם . ממון גם לפזר 
נלמד ומהם עליהם, חביב  שממונם אדם  בני לרוב מדבר  שהוא  ללמד כשלך ', עליך  'חביב

חברו בממון לדקדק  צריך  עצמו בממון  הפזרן אף אדם  כל  י')איך משנה  לעיל ומהמ..(תוי"ט 
ח תלמיד שהוא  כל  חז "ל תורהשאמרו  אין שוב חכם תלמיד בנו ובן חכם  תלמיד  ובנו כם 

לעולם  מזרעו פה .)פוסקת  דף יותר (ב "מ בו  דמתקיימא לכך, עצמו כשמתקן מילי  הני  ,
לא  הכי  לאו אי אבל מבואר מא..(תוי"ט )מבזולתו , יותר  המשנה  והמשך ברע "ב, שני פירוש 

ממנה. להיפטר  שרוצה  כחוב עליו שהוא  שהכוונה  כתב הראשון בפירושו  זה. פירוש לפי 
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אומר אבות רבי ב פרק לד

הוּ א ,  ּבּ רו הּמ קוֹ ם לפני ותחנ וּ נים
ב)ׁש נּ אמר הוּ א(יואל ורחוּ ם חנּ וּ ן  כּ י  

הר עה. על ונחם חסד ורב א ּפ ים אר
:עצמ בּ פני רׁש ע  ּת הי ואל

ללמד ׁש קוּ ד הוי אוֹ מר, אלעזר רבּ י
לא ּפ יק וֹ ר וֹ ס . ּׁשּת ׁש יב  מה  ודע  ּת וֹ רה ,
ב על  ה וּ א  ונאמן  עמל. אּת ה  מי  לפני  ודע 

: ּפ עלּ ת שׂ כר  ל ׁש יּ ׁש לּ ם  מלאכ ּת
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הוּ א . ורחוּ ם  חנּ וּ ן  (אל) בּ תחנוּ נים,כּ י  ר וֹ צה ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
מ יּ ד: מרחם הוּ א הּת חנוּ נים ידי ואל ול  ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌

.עצמ בּ פני  ר ׁש ע דּ בר ּת הי  ּת שׂ ה אל ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
בּ וֹ .  צמ את ּת ר ׁש י וּ למחר  ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש היּ וֹ ם
יני ּב ר ׁש ע  ּת הי  אל ּפ ר ׁש , ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוהרמבּ "ם
 ֹׁש ּמ ּת ו כּ ר ׁש ע ,  צמ ּת חזיק לא ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר 
ואני לגמרי . ר ה לתר בּ וּ ת י וֹ צא אּת ה  ָּכ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
מן  ׁש ּת פר ׁש  זה בּ דבר ר ׁש ע ּת הי אל  ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָׁש מּת י ,

:צמ בּ פני ות מד לא ּפ יקוֹ רוֹ ס .ידה צּ בּ וּ ר ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌
וּ מחׁש יב ּה  הּת וֹ רה את  ׁש ּמ בזּ ה הפקר, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְלׁש וֹ ן
צמ וֹ  משׂ ים נּמ י , אי הפקר . היא ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְכּ אלּ וּ 
ׁש ּמ א  לחוּ ׁש  נפׁש וֹ  ל חס ואינוֹ  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְכּ הפקר 
הּת וֹ רה  את ׁש ּמ ב זּ ה ל ר ה ליו ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ָּת בא

ל וֹ מדיה: עמל.אוֹ  א ּת ה מי  לפני  ודע ְ◌ֶ◌ָ◌
לאּפ יקוֹ ר וֹ ס, מׁש יב  ׁש אּת ה זוֹ  ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִבּ תׁש וּ בה
לד ּת וֹ : לנט וֹ ת  ּלב יפּת ה ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש א

פירש "י.מב . וכן לגמרי מג .רע"ב, רעה  לתרבות  יוצא  אתה  כך ועיי"ששמתוך הרמב"ם , בשם  (רע"ב

פירושים ) שני לח .מד ..עוד  דף סנהדרין עםמה .רש"י קשור ואינו שאמר, השלישי הדבר זה 
דלמעלה  כמו (תוי"ט)השנים קמא , פרק בריש  סוכו  איש  אנטיגנוס למאמר סתירה  מזה  ואין  .

פרס. לקבל מנת  על לעבוד טוב וגם  מותר בודאי אבל מעלה , לאנשי  דיבר שאנטיגנוס שם  שנתבאר

 י י ח ר ו ק מ

אומר אבות רבי ב לה פרק

קצר היּ וֹ ם אוֹ מר, טרפוֹ ן רבּ י
עצלים, והּפ וֹ עלים מר בּ ה , והּמ לאכה

דּ וֹ חק: הבּ ית  וּ בעל הר בּ ה , וה ּׂשכר

עלי לא אוֹ מר , היה  הּמ לאכה ה וּ א  
לבּ טל חוֹ רין בן אּת ה ולא לגמר,
נוֹ תנים הרבּ ה , תוֹ רה  למדּת  אם מּמ נּ ה .
בעל הוּ א ונאמן הרבּ ה. שׂ כר ל

שׂ כר ל ׁש יּ ׁש לּ ם  מלאכּת. ּפ עלּ ת 

טו

טז

      
   

     
   

    
    

      
   

      
    מו 

      
     

    
           

  מז        
             
           

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

קצר.טו קצרים היּ וֹ ם  הזּ ה הע וֹ לם ח יּ י  ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌
מרבּ ה.הם: אר כּ ה והּמ לאכה הּת וֹ רה ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌◌ָ◌

מדּ ּה : דּ וֹ חק.מארץ הבּ ית ׁש נּ אמר וּ בעל  ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌
א )  ולילה:(יה וֹ ׁש יוֹ מם בּ וֹ  והגית ְ◌◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

עלי טז  לגמר.לא  הּמ לאכה  שׂ כר לא ְֹ◌ָ◌ְ◌

כּ לּ ּה  את לגמר  הוּ א  ּבּ ר ו ◌ָ◌◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
ּת גמר נּ ּה . לא אם  שׂ כר ׁש ּת פסיד  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְכּ די
נוֹ טל  ואיני  ל וֹ מד  איני ּת אמר  ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ְוׁש ּמ א
ל בּ טל . חוֹ רין בן אּת ה ולא ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָשׂ כר ,
לבד :  לי מּט ל  העל,  כּ רח ֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֹל 

כולה,מו . ללמוד הספקת ולא  נאנסת אם כולה, התורה  כל ללמוד  שמצוה אע "פ  כי
שלמדת. מה על שכר  מפרשמז.תקבל  ועכשו  הרבה, והשכר  שנינו הקודמת במשנה

יש ואדרבה  הרבה , שכר  יקבל לא  קצת רק  הלומד אבל הרבה , לומד אם רק  שזה
תורה  בטול בעון  עונש לתשלום "ט )(תויעליו  בנוסף  מתנה היא  הרבה , שכר  והך .

רק  התשלומים אין כי  הרבה , לומר  שייך לא תשלומין אצל כי פעולה, שכר 
מתנה שהוא  מורה  נתינה  לשון וגם לשלם , שראוי בתוי"ט )מה  הובא  שמואל .(מדרש 

 י י ח ר ו ק מ

מ



אומר אבות רבי ב פרק לד

הוּ א ,  ּבּ רו הּמ קוֹ ם לפני ותחנ וּ נים
ב)ׁש נּ אמר הוּ א(יואל ורחוּ ם חנּ וּ ן  כּ י  

הר עה. על ונחם חסד ורב א ּפ ים אר
:עצמ בּ פני רׁש ע  ּת הי ואל

ללמד ׁש קוּ ד הוי אוֹ מר, אלעזר רבּ י
לא ּפ יק וֹ ר וֹ ס . ּׁשּת ׁש יב  מה  ודע  ּת וֹ רה ,
ב על  ה וּ א  ונאמן  עמל. אּת ה  מי  לפני  ודע 

: ּפ עלּ ת שׂ כר  ל ׁש יּ ׁש לּ ם  מלאכ ּת

יד
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   מד  

             
          

    מה 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הוּ א . ורחוּ ם  חנּ וּ ן  (אל) בּ תחנוּ נים,כּ י  ר וֹ צה ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
מ יּ ד: מרחם הוּ א הּת חנוּ נים ידי ואל ול  ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌

.עצמ בּ פני  ר ׁש ע דּ בר ּת הי  ּת שׂ ה אל ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
בּ וֹ .  צמ את ּת ר ׁש י וּ למחר  ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש היּ וֹ ם
יני ּב ר ׁש ע  ּת הי  אל ּפ ר ׁש , ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוהרמבּ "ם
 ֹׁש ּמ ּת ו כּ ר ׁש ע ,  צמ ּת חזיק לא ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר 
ואני לגמרי . ר ה לתר בּ וּ ת י וֹ צא אּת ה  ָּכ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
מן  ׁש ּת פר ׁש  זה בּ דבר ר ׁש ע ּת הי אל  ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָׁש מּת י ,

:צמ בּ פני ות מד לא ּפ יקוֹ רוֹ ס .ידה צּ בּ וּ ר ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌
וּ מחׁש יב ּה  הּת וֹ רה את  ׁש ּמ בזּ ה הפקר, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְלׁש וֹ ן
צמ וֹ  משׂ ים נּמ י , אי הפקר . היא ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְכּ אלּ וּ 
ׁש ּמ א  לחוּ ׁש  נפׁש וֹ  ל חס ואינוֹ  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְכּ הפקר 
הּת וֹ רה  את ׁש ּמ ב זּ ה ל ר ה ליו ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ָּת בא

ל וֹ מדיה: עמל.אוֹ  א ּת ה מי  לפני  ודע ְ◌ֶ◌ָ◌
לאּפ יקוֹ ר וֹ ס, מׁש יב  ׁש אּת ה זוֹ  ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִבּ תׁש וּ בה
לד ּת וֹ : לנט וֹ ת  ּלב יפּת ה ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש א

פירש "י.מב . וכן לגמרי מג .רע"ב, רעה  לתרבות  יוצא  אתה  כך ועיי"ששמתוך הרמב"ם , בשם  (רע"ב

פירושים ) שני לח .מד ..עוד  דף סנהדרין עםמה .רש"י קשור ואינו שאמר, השלישי הדבר זה 
דלמעלה  כמו (תוי"ט)השנים קמא , פרק בריש  סוכו  איש  אנטיגנוס למאמר סתירה  מזה  ואין  .

פרס. לקבל מנת  על לעבוד טוב וגם  מותר בודאי אבל מעלה , לאנשי  דיבר שאנטיגנוס שם  שנתבאר

 י י ח ר ו ק מ

אומר אבות רבי ב לה פרק

קצר היּ וֹ ם אוֹ מר, טרפוֹ ן רבּ י
עצלים, והּפ וֹ עלים מר בּ ה , והּמ לאכה

דּ וֹ חק: הבּ ית  וּ בעל הר בּ ה , וה ּׂשכר

עלי לא אוֹ מר , היה  הּמ לאכה ה וּ א  
לבּ טל חוֹ רין בן אּת ה ולא לגמר,
נוֹ תנים הרבּ ה , תוֹ רה  למדּת  אם מּמ נּ ה .
בעל הוּ א ונאמן הרבּ ה. שׂ כר ל

שׂ כר ל ׁש יּ ׁש לּ ם  מלאכּת. ּפ עלּ ת 

טו

טז

      
   

     
   

    
    

      
   

      
    מו 

      
     

    
           

  מז        
             
           

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

קצר.טו קצרים היּ וֹ ם  הזּ ה הע וֹ לם ח יּ י  ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌
מרבּ ה.הם: אר כּ ה והּמ לאכה הּת וֹ רה ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌◌ָ◌

מדּ ּה : דּ וֹ חק.מארץ הבּ ית ׁש נּ אמר וּ בעל  ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌
א )  ולילה:(יה וֹ ׁש יוֹ מם בּ וֹ  והגית ְ◌◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

עלי טז  לגמר.לא  הּמ לאכה  שׂ כר לא ְֹ◌ָ◌ְ◌

כּ לּ ּה  את לגמר  הוּ א  ּבּ ר ו ◌ָ◌◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
ּת גמר נּ ּה . לא אם  שׂ כר ׁש ּת פסיד  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְכּ די
נוֹ טל  ואיני  ל וֹ מד  איני ּת אמר  ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ְוׁש ּמ א
ל בּ טל . חוֹ רין בן אּת ה ולא ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָשׂ כר ,
לבד :  לי מּט ל  העל,  כּ רח ֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֹל 

כולה,מו . ללמוד הספקת ולא  נאנסת אם כולה, התורה  כל ללמוד  שמצוה אע "פ  כי
שלמדת. מה על שכר  מפרשמז.תקבל  ועכשו  הרבה, והשכר  שנינו הקודמת במשנה

יש ואדרבה  הרבה , שכר  יקבל לא  קצת רק  הלומד אבל הרבה , לומד אם רק  שזה
תורה  בטול בעון  עונש לתשלום "ט )(תויעליו  בנוסף  מתנה היא  הרבה , שכר  והך .

רק  התשלומים אין כי  הרבה , לומר  שייך לא תשלומין אצל כי פעולה, שכר 
מתנה שהוא  מורה  נתינה  לשון וגם לשלם , שראוי בתוי"ט )מה  הובא  שמואל .(מדרש 

 י י ח ר ו ק מ

מי



אומר אבות רבי ב פרק לו 

צדּ יקים ׁש ל שׂ כרן מּת ן ודע
לבא : לעתיד 

הסּת כּ ל  א וֹ מר , מהללאל בן  עקביא 
לידי בא  א ּת ה  ואי דברים בּ ׁש לׁש ה 
, הוֹ ל אּת ה וּ לאן בּ את, מאין דּ ע עברה.
וחׁש בּ וֹ ן . דּ ין  לּת ן  עתיד  א ּת ה מי  ולפני
א ּת ה  וּ לאן  סרוּ חה , מּט ּפ ה  בּ את , מאין 
ולפני ותוֹ לעה. רּמ ה עפר למק וֹ ם ,הוֹ ל
לפני וחׁש בּ וֹ ן , דּ ין  לּת ן  עתיד  א ּת ה  מי 
ה וּ א:  ּבּ רו ה קּ ד וֹ ׁש  הּמ לכים מלכי  מל
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        מח

מהללאל  ב עקביא  ג פרק

    
     

     
     
      

     
    

      
     

     
     

           א 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

לבא . הבּ א:לעתיד  עקביא .אלע וֹ לם ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
זרע . ׁש כבת טּפ ת סר וּ חה. ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִמּט ּפ ה
אינּה  הבּ וּ ר  ׁש בּ ׁש ת ּפ י ל ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְואף
האה  בּ רחם מסרחת ׁש אינּה  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְסר וּ חה,
וּ כ ׁש ּת סריח ימים ׁש לׁש ה לאחר  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַד 
מקוֹ ם  מ כּ ל ,להזרי ראוּ יה ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵאינּה 
ׁש היא  מּפ ני  סר וּ חה טּפ ה לּה  ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָקרי

ח וּ ץ  כּ ׁש היא מ יּ ד להסריח ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְקר וֹ בה
מּט ּפ ה  ׁש בּ א והּמ סּת כּ ל האה. ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִלמ י
והּמ סּת כּ ל  הגּ אוה. מן נצּ וֹ ל  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְסר וּ חה,
ותוֹ ל ה, ר ּמ ה פר  למקוֹ ם ליל ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶׁש תיד 
הּמ מוֹ ן. אל והחמ דּ ה הּת אוה מן ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִנצּ וֹ ל 
וח ׁש בּ וֹ ן, דּ ין לּת ן ׁש תיד ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוהּמ סּת כּ ל 
בּ ברה: נכׁש ל ואינוֹ  החטא מן ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵּפ וֹ ר ׁש 

בתוי "ט.מח. הובא  שמואל מדרש  פי זו א.על ידיעה  מחמת אם  כי וצ "ע  הרע"ב . לשון 
במדרש מש "כ ידי על  ויתבאר  האחרים . דברים  שני  צריכים למה  העבירה מן  ניצול בלבד

לעיל  רבי  ששנה מה  על חולק  אינו שעקביא  מ"א)שמואל ואין (פ "ב דברים בשלשה  הסתכל

 י י ח ר ו ק מ

מהללאל ב אבות עקביא ג לז פרק

הוי א וֹ מר, ה כּ הנים סגן  חנינא  רבּ י 
ׁש אלמלא מלכ וּ ת, ׁש ל  בּ ׁש לוֹ מּה  מתּפ לּ ל 
בּ לע וֹ . חיּ ים רעה וּ  את  איׁש  מוֹ רא ּה ,
ׁש נים  א וֹ מר , ּת רדי וֹ ן  בן  חנינא  רבּ י 
הרי ת וֹ רה, דּ ברי בּ יניהן  ואין  ׁש יּ וֹ ׁש בין 

ׁש נּ אמר לצים, מוֹ ׁש ב  א )זה (תהלים 
ׁש נים  אבל י ׁש ב. לא  לצים וּ במוֹ ׁש ב
תוֹ רה, דּ ברי בּ יניהם ויׁש  ׁש יּ וֹ ׁש בין

ׁש נּ אמר ביניהם, ׁש רוּ יה  ג)ׁש כינה (מלאכי  
ר עהוּ  אל אי ׁש  יי יראי  נדבּ רוּ  אז
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מלכוּ ת.ב ׁש ל ׁש ל בּ ׁש לוֹ מּה  ואפלּ וּ  ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌
הע וֹ לם: בּ לעוֹ .אּמ וֹ ת דּ כתיבחיּ ים ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌

א ) היּ ם,(חב ּק וּ ק  כּ דגי אדם וּת שׂ ה ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
מחבר וֹ  הגּ דוֹ ל  כּ ל ׁש בּ יּ ם דּ גים ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַמה

אלמלא  אדם בּ ני  אף חבר וֹ , את  ֵבּ וֹ ל◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
מחבר וֹ  הגּ ד וֹ ל כּ ל מלכ וּ ת ׁש ל ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָמוֹ ראּה 

חבר וֹ  את  נד :)בּ וֹ ל זרה  יראי :(בוֹ דה ֵ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ר עהוּ . אל אי ׁש  ׁש נים:ה' כּ אן הרי ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌

בספר  מעשיך  וכל  שומעת  ואוזן רואה  עין  ממך  למעלה  מה דע  עבירה, לידי בא אתה
וחשבון, דין ליתן עתיד אתה  מי  ולפני  שאמר  במה שלשתן כלל שעקביא  אלא  נכתבין.
אלא שומעת, ואוזן רואה  ועין  נכתבין בספר  מעשיו  כל כי בהאמין  אלא  חשבון אין כי
ומשתקין  לאדם הכנעה גורמות עצומות סיבות שהם לפי  זה על שנים עוד הוסיף שהוא 

בואו. בעת הניסיון  מן להינצל  לו  ועוזרים  וחמדותיו  תאותיו  דאין ג .תוי "ט.ב.ממנו 
יהיה מונה שאתה מה  וכל אחת שעה זהובים  מנה לו  שאומרים ממי גדולה  ליצנות 
הבטל כן אותם. ומבזה  הזהובים  מן מתלוצץ  ודאי  הוא מונה. ואינו  בטל  והוא  שלך,

לץ אם כי  אינו הזה הגדול השכר  שיודע אחר  תורה שמואל )מדברי  מדרש  בשם .(תוי"ט 

 י י ח ר ו ק מ

מי



אומר אבות רבי ב פרק לו 

צדּ יקים ׁש ל שׂ כרן מּת ן ודע
לבא : לעתיד 

הסּת כּ ל  א וֹ מר , מהללאל בן  עקביא 
לידי בא  א ּת ה  ואי דברים בּ ׁש לׁש ה 
, הוֹ ל אּת ה וּ לאן בּ את, מאין דּ ע עברה.
וחׁש בּ וֹ ן . דּ ין  לּת ן  עתיד  א ּת ה מי  ולפני
א ּת ה  וּ לאן  סרוּ חה , מּט ּפ ה  בּ את , מאין 
ולפני ותוֹ לעה. רּמ ה עפר למק וֹ ם ,הוֹ ל
לפני וחׁש בּ וֹ ן , דּ ין  לּת ן  עתיד  א ּת ה  מי 
ה וּ א:  ּבּ רו ה קּ ד וֹ ׁש  הּמ לכים מלכי  מל
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        מח

מהללאל  ב עקביא  ג פרק
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

לבא . הבּ א:לעתיד  עקביא .אלע וֹ לם ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
זרע . ׁש כבת טּפ ת סר וּ חה. ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִמּט ּפ ה
אינּה  הבּ וּ ר  ׁש בּ ׁש ת ּפ י ל ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְואף
האה  בּ רחם מסרחת ׁש אינּה  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְסר וּ חה,
וּ כ ׁש ּת סריח ימים ׁש לׁש ה לאחר  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַד 
מקוֹ ם  מ כּ ל ,להזרי ראוּ יה ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵאינּה 
ׁש היא  מּפ ני  סר וּ חה טּפ ה לּה  ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָקרי

ח וּ ץ  כּ ׁש היא מ יּ ד להסריח ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְקר וֹ בה
מּט ּפ ה  ׁש בּ א והּמ סּת כּ ל האה. ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִלמ י
והּמ סּת כּ ל  הגּ אוה. מן נצּ וֹ ל  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְסר וּ חה,
ותוֹ ל ה, ר ּמ ה פר  למקוֹ ם ליל ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶׁש תיד 
הּמ מוֹ ן. אל והחמ דּ ה הּת אוה מן ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִנצּ וֹ ל 
וח ׁש בּ וֹ ן, דּ ין לּת ן ׁש תיד ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוהּמ סּת כּ ל 
בּ ברה: נכׁש ל ואינוֹ  החטא מן ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵּפ וֹ ר ׁש 

בתוי "ט.מח. הובא  שמואל מדרש  פי זו א.על ידיעה  מחמת אם  כי וצ "ע  הרע"ב . לשון 
במדרש מש "כ ידי על  ויתבאר  האחרים . דברים  שני  צריכים למה  העבירה מן  ניצול בלבד

לעיל  רבי  ששנה מה  על חולק  אינו שעקביא  מ"א)שמואל ואין (פ "ב דברים בשלשה  הסתכל

 י י ח ר ו ק מ

מהללאל ב אבות עקביא ג לז פרק

הוי א וֹ מר, ה כּ הנים סגן  חנינא  רבּ י 
ׁש אלמלא מלכ וּ ת, ׁש ל  בּ ׁש לוֹ מּה  מתּפ לּ ל 
בּ לע וֹ . חיּ ים רעה וּ  את  איׁש  מוֹ רא ּה ,
ׁש נים  א וֹ מר , ּת רדי וֹ ן  בן  חנינא  רבּ י 
הרי ת וֹ רה, דּ ברי בּ יניהן  ואין  ׁש יּ וֹ ׁש בין 

ׁש נּ אמר לצים, מוֹ ׁש ב  א )זה (תהלים 
ׁש נים  אבל י ׁש ב. לא  לצים וּ במוֹ ׁש ב
תוֹ רה, דּ ברי בּ יניהם ויׁש  ׁש יּ וֹ ׁש בין

ׁש נּ אמר ביניהם, ׁש רוּ יה  ג)ׁש כינה (מלאכי  
ר עהוּ  אל אי ׁש  יי יראי  נדבּ רוּ  אז
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מלכוּ ת.ב ׁש ל ׁש ל בּ ׁש לוֹ מּה  ואפלּ וּ  ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌
הע וֹ לם: בּ לעוֹ .אּמ וֹ ת דּ כתיבחיּ ים ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌

א ) היּ ם,(חב ּק וּ ק  כּ דגי אדם וּת שׂ ה ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
מחבר וֹ  הגּ דוֹ ל  כּ ל ׁש בּ יּ ם דּ גים ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַמה

אלמלא  אדם בּ ני  אף חבר וֹ , את  ֵבּ וֹ ל◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
מחבר וֹ  הגּ ד וֹ ל כּ ל מלכ וּ ת ׁש ל ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָמוֹ ראּה 

חבר וֹ  את  נד :)בּ וֹ ל זרה  יראי :(בוֹ דה ֵ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ר עהוּ . אל אי ׁש  ׁש נים:ה' כּ אן הרי ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌

בספר  מעשיך  וכל  שומעת  ואוזן רואה  עין  ממך  למעלה  מה דע  עבירה, לידי בא אתה
וחשבון, דין ליתן עתיד אתה  מי  ולפני  שאמר  במה שלשתן כלל שעקביא  אלא  נכתבין.
אלא שומעת, ואוזן רואה  ועין  נכתבין בספר  מעשיו  כל כי בהאמין  אלא  חשבון אין כי
ומשתקין  לאדם הכנעה גורמות עצומות סיבות שהם לפי  זה על שנים עוד הוסיף שהוא 

בואו. בעת הניסיון  מן להינצל  לו  ועוזרים  וחמדותיו  תאותיו  דאין ג .תוי "ט.ב.ממנו 
יהיה מונה שאתה מה  וכל אחת שעה זהובים  מנה לו  שאומרים ממי גדולה  ליצנות 
הבטל כן אותם. ומבזה  הזהובים  מן מתלוצץ  ודאי  הוא מונה. ואינו  בטל  והוא  שלך,

לץ אם כי  אינו הזה הגדול השכר  שיודע אחר  תורה שמואל )מדברי  מדרש  בשם .(תוי"ט 

 י י ח ר ו ק מ

מי



מהללאל ב אבות עקביא ג פרק לח

זכּ רוֹ ן ספר ויּ כּ תב  ויּ ׁש מע  יי  ויּ קׁש ב
לי אין  ׁש מוֹ . וּ לחׁש בי יי ליראי לפניו
ׁש יּ וֹ ׁש ב  אחד  ׁש אפ לּ וּ  מנּ ין  ׁש נים, א לּ א 
הוּ א  ּבּ רו ׁש הקּ ד וֹ ׁש  בּ ּת וֹ רה , וע וֹ סק

ׁש נּ אמר  שׂ כר , לוֹ  ג )קוֹ ב ע י ׁש ב (איכה  
עליו: נטל כּ י  וידּ ם בּ דד

על  ׁש אכלוּ  ׁש לׁש ה א וֹ מר, ׁש מע וֹ ן  רבּ י 
דּ ברי עליו אמרוּ  ולא  אחד ׁש לחן 
מתים, מזּ בחי אכלוּ  כּ אלּ וּ  תוֹ רה,

ג 

     
  ד   

     
  ה 

    
   
     

  ו  
             

     

   ז 
      

     
    ח

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

כּ דר וי דּ ם. דּ ּק ה, דּ ממה קוֹ ל  לׁש וֹ ן ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
בּ לח ׁש : ׁש וֹ נה ׁש הוּ א יחידי  כּ י הוֹ נה ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌

עליו. הּת וֹ רה נטל  כּ ל  נתינת כּ אלּ וּ  ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌
בּ לבד: בּ ב וּ ר וֹ  היתה ולא גכּ לּ ּה  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌

תוֹ רה. דּ ברי  עליו  הּמ זוֹ ן אמר וּ  וּ בבר כּ ת ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌

ידיׁש ּמ ב י וֹ צאין הלחן, ל  רכים ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ליו  אמר וּ  כּ אלּ וּ  וחׁש וּ ב  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָחוֹ בתן,

ׁש מ ּת י:  ּכ ּת וֹ רה. מתים.דּ ברי  מזּ בחי  ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
דּ כתיב  זרה, ב וֹ דה קו)ּת קרבת (ּת ה לּ ים ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌

מתים: זבחי  ויּ אכלוּ  ּפ ע וֹ ר  לב ל  ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַויּ צּ מד וּ 

במותם ד. אפילו שכינה פני רואים  שאינם הכת  הם  כי  הליצנים, מב)היפך דף וכל(סוטה
במיתתם שכן  כל  ביניהם  שרויה שכינה בחייהם אפילו  ואלו בחייהם, מדרששכן  בשם (תוי"ט 

מהרהרים ה..שמואל ) ית' בעבודתו  עוסקים  כשאין  שאפילו לאותן כתב, ובתפא"י מצו"ד.
הזמנים . בכל השגחה  שמורה  הויה משם  גירסתו .תמיד והיא ספרים  בהרבה  הגירסא  כן

שכר ' לו קובע 'שהקב"ה  שגורסים  שלנו כספרים  ולא מקשים ז..(תוי"ט )הרע"ב. המפרשים 
שלשה איכא  שלחן סתם  אלא  שנים, אפילו  שה "ה מפרש  הרשב"ם שלשה. נקט  למה

שלשה  התנא  נקט  ולכן  דכתיבח..(תוי"ט )לזימון מתים זבחי נקראת  זרה  עבודה  תקרובת 
קו ) פעור .(תהלים  לבעל שהוקרבו מקרבנות כלומר  מתים , זבחי  ויאכלו  פעור  לבעל ויצמדו

 י י ח ר ו ק מ

מהללאל ב אבות עקביא ג לט פרק

כח )ׁש נּ אמר  ׁש לחנ וֹ ת (ישעיה כּ ל כּ י 
ׁש ל ׁש ה  אבל  מקוֹ ם. בּ לי צאה  קיא מלאוּ 
עליו  ואמר וּ  אחד  ׁש לחן  על ׁש אכלוּ 
ׁש ל  מּׁשלחנ וֹ  אכלוּ  כּ א לּ וּ  ת וֹ רה , דּ ברי

ׁש נּ אמר  הוּ א ,  ּבּ ר ו מא )מקוֹ ם (יחזקאל  
ה ': לפני  א ׁש ר  ה ּׁשלחן  זה  אלי  ויד בּ ר
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

צאה. קיא  קר וּ יה מלא וּ  זרה וב וֹ דה ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
דּ כתיב  ל)צאה, ל וֹ :(יׁש יה  ּת אמר  צא ָֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַֹ◌

מקוֹ ם. ׁש מ וֹ בּ לי  הזכּ יר וּ  ׁש א בּ ׁש ביל  ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌
הלחן: ל הוּ א  ּבּ ר ו מקוֹ ם ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל

א  הּׁשלחן  זה אלי  ו יּ דבּ ר  לפני ׁש נּ אמר  ׁש ר  
נקרא ה'. ּת וֹ רה בּ דברי  כּ ׁש דּ בּ ר  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִמיּ ד 

אוֹ מרים  וי ׁש  ה'. לפני אׁש ר  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ׁש לחן

דּ כתיב י וֹ צא, הוּ א מקרא ׁש ל ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ֵמראׁש וֹ 
ּת קרי אל אּמ וֹ ת, ׁש לׁש  ץ ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוהּמ זבּ ח 
לּמ קרא, אם יׁש  כּ מוֹ  אּמ וֹ ת, אלּ א ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַאּמ וֹ ת
וּ כתוּ בים, נביאים ּת וֹ רה כּ נגד  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ָׁש לׁש 
ׁש צּ רי ותלמוּ ד. מׁש נה מקרא לּה  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְואמרי 
קר וּ י ואז הלחן, ל בּ הן לד בּ ר  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָאדם
ר ׁש "י: ּפ ר ׁש   ּכ ה'. לפני אׁש ר  ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ׁש לחן

גם ט. שקאי דורש  התנא  המאוס , דבר  שהיא  ממש, צואה  ר "ל הקרא שפשטות  אע "פ  כי 
כדכתיב צואה  שנקראת ע"ז כב)על ל, הפסל(ישעיה  ועל לו, תאמר  צא דוה  כמו תזרם

צואה  לשון צא לו, תאמר  צואה , - צא ואומר  הנביא  כוונתמדבר  נראה  וכן שם, (רד"ק

דחהיא.תוי "ט.י..הרע "ב) והתוי"ט בהמ "ז, שמברכים במה  שיוצאים  ששמע  כתב  הרע"ב 
דחסידות מילי דאבות  מילי  ועוד בהמ"ז , מברכין שאינן עסקינן ברשיעי  דאטו  דבריו

בב "ק  כדאמרנין ל )נינהו , כן (דף ועל דאבות, מילי לקיים חסידא למיהוי  דבעי מאן
שכתב רש"י  לשון  והביא  בכך . חובתו  ידי  לצאת  הזה  בפסק  דעתו  נתישבה שלא  כתב
אלא המובחר  מן מצוה  זה  שאין משמע  המזון , בברכת  עצמן לפטור  אדם בני ורגילין 

נהגו . יצאשכך כבר ברכות  ושאר המזון  ברכת ידי על שודאי ולומר להכריע שיש כתב אמת  (השפת

מקום) של שלחנו  נעשה  ממש תורה דברי ידי ועל המקום, של שמו  הזכירו  שהרי מתים זבחי .מידי
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מהללאל ב אבות עקביא ג פרק לח

זכּ רוֹ ן ספר ויּ כּ תב  ויּ ׁש מע  יי  ויּ קׁש ב
לי אין  ׁש מוֹ . וּ לחׁש בי יי ליראי לפניו
ׁש יּ וֹ ׁש ב  אחד  ׁש אפ לּ וּ  מנּ ין  ׁש נים, א לּ א 
הוּ א  ּבּ רו ׁש הקּ ד וֹ ׁש  בּ ּת וֹ רה , וע וֹ סק

ׁש נּ אמר  שׂ כר , לוֹ  ג )קוֹ ב ע י ׁש ב (איכה  
עליו: נטל כּ י  וידּ ם בּ דד

על  ׁש אכלוּ  ׁש לׁש ה א וֹ מר, ׁש מע וֹ ן  רבּ י 
דּ ברי עליו אמרוּ  ולא  אחד ׁש לחן 
מתים, מזּ בחי אכלוּ  כּ אלּ וּ  תוֹ רה,
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

כּ דר וי דּ ם. דּ ּק ה, דּ ממה קוֹ ל  לׁש וֹ ן ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
בּ לח ׁש : ׁש וֹ נה ׁש הוּ א יחידי  כּ י הוֹ נה ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌

עליו. הּת וֹ רה נטל  כּ ל  נתינת כּ אלּ וּ  ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌
בּ לבד: בּ ב וּ ר וֹ  היתה ולא גכּ לּ ּה  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌

תוֹ רה. דּ ברי  עליו  הּמ זוֹ ן אמר וּ  וּ בבר כּ ת ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌

ידיׁש ּמ ב י וֹ צאין הלחן, ל  רכים ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ליו  אמר וּ  כּ אלּ וּ  וחׁש וּ ב  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָחוֹ בתן,

ׁש מ ּת י:  ּכ ּת וֹ רה. מתים.דּ ברי  מזּ בחי  ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
דּ כתיב  זרה, ב וֹ דה קו)ּת קרבת (ּת ה לּ ים ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌

מתים: זבחי  ויּ אכלוּ  ּפ ע וֹ ר  לב ל  ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַויּ צּ מד וּ 

במותם ד. אפילו שכינה פני רואים  שאינם הכת  הם  כי  הליצנים, מב)היפך דף וכל(סוטה
במיתתם שכן  כל  ביניהם  שרויה שכינה בחייהם אפילו  ואלו בחייהם, מדרששכן  בשם (תוי"ט 

מהרהרים ה..שמואל ) ית' בעבודתו  עוסקים  כשאין  שאפילו לאותן כתב, ובתפא"י מצו"ד.
הזמנים . בכל השגחה  שמורה  הויה משם  גירסתו .תמיד והיא ספרים  בהרבה  הגירסא  כן

שכר ' לו קובע 'שהקב"ה  שגורסים  שלנו כספרים  ולא מקשים ז..(תוי"ט )הרע"ב. המפרשים 
שלשה איכא  שלחן סתם  אלא  שנים, אפילו  שה "ה מפרש  הרשב"ם שלשה. נקט  למה

שלשה  התנא  נקט  ולכן  דכתיבח..(תוי"ט )לזימון מתים זבחי נקראת  זרה  עבודה  תקרובת 
קו ) פעור .(תהלים  לבעל שהוקרבו מקרבנות כלומר  מתים , זבחי  ויאכלו  פעור  לבעל ויצמדו
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מהללאל ב אבות עקביא ג לט פרק

כח )ׁש נּ אמר  ׁש לחנ וֹ ת (ישעיה כּ ל כּ י 
ׁש ל ׁש ה  אבל  מקוֹ ם. בּ לי צאה  קיא מלאוּ 
עליו  ואמר וּ  אחד  ׁש לחן  על ׁש אכלוּ 
ׁש ל  מּׁשלחנ וֹ  אכלוּ  כּ א לּ וּ  ת וֹ רה , דּ ברי

ׁש נּ אמר  הוּ א ,  ּבּ ר ו מא )מקוֹ ם (יחזקאל  
ה ': לפני  א ׁש ר  ה ּׁשלחן  זה  אלי  ויד בּ ר
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צאה. קיא  קר וּ יה מלא וּ  זרה וב וֹ דה ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
דּ כתיב  ל)צאה, ל וֹ :(יׁש יה  ּת אמר  צא ָֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַֹ◌

מקוֹ ם. ׁש מ וֹ בּ לי  הזכּ יר וּ  ׁש א בּ ׁש ביל  ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌
הלחן: ל הוּ א  ּבּ ר ו מקוֹ ם ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל

א  הּׁשלחן  זה אלי  ו יּ דבּ ר  לפני ׁש נּ אמר  ׁש ר  
נקרא ה'. ּת וֹ רה בּ דברי  כּ ׁש דּ בּ ר  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִמיּ ד 

אוֹ מרים  וי ׁש  ה'. לפני אׁש ר  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ׁש לחן

דּ כתיב י וֹ צא, הוּ א מקרא ׁש ל ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ֵמראׁש וֹ 
ּת קרי אל אּמ וֹ ת, ׁש לׁש  ץ ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוהּמ זבּ ח 
לּמ קרא, אם יׁש  כּ מוֹ  אּמ וֹ ת, אלּ א ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַאּמ וֹ ת
וּ כתוּ בים, נביאים ּת וֹ רה כּ נגד  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ָׁש לׁש 
ׁש צּ רי ותלמוּ ד. מׁש נה מקרא לּה  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְואמרי 
קר וּ י ואז הלחן, ל בּ הן לד בּ ר  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָאדם
ר ׁש "י: ּפ ר ׁש   ּכ ה'. לפני אׁש ר  ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ׁש לחן

גם ט. שקאי דורש  התנא  המאוס , דבר  שהיא  ממש, צואה  ר "ל הקרא שפשטות  אע "פ  כי 
כדכתיב צואה  שנקראת ע"ז כב)על ל, הפסל(ישעיה  ועל לו, תאמר  צא דוה  כמו תזרם

צואה  לשון צא לו, תאמר  צואה , - צא ואומר  הנביא  כוונתמדבר  נראה  וכן שם, (רד"ק

דחהיא.תוי "ט.י..הרע "ב) והתוי"ט בהמ "ז, שמברכים במה  שיוצאים  ששמע  כתב  הרע"ב 
דחסידות מילי דאבות  מילי  ועוד בהמ"ז , מברכין שאינן עסקינן ברשיעי  דאטו  דבריו

בב "ק  כדאמרנין ל )נינהו , כן (דף ועל דאבות, מילי לקיים חסידא למיהוי  דבעי מאן
שכתב רש"י  לשון  והביא  בכך . חובתו  ידי  לצאת  הזה  בפסק  דעתו  נתישבה שלא  כתב
אלא המובחר  מן מצוה  זה  שאין משמע  המזון , בברכת  עצמן לפטור  אדם בני ורגילין 

נהגו . יצאשכך כבר ברכות  ושאר המזון  ברכת ידי על שודאי ולומר להכריע שיש כתב אמת  (השפת

מקום) של שלחנו  נעשה  ממש תורה דברי ידי ועל המקום, של שמו  הזכירו  שהרי מתים זבחי .מידי
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ה נּ ע וֹ ר  א וֹ מר , חכינאי  בן  חנינא  רבּ י 
והמפ נּ ה  יחידי  בּ דּ ר  ּוהמה ל בּ לּ ילה
בּ נפ ׁש וֹ : מתחיּ ב  זה  הרי  לב ּט לה , לבּ וֹ 

כּ ל אוֹ מר, הקּ נה בּ ן נחוּ ניא רבּ י
מּמ נּ וּ  מעבירין  ּת וֹ רה , על עליו המקבּ ל
הּפ וֹ רק  וכל ארץ. דּ ר ועל מלכוּ ת  על
על עליו נוֹ תנין ּת וֹ רה, על מּמ נּ וּ 

ארץ: דּ ר ועל מלכוּ ת 

חנניה  כּ פר  איׁש  דּ וֹ סא  בן  חלפּת א  רבּ י 
וע וֹ סקין ׁש יּ וֹ ׁש בין עשׂ רה  בּ ּת וֹ רה,אוֹ מר , 
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יחידי .ד בּ דּ ר  ּוהמהל בּ לּ ילה הנּ עוֹ ר
הבאי : דּ ברי בּ לבּ וֹ  זה וּ מח ב  הרי  ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌

בּ נפ ׁש וֹ . זמן מתחיּ ב הוּ א ׁש לּ ילה לפי ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌
הוּ א  יחידי   בּ דּ ר  ּוהמהל ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַל ּמ זּ יקים,
ּפ ג ים  וכּמ ה הלּ סטים מּפ ני  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְבּ סכּ נה
ּת וֹ רה  בּ דברי מחב  היה ואם ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָר ים,

מ ׁש ּמ ר ּת וֹ : מלכוּ ת.ההיתה מא על ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌
ושׂ רים: ארץ.מל  וטרחדּ ר מל ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌

מתבּ רכת: ׁש ּמ לאכ ּת וֹ  לפי  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהּפ רנסה,
ּת וֹ רה. על  מ ּמ נּ וּ  קׁש ה הּפ וֹ רק האוֹ מר  ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

לסוֹ בל ּה : יכוֹ ל  ואיני ּת וֹ רה ׁש ל ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌לּ ּה 
בּ דּ ין .ו י וֹ ׁש בים ׁש הי וּ  גּ רסינן:עשׂ רה ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌

והמפנה יב. שגורסים  שלנו כספרים ולא הרע"ב, גירסת כן יד.רמב"ם .יג ..(תוי"ט )כן
בתורה. ועוסקין שיושבין עשרה הגירסא  שלנו ובספרים הרע "ב , גירסת
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ׁש נּ אמר ביניהם, ׁש רוּ יה ׁש כינה
פב) בּ עדת(תהלים נצּ ב אלהים

ׁש נּ אמר חמּׁשה, אפלּ וּ  וּ מנּ ין אל.
ט ) וּ מנּ ין(עמוס יסד ּה . ארץ על ואג דּ ת וֹ 

ׁש נּ אמר ׁש לׁש ה, פב)אפלּ וּ  (תהלים 
אפלּ וּ  וּ מנּ ין יׁש ּפ ט. אלהים בּ קרב

ׁש נּ אמר ג )ׁש נים, נדבּ רוּ (מלאכי אז 
ויּ קׁש ב רעהוּ  אל איׁש  ה' יראי
אחד, אפ לּ וּ  וּ מנּ ין  וגוֹ '. ויּ ׁש מע  ה'
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אל. מ שׂ רה,בּ עדת ּפ חוּ תה דה ואין ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
בּ מר גּ לים יד )ׁש נּ אמר  מתי(בּ מדבּ ר  ד ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌

 יהוֹ ׁש יצאוּ  הזּ את, הר ה ◌ַ◌◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָל דה
שׂ רה: הרי  חמ ּׁשה וכלב, אפלּ וּ  וּ מנּ ין  ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

י ׁש ּפ ט . אלהים בּ קרב ׁש ל ׁש ה ׁש נּ אמר ְ◌ָֹ◌
דּ ינים: בּ לי וּ ׁש ני אפ לּ וּ דּ יּ נים וּ מ נּ ין  ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌

יסדּה . ארץ על  ואג דּ תוֹ  ׁש נּ אמר ׁש לׁש ה
ׁש לׁש ה, ׁש הם והּמ ים והאויר  ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָהאׁש 
הם  הארץ יסוֹ ד ל יסד ּה , ארץ ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַל 
אגדּ ה. קר וּ יין ׁש ל ׁש ה ל הרי  ◌ָ◌◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַמּק יפים.
אגדּ ה, קר וּ יין ׁש ל ׁש ה מצינוּ  נּמ י , ◌ָ◌◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִאי

קלחים. ׁש לׁש ה ׁש הם אזוֹ ב  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌◌ֲאג דּ ת
אפלּ וּ  וּ מ נּ ין בּ הן ׁש כּ תוּ ב  ספרים ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְויׁש 
יסד ּה , ארץ ל ואג דּ תוֹ  ׁש נּ אמר  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲחמ ה
בּ ּה  ׁש יּ ׁש  אחת בּ ידוֹ  אוֹ גד  ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶׁש אדם
ׁש בּ יּ ד  אצבּ ע וֹ ת וּ כלל אצבּ ע וֹ ת, ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָחמ ׁש 
הוּ א  הּמ קרא וּ בראׁש  אג דּ ה. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌◌ֲ◌ִ◌ְקר וּ יין
כּ ל וֹ מר  מ ל וֹ תיו, בּ מים הבּ וֹ נה ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵאוֹ מר ,
למּט ה  יוֹ רדת בּ מים ׁש היא ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהכינה
בּ ּת וֹ רה. ע וֹ סקים אג דּ ה ׁש ם כּ ׁש יּ ׁש  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָלארץ
בּ קרב ׁש נּ אמר  ׁש ל ׁש ה אפלּ וּ  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִוּ מנּ ין
ׁש לׁש ה: הם ׁש הדּ יּ נים י ׁש ּפ ט, ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ֱאלהים

עיי "ש .טו . ברע "ב , אחתטז.כמבואר  בידו  אדם  שאוגד מה  היינו  שאגודה  ברע"ב כדאיתא 
אגודה. קרויין שביד האצבעות סכום  ולכן אצבעות , חמש בה  שיש 

 י י ח ר ו ק מ
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מהללאל ב אבות עקביא ג פרק מ

ה נּ ע וֹ ר  א וֹ מר , חכינאי  בן  חנינא  רבּ י 
והמפ נּ ה  יחידי  בּ דּ ר  ּוהמה ל בּ לּ ילה
בּ נפ ׁש וֹ : מתחיּ ב  זה  הרי  לב ּט לה , לבּ וֹ 

כּ ל אוֹ מר, הקּ נה בּ ן נחוּ ניא רבּ י
מּמ נּ וּ  מעבירין  ּת וֹ רה , על עליו המקבּ ל
הּפ וֹ רק  וכל ארץ. דּ ר ועל מלכוּ ת  על
על עליו נוֹ תנין ּת וֹ רה, על מּמ נּ וּ 

ארץ: דּ ר ועל מלכוּ ת 

חנניה  כּ פר  איׁש  דּ וֹ סא  בן  חלפּת א  רבּ י 
וע וֹ סקין ׁש יּ וֹ ׁש בין עשׂ רה  בּ ּת וֹ רה,אוֹ מר , 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

יחידי .ד בּ דּ ר  ּוהמהל בּ לּ ילה הנּ עוֹ ר
הבאי : דּ ברי בּ לבּ וֹ  זה וּ מח ב  הרי  ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌

בּ נפ ׁש וֹ . זמן מתחיּ ב הוּ א ׁש לּ ילה לפי ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌
הוּ א  יחידי   בּ דּ ר  ּוהמהל ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַל ּמ זּ יקים,
ּפ ג ים  וכּמ ה הלּ סטים מּפ ני  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְבּ סכּ נה
ּת וֹ רה  בּ דברי מחב  היה ואם ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָר ים,

מ ׁש ּמ ר ּת וֹ : מלכוּ ת.ההיתה מא על ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌
ושׂ רים: ארץ.מל  וטרחדּ ר מל ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌

מתבּ רכת: ׁש ּמ לאכ ּת וֹ  לפי  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהּפ רנסה,
ּת וֹ רה. על  מ ּמ נּ וּ  קׁש ה הּפ וֹ רק האוֹ מר  ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

לסוֹ בל ּה : יכוֹ ל  ואיני ּת וֹ רה ׁש ל ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌לּ ּה 
בּ דּ ין .ו י וֹ ׁש בים ׁש הי וּ  גּ רסינן:עשׂ רה ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌

והמפנה יב. שגורסים  שלנו כספרים ולא הרע"ב, גירסת כן יד.רמב"ם .יג ..(תוי"ט )כן
בתורה. ועוסקין שיושבין עשרה הגירסא  שלנו ובספרים הרע "ב , גירסת

 י י ח ר ו ק מ

מהללאל ב אבות עקביא ג מאפרק

ׁש נּ אמר ביניהם, ׁש רוּ יה ׁש כינה
פב) בּ עדת(תהלים נצּ ב אלהים

ׁש נּ אמר חמּׁשה, אפלּ וּ  וּ מנּ ין אל.
ט ) וּ מנּ ין(עמוס יסד ּה . ארץ על ואג דּ ת וֹ 

ׁש נּ אמר ׁש לׁש ה, פב)אפלּ וּ  (תהלים 
אפלּ וּ  וּ מנּ ין יׁש ּפ ט. אלהים בּ קרב

ׁש נּ אמר ג )ׁש נים, נדבּ רוּ (מלאכי אז 
ויּ קׁש ב רעהוּ  אל איׁש  ה' יראי
אחד, אפ לּ וּ  וּ מנּ ין  וגוֹ '. ויּ ׁש מע  ה'
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י " ש ר

אל. מ שׂ רה,בּ עדת ּפ חוּ תה דה ואין ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
בּ מר גּ לים יד )ׁש נּ אמר  מתי(בּ מדבּ ר  ד ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌

 יהוֹ ׁש יצאוּ  הזּ את, הר ה ◌ַ◌◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָל דה
שׂ רה: הרי  חמ ּׁשה וכלב, אפלּ וּ  וּ מנּ ין  ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

י ׁש ּפ ט . אלהים בּ קרב ׁש ל ׁש ה ׁש נּ אמר ְ◌ָֹ◌
דּ ינים: בּ לי וּ ׁש ני אפ לּ וּ דּ יּ נים וּ מ נּ ין  ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌

יסדּה . ארץ על  ואג דּ תוֹ  ׁש נּ אמר ׁש לׁש ה
ׁש לׁש ה, ׁש הם והּמ ים והאויר  ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָהאׁש 
הם  הארץ יסוֹ ד ל יסד ּה , ארץ ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַל 
אגדּ ה. קר וּ יין ׁש ל ׁש ה ל הרי  ◌ָ◌◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַמּק יפים.
אגדּ ה, קר וּ יין ׁש ל ׁש ה מצינוּ  נּמ י , ◌ָ◌◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִאי

קלחים. ׁש לׁש ה ׁש הם אזוֹ ב  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌◌ֲאג דּ ת
אפלּ וּ  וּ מ נּ ין בּ הן ׁש כּ תוּ ב  ספרים ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְויׁש 
יסד ּה , ארץ ל ואג דּ תוֹ  ׁש נּ אמר  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲחמ ה
בּ ּה  ׁש יּ ׁש  אחת בּ ידוֹ  אוֹ גד  ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶׁש אדם
ׁש בּ יּ ד  אצבּ ע וֹ ת וּ כלל אצבּ ע וֹ ת, ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָחמ ׁש 
הוּ א  הּמ קרא וּ בראׁש  אג דּ ה. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌◌ֲ◌ִ◌ְקר וּ יין
כּ ל וֹ מר  מ ל וֹ תיו, בּ מים הבּ וֹ נה ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵאוֹ מר ,
למּט ה  יוֹ רדת בּ מים ׁש היא ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהכינה
בּ ּת וֹ רה. ע וֹ סקים אג דּ ה ׁש ם כּ ׁש יּ ׁש  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָלארץ
בּ קרב ׁש נּ אמר  ׁש ל ׁש ה אפלּ וּ  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִוּ מנּ ין
ׁש לׁש ה: הם ׁש הדּ יּ נים י ׁש ּפ ט, ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ֱאלהים

עיי "ש .טו . ברע "ב , אחתטז.כמבואר  בידו  אדם  שאוגד מה  היינו  שאגודה  ברע"ב כדאיתא 
אגודה. קרויין שביד האצבעות סכום  ולכן אצבעות , חמש בה  שיש 
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מהללאל ב אבות עקביא ג פרק מב

כ )ׁש נּ אמר א ׁש ר (שמות הּמ קוֹ ם בּ כל 
אלי אבא  ׁש מי  את  וּ ברכּת יאזכּ יר : 

ל וֹ  ּת ן אוֹ מר, בּ רּת וֹ תא  איׁש  אלעזר רבּ י
בּ דוד  וכן  ׁש לּ וֹ .  ּוׁש ל ׁש אּת ה  מּׁשלּ וֹ ,

א וֹ מר  כט )הוּ א  א  הימים מּמ (דברי כּ י  
אוֹ מר , ׁש מעוֹ ן ר בּ י  .ל נת נּ וּ  וּ מיּ ד ה כּ ל
מּמ ׁש נת וֹ  וּ מפסיק וׁש וֹ נה, בּ דּ ר  ּהמהל
זה , ניר נּ אה  וּ מה  זה  אילן  נּ אה מה וא וֹ מר,
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

עליו. נטל וסכּ וֹ ת,כּ י  ּת ר גּ וּ ם .סכ לׁש וֹ ן ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌
ליו: סוֹ ככת  ׁש ה כינה  כּ לוֹ מר ּת ןזות ּט ל, ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

מ ּׁשלּ וֹ . בּ חפציל וֹ  מלּ התּס ק ּת ּמ נע  לא ִֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
ׁש אינ] ,בּ ממוֹ נ בּ ין בּ גוּ פ בּ ין ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָׁש מים
,[מ ּמ מ וֹ נ ולא מגּ וּ פ לא , ּלמ ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵנוֹ תן

ׁש לּ וֹ : וּ ממ וֹ נ מה ׁש אּת ה זה אילן  נּ אה מה ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌
זה. ניר  בּ טלה,נּ אה שׂ יחה לכל הדּ ין הוּ א ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

דּ רכים  הוֹ לכי   ׁש דּ ר בּ הוה ׁש דּ בּ ר  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶאלּ א
אוֹ מרים, וי ׁש  בּ יניהם. ר וֹ אים בּ מה ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְלד בּ ר 
ידי דּ ל גּ ב  ל דּ אף רב וּ תא ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְדּ אׁש מוֹ ינן
בּ ע וֹ למוֹ , לוֹ  ׁש כּ כה  ּבּ ר ו  מבר הוּ א ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵכן
מתחיּ ב כּ אלּ וּ  ליו מ לין כן ּפ י  ל ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַאף

מּמ ׁש נתוֹ : ׁש הפסיק  מּפ ני ּת לם ניר.בּ נפׁש וֹ , ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
ניר  לכם ניר וּ  כּ מ וֹ  ד )הּמ חר ׁש ה, :(ירמיה ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌

שנאמרז.י הגירסא  שלנו ובספרים הרע"ב . גירסת כ)כן את(שמות  אזכיר אשר המקום  בכל
שמי, את להזכיר  ואלמדך  בלבך דעת שאתן המקום בכל ופירש"י וברכתיך . אליך אבוא שמי

הקב"ה ) של שמותיו  שהיא  תורה  ללמוד שקאי (כלומר ש "מ  יחיד , לשון ואליך  וברכתיך . אליך אבוא ,
הלומד . יחיד  ותטל .יח.על  וסכות, של  שתרגום  ברע"ב  כמבואר סכך, לשון הוא  רש"י יט.נטל 

אילן כ .ומצו"ד . שכיחי דבדרך  אלא בבית , ה"ה אלא דוקא  דלאו וי"מ סכנה. מקום  שהוא
שיפסיק סיבה  אין בבית אבל הענין, חומר ידע לא אם שיפסיק ואפשר  נירכא ..(תוי "ט)וניר

שנתחרשה  שדה ור"ל המחרישה, תלם  רש"י )הוא  וניר .(רע"ב, אילן נקט  למה רע"ב ועיין  .

 י י ח ר ו ק מ

מהללאל ב אבות עקביא ג מג פרק

מתחיּ ב כּ אלּ וּ  הכּ תוּ ב עליו מעלה
בּ נפ ׁש וֹ :

רבּ י מּׁשוּ ם י נּ אי בּ רבּ י  דּ וֹ סּת אי  רבּ י 
אחד  דּ בר  ה ּׁשוֹ כח כּ ל א וֹ מר , מאיר 
כּ א לּ וּ  ה כּ ת וּ ב עליו מעלה  מּמ ׁש נת וֹ ,

ׁש נּ אמר  בּ נפׁש וֹ , ד)מתחיּ ב רק (דברים  
ּפ ן מאד  נפׁש וּ ׁש מר ל הּׁשמר

עיני רא וּ  א ׁש ר הדּ ברים את  .ּת ׁש כּ ח 
מׁש נתוֹ , עליו תקפה אפלּ וּ  יכוֹ ל
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מּמ ׁש נתוֹ .ח אחד דּ בר  הּׁשוֹ כח כּ ל
ליו  מ לין ליה, חזר  ׁש א ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש ביל 
ׁש כחתוֹ   ֹׁש ּמ ּת ו בּ נפׁש וֹ . מתחיּ ב  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְכּ אלּ וּ 
ונמצאת  האסוּ ר  את להּת יר  בּ א ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָהוּ א
ע וֹ לה  וׁש גגתוֹ  ידוֹ , ל  בּ אה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַּת ּק לה

בּ נפׁש וֹ , מתח יּ ב  כּ אלּ וּ  נּמ י אי  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָזד וֹ ן.
מ ׁש ּמ ר ּת וֹ  היתה מ ׁש נה ׁש אוֹ תּה  ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְלפי 
מׁש ּמ ר ּת וֹ : אינּה  ׁש כחּה  ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוכ ׁש יו

מ ׁש נתוֹ . עליו קׁש ה ּת קפה ׁש היתה ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ׁש כחּה : ׁש בּ ּה  הּק ׁש י  ֹוּ מּת ו ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָליו

מביאהכב. אינה שהמשנה  ליה גרסינן שלא  כתב ורש "י שלנו. בספרים הגירסא כן
לזה. דכתיב פסוק  אקרא שסמך כתב שמואל ד )(במדרש ל , ועל (איוב שיח, עלי מלוח הקוטפים

חז"ל דרשו  זה יב:)פסוק דף מאכילין(חגיגה שיחה  בדברי ועוסק תורה  מדברי הפוסק כל לוי א "ר

בטילה . בשיחה תורה  דברי המפסיק  ענין  חומר  ש"מ רתמים. גחלי בקראאותו  מפורש  לא (ומ"מ

בנפשו) בתורה)שמתחייב כשעוסק  כי  בנפשו מסתכן ר "ל  בנפשו שמתחייב כתב  רש "י  .
רשות. לו  ניתנה  בטלים  דברים  על שפוסק וכיון  להזיקו לשטן  רשות אע "ג כג .אין

בו  תלויים שאין  אחד דבר  לך אין  'הדברים', את תשכח  פן כתיב דקמייתי דבקרא 
רבים  בתוי"ט )דברים  הובא שמואל, עליו כד..(מדרש מעלין  זה  שעבור  הטעם  רע"ב עיין 

בנפשו. כך על  מתחייב גרשום כה.כאילו ברבינו ביאור  וביתר  צט .)רע "ב, דף .(מנחות

 י י ח ר ו ק מ

מח



מהללאל ב אבות עקביא ג פרק מב

כ )ׁש נּ אמר א ׁש ר (שמות הּמ קוֹ ם בּ כל 
אלי אבא  ׁש מי  את  וּ ברכּת יאזכּ יר : 

ל וֹ  ּת ן אוֹ מר, בּ רּת וֹ תא  איׁש  אלעזר רבּ י
בּ דוד  וכן  ׁש לּ וֹ .  ּוׁש ל ׁש אּת ה  מּׁשלּ וֹ ,

א וֹ מר  כט )הוּ א  א  הימים מּמ (דברי כּ י  
אוֹ מר , ׁש מעוֹ ן ר בּ י  .ל נת נּ וּ  וּ מיּ ד ה כּ ל
מּמ ׁש נת וֹ  וּ מפסיק וׁש וֹ נה, בּ דּ ר  ּהמהל
זה , ניר נּ אה  וּ מה  זה  אילן  נּ אה מה וא וֹ מר,
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

עליו. נטל וסכּ וֹ ת,כּ י  ּת ר גּ וּ ם .סכ לׁש וֹ ן ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌
ליו: סוֹ ככת  ׁש ה כינה  כּ לוֹ מר ּת ןזות ּט ל, ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

מ ּׁשלּ וֹ . בּ חפציל וֹ  מלּ התּס ק ּת ּמ נע  לא ִֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
ׁש אינ] ,בּ ממוֹ נ בּ ין בּ גוּ פ בּ ין ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָׁש מים
,[מ ּמ מ וֹ נ ולא מגּ וּ פ לא , ּלמ ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵנוֹ תן

ׁש לּ וֹ : וּ ממ וֹ נ מה ׁש אּת ה זה אילן  נּ אה מה ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌
זה. ניר  בּ טלה,נּ אה שׂ יחה לכל הדּ ין הוּ א ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

דּ רכים  הוֹ לכי   ׁש דּ ר בּ הוה ׁש דּ בּ ר  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶאלּ א
אוֹ מרים, וי ׁש  בּ יניהם. ר וֹ אים בּ מה ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְלד בּ ר 
ידי דּ ל גּ ב  ל דּ אף רב וּ תא ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְדּ אׁש מוֹ ינן
בּ ע וֹ למוֹ , לוֹ  ׁש כּ כה  ּבּ ר ו  מבר הוּ א ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵכן
מתחיּ ב כּ אלּ וּ  ליו מ לין כן ּפ י  ל ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַאף

מּמ ׁש נתוֹ : ׁש הפסיק  מּפ ני ּת לם ניר.בּ נפׁש וֹ , ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
ניר  לכם ניר וּ  כּ מ וֹ  ד )הּמ חר ׁש ה, :(ירמיה ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌

שנאמרז.י הגירסא  שלנו ובספרים הרע"ב . גירסת כ)כן את(שמות  אזכיר אשר המקום  בכל
שמי, את להזכיר  ואלמדך  בלבך דעת שאתן המקום בכל ופירש"י וברכתיך . אליך אבוא שמי

הקב"ה ) של שמותיו  שהיא  תורה  ללמוד שקאי (כלומר ש "מ  יחיד , לשון ואליך  וברכתיך . אליך אבוא ,
הלומד . יחיד  ותטל .יח.על  וסכות, של  שתרגום  ברע"ב  כמבואר סכך, לשון הוא  רש"י יט.נטל 

אילן כ .ומצו"ד . שכיחי דבדרך  אלא בבית , ה"ה אלא דוקא  דלאו וי"מ סכנה. מקום  שהוא
שיפסיק סיבה  אין בבית אבל הענין, חומר ידע לא אם שיפסיק ואפשר  נירכא ..(תוי "ט)וניר

שנתחרשה  שדה ור"ל המחרישה, תלם  רש"י )הוא  וניר .(רע"ב, אילן נקט  למה רע"ב ועיין  .

 י י ח ר ו ק מ

מהללאל ב אבות עקביא ג מג פרק

מתחיּ ב כּ אלּ וּ  הכּ תוּ ב עליו מעלה
בּ נפ ׁש וֹ :

רבּ י מּׁשוּ ם י נּ אי בּ רבּ י  דּ וֹ סּת אי  רבּ י 
אחד  דּ בר  ה ּׁשוֹ כח כּ ל א וֹ מר , מאיר 
כּ א לּ וּ  ה כּ ת וּ ב עליו מעלה  מּמ ׁש נת וֹ ,

ׁש נּ אמר  בּ נפׁש וֹ , ד)מתחיּ ב רק (דברים  
ּפ ן מאד  נפׁש וּ ׁש מר ל הּׁשמר

עיני רא וּ  א ׁש ר הדּ ברים את  .ּת ׁש כּ ח 
מׁש נתוֹ , עליו תקפה אפלּ וּ  יכוֹ ל
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מּמ ׁש נתוֹ .ח אחד דּ בר  הּׁשוֹ כח כּ ל
ליו  מ לין ליה, חזר  ׁש א ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש ביל 
ׁש כחתוֹ   ֹׁש ּמ ּת ו בּ נפׁש וֹ . מתחיּ ב  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְכּ אלּ וּ 
ונמצאת  האסוּ ר  את להּת יר  בּ א ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָהוּ א
ע וֹ לה  וׁש גגתוֹ  ידוֹ , ל  בּ אה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַּת ּק לה

בּ נפׁש וֹ , מתח יּ ב  כּ אלּ וּ  נּמ י אי  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָזד וֹ ן.
מ ׁש ּמ ר ּת וֹ  היתה מ ׁש נה ׁש אוֹ תּה  ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְלפי 
מׁש ּמ ר ּת וֹ : אינּה  ׁש כחּה  ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוכ ׁש יו

מ ׁש נתוֹ . עליו קׁש ה ּת קפה ׁש היתה ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ׁש כחּה : ׁש בּ ּה  הּק ׁש י  ֹוּ מּת ו ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָליו

מביאהכב. אינה שהמשנה  ליה גרסינן שלא  כתב ורש "י שלנו. בספרים הגירסא כן
לזה. דכתיב פסוק  אקרא שסמך כתב שמואל ד )(במדרש ל , ועל (איוב שיח, עלי מלוח הקוטפים

חז"ל דרשו  זה יב:)פסוק דף מאכילין(חגיגה שיחה  בדברי ועוסק תורה  מדברי הפוסק כל לוי א "ר

בטילה . בשיחה תורה  דברי המפסיק  ענין  חומר  ש"מ רתמים. גחלי בקראאותו  מפורש  לא (ומ"מ

בנפשו) בתורה)שמתחייב כשעוסק  כי  בנפשו מסתכן ר "ל  בנפשו שמתחייב כתב  רש "י  .
רשות. לו  ניתנה  בטלים  דברים  על שפוסק וכיון  להזיקו לשטן  רשות אע "ג כג .אין

בו  תלויים שאין  אחד דבר  לך אין  'הדברים', את תשכח  פן כתיב דקמייתי דבקרא 
רבים  בתוי"ט )דברים  הובא שמואל, עליו כד..(מדרש מעלין  זה  שעבור  הטעם  רע"ב עיין 

בנפשו. כך על  מתחייב גרשום כה.כאילו ברבינו ביאור  וביתר  צט .)רע "ב, דף .(מנחות
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מהללאל ב אבות עקביא ג פרק מד

לוֹ מר  מלּ בב (שם )ּת למוּ ד יסוּ רוּ  וּ פן  
חיּ י ימי בּ נפ ׁש וֹ כּ ל מתחיּ ב אינ וֹ  הא  , 

מלּ בּ וֹ : ויסירם ׁש יּ ׁש ב  עד 

ׁש יּ ראת  כּ ל אוֹ מר, דּ וֹ סא  בן  חנינא רבּ י 
חכמתוֹ  לחכמתוֹ , קוֹ דמת חטאוֹ 
ליראת  קוֹ דמת  ׁש חכמת וֹ  וכל מתקיּ מת .
היה  ה וּ א מתקיּ מת . חכמת וֹ  אין חטאוֹ ,

מר בּ ין  ׁש ּמ עשׂ יו כּ ל  מחכמת וֹ ,אוֹ מר , 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

לחכמתוֹ .ט קוֹ דמת חטא וֹ  ׁש יּ ראת כּ ל
יראת  בּ מחׁש ב ּת וֹ  ׁש ּמ קדּ ים ׁש מ ּת י, ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲאני
בּ לבּ וֹ  ח וֹ ׁש ב  ׁש הוּ א לחכמתוֹ , ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶחטאוֹ 
ל  וזה חטא. ירא ׁש אהיה בּ ׁש ביל ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶאלמד 
סוֹ ף  [היא] הּמ חׁש בה ּת ח לּ ת ׁש אמר וּ   ֶדּ ר◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌

מתקיּ מת.הּמ שׂ ה: ׁש החכמה חכמתוֹ  ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌
נהנה  והוּ א חפץ לּ בּ וֹ  למה ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְמביאתוֹ 

ׁש חכמתוֹ בּ ּה : חטא וֹ .וכל  ליראת קוֹ דמת ָ◌

הוֹ איל  ל שׂ וֹ ת, מנת ל לוֹ מד ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש אינוֹ 
חטא: ירא להי וֹ ת ּפ וֹ נה לבב וֹ  אין ואין ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌

מתקיּ מת. מ וֹ נת חכמתוֹ  ׁש היא  ֹׁש ּמ ּת ו ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌
קץ  הוּ א לבּ וֹ  ׁש ריר וּ ת אחרי  מ לּ לכת ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִאוֹ תוֹ 

וּ מנּ יחּה : וּ מ וֹ אסּה  מר בּ ים בּ ּה  ׁש ּמ עשׂ יו  כּ ל ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌
בּ מצוֹ ת מחכמתוֹ . ׁש זּ ריז מירי  הכא ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌

קוֹ דמת  חטאוֹ  ׁש יּ ראת בּ כל וּ ליל ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲשׂ ה,
תשׂ ה: לא בּ מצוֹ ת ׁש נּ זהר  אירי ◌ֶ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלחכמתוֹ 

ידעכו . איך למד לא  עדיין  אם שהרי  מחכמתו, מרובין מעשיו שיהיה אפשר  אי בפשטות
נקט ולכן  קיימו , כאילו  כבר  נחשב שילמוד  מה  כל לקיים עליו שמקבל מחמת אלא לקיים ,

שיקדמו שא"א  קודמין, נקט ולא  מרובין כאן  .(תוי"ט )התנא 

 י י ח ר ו ק מ

מהללאל ב אבות עקביא ג מה פרק

ׁש חכמתוֹ  וכל מתקיּ מת. חכמתוֹ 
מתק יּ מת: חכמתוֹ  אין מּמ עשׂ יו , מרבּ ה

הבּ ריּ וֹ ת  ׁש ר וּ ח כּ ל א וֹ מר , היה  הוּ א 
הימנּ וּ . נ וֹ חה  ה ּמ קוֹ ם ר וּ ח הימנּ וּ , נ וֹ חה
הימנּ וּ , נ וֹ חה ה בּ ר יּ וֹ ת  ר וּ ח ׁש אין  וכל
רבּ י הימנּ וּ . נ וֹ חה ה ּמ קוֹ ם ר וּ ח אין 
ׁש ל  ׁש נה א וֹ מר, הרכּ ינס בן  דוֹ סא 
ושׂ יחת צהרים, ׁש ל ויין ׁש חרית,
עּמ י ׁש ל כנסיּ וֹ ת  בּ ּת י  וי ׁש יבת  הילדים,
הע וֹ לם : מן  האדם את מ וֹ ציאין הארץ ,

י

    
     

כז  

       
    

     כח 
     

     
     
     

     
     

     
     

       כט    
          

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הימנּ וּ .י  נוֹ חה הבּ ריּ וֹ ת ׁש רוּ ח כּ ל כּ ל ָ◌
אהוּ ב ׁש הוּ א  ּבּ ידו למ ּט ה ׁש אהוּ ב  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִמי 

ׁש חרית.למלה: ׁש ל  ויׁש ן ׁש נה ׁש הוֹ ל ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ע וֹ ברת: ׁש מע  קריאת ׁש ע וֹ נת ויין ד ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

צהרים. דּ כתיבׁש ל  אדם, ׁש ל ל בּ וֹ   מוֹ ׁש ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌

ב ) וּ מביא (קהלת  בּ שׂ רי, את בּ יּ ין  למׁש ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌
ׁש כר וּ ת: לידי הילדים.אוֹ תוֹ  ו שׂ יחת ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌

בּ ּת וֹ רה: מ לּ סק אב וֹ תיהם את ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְמב ּט לת
הארץ. עּמ י  ׁש ל כנסיּ וֹ ת בּ ּת י  וי ׁש יבת
בּ טלים: בּ דברים וּ מדבּ רים ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ תכּ נּ סים

וסיפאכז. שבתורה, תעשה  לא מצוות על מלעבור  להישמר  בלומד איירי שרישא רע"ב  עיין
שבה. העשין לקיים בלומד  חוששין כח.איירי אין  אבל הבריות , רוב רוח  ר "ל  הבריות ורוח 

נוחה.(תוי"ט )למיעוטא הבריות  רוח שיהא  האדם ביד תלוי שאינו  משמע  שמכאן אמת בשפת (כתוב 

האדם, מגוף היינו  ממנו  ונוחה  הבריות . בעיני חן ליריאיו  ממציא הקב"ה כי בצדקותיו , תלוי אלא ממנו ,

בכלל  זה  אין  כי אהוב, הוא זו  ובסיבה אחרים עם ומטיב  עושר שהוא כגון  אחרים, דברים  מחמת ולא

ממנו ) שאותו כט..נוחה  יונה , רבנו וז "ל עמהם , שעשוע מיני כל אלא  שיחה, דוקא ולאו
מתבטלת. התורה ונמצאת הנערים  את  אהבתם  ידי על  אדם  בני לבות  את  מושך השעשוע

 י י ח ר ו ק מ

נ



מהללאל ב אבות עקביא ג פרק מד

לוֹ מר  מלּ בב (שם )ּת למוּ ד יסוּ רוּ  וּ פן  
חיּ י ימי בּ נפ ׁש וֹ כּ ל מתחיּ ב אינ וֹ  הא  , 

מלּ בּ וֹ : ויסירם ׁש יּ ׁש ב  עד 

ׁש יּ ראת  כּ ל אוֹ מר, דּ וֹ סא  בן  חנינא רבּ י 
חכמתוֹ  לחכמתוֹ , קוֹ דמת חטאוֹ 
ליראת  קוֹ דמת  ׁש חכמת וֹ  וכל מתקיּ מת .
היה  ה וּ א מתקיּ מת . חכמת וֹ  אין חטאוֹ ,

מר בּ ין  ׁש ּמ עשׂ יו כּ ל  מחכמת וֹ ,אוֹ מר , 
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          כו 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

לחכמתוֹ .ט קוֹ דמת חטא וֹ  ׁש יּ ראת כּ ל
יראת  בּ מחׁש ב ּת וֹ  ׁש ּמ קדּ ים ׁש מ ּת י, ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲאני
בּ לבּ וֹ  ח וֹ ׁש ב  ׁש הוּ א לחכמתוֹ , ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶחטאוֹ 
ל  וזה חטא. ירא ׁש אהיה בּ ׁש ביל ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶאלמד 
סוֹ ף  [היא] הּמ חׁש בה ּת ח לּ ת ׁש אמר וּ   ֶדּ ר◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌

מתקיּ מת.הּמ שׂ ה: ׁש החכמה חכמתוֹ  ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌
נהנה  והוּ א חפץ לּ בּ וֹ  למה ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְמביאתוֹ 

ׁש חכמתוֹ בּ ּה : חטא וֹ .וכל  ליראת קוֹ דמת ָ◌

הוֹ איל  ל שׂ וֹ ת, מנת ל לוֹ מד ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש אינוֹ 
חטא: ירא להי וֹ ת ּפ וֹ נה לבב וֹ  אין ואין ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌

מתקיּ מת. מ וֹ נת חכמתוֹ  ׁש היא  ֹׁש ּמ ּת ו ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌
קץ  הוּ א לבּ וֹ  ׁש ריר וּ ת אחרי  מ לּ לכת ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִאוֹ תוֹ 

וּ מנּ יחּה : וּ מ וֹ אסּה  מר בּ ים בּ ּה  ׁש ּמ עשׂ יו  כּ ל ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌
בּ מצוֹ ת מחכמתוֹ . ׁש זּ ריז מירי  הכא ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌

קוֹ דמת  חטאוֹ  ׁש יּ ראת בּ כל וּ ליל ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲשׂ ה,
תשׂ ה: לא בּ מצוֹ ת ׁש נּ זהר  אירי ◌ֶ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלחכמתוֹ 

ידעכו . איך למד לא  עדיין  אם שהרי  מחכמתו, מרובין מעשיו שיהיה אפשר  אי בפשטות
נקט ולכן  קיימו , כאילו  כבר  נחשב שילמוד  מה  כל לקיים עליו שמקבל מחמת אלא לקיים ,

שיקדמו שא"א  קודמין, נקט ולא  מרובין כאן  .(תוי"ט )התנא 

 י י ח ר ו ק מ

מהללאל ב אבות עקביא ג מה פרק

ׁש חכמתוֹ  וכל מתקיּ מת. חכמתוֹ 
מתק יּ מת: חכמתוֹ  אין מּמ עשׂ יו , מרבּ ה

הבּ ריּ וֹ ת  ׁש ר וּ ח כּ ל א וֹ מר , היה  הוּ א 
הימנּ וּ . נ וֹ חה  ה ּמ קוֹ ם ר וּ ח הימנּ וּ , נ וֹ חה
הימנּ וּ , נ וֹ חה ה בּ ר יּ וֹ ת  ר וּ ח ׁש אין  וכל
רבּ י הימנּ וּ . נ וֹ חה ה ּמ קוֹ ם ר וּ ח אין 
ׁש ל  ׁש נה א וֹ מר, הרכּ ינס בן  דוֹ סא 
ושׂ יחת צהרים, ׁש ל ויין ׁש חרית,
עּמ י ׁש ל כנסיּ וֹ ת  בּ ּת י  וי ׁש יבת  הילדים,
הע וֹ לם : מן  האדם את מ וֹ ציאין הארץ ,

י

    
     

כז  

       
    

     כח 
     

     
     
     

     
     

     
     

       כט    
          

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הימנּ וּ .י  נוֹ חה הבּ ריּ וֹ ת ׁש רוּ ח כּ ל כּ ל ָ◌
אהוּ ב ׁש הוּ א  ּבּ ידו למ ּט ה ׁש אהוּ ב  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִמי 

ׁש חרית.למלה: ׁש ל  ויׁש ן ׁש נה ׁש הוֹ ל ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ע וֹ ברת: ׁש מע  קריאת ׁש ע וֹ נת ויין ד ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

צהרים. דּ כתיבׁש ל  אדם, ׁש ל ל בּ וֹ   מוֹ ׁש ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌

ב ) וּ מביא (קהלת  בּ שׂ רי, את בּ יּ ין  למׁש ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌
ׁש כר וּ ת: לידי הילדים.אוֹ תוֹ  ו שׂ יחת ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌

בּ ּת וֹ רה: מ לּ סק אב וֹ תיהם את ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְמב ּט לת
הארץ. עּמ י  ׁש ל כנסיּ וֹ ת בּ ּת י  וי ׁש יבת
בּ טלים: בּ דברים וּ מדבּ רים ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ תכּ נּ סים

וסיפאכז. שבתורה, תעשה  לא מצוות על מלעבור  להישמר  בלומד איירי שרישא רע"ב  עיין
שבה. העשין לקיים בלומד  חוששין כח.איירי אין  אבל הבריות , רוב רוח  ר "ל  הבריות ורוח 

נוחה.(תוי"ט )למיעוטא הבריות  רוח שיהא  האדם ביד תלוי שאינו  משמע  שמכאן אמת בשפת (כתוב 

האדם, מגוף היינו  ממנו  ונוחה  הבריות . בעיני חן ליריאיו  ממציא הקב"ה כי בצדקותיו , תלוי אלא ממנו ,

בכלל  זה  אין  כי אהוב, הוא זו  ובסיבה אחרים עם ומטיב  עושר שהוא כגון  אחרים, דברים  מחמת ולא

ממנו ) שאותו כט..נוחה  יונה , רבנו וז "ל עמהם , שעשוע מיני כל אלא  שיחה, דוקא ולאו
מתבטלת. התורה ונמצאת הנערים  את  אהבתם  ידי על  אדם  בני לבות  את  מושך השעשוע

 י י ח ר ו ק מ

ני



מהללאל ב אבות עקביא ג פרק מו 

המחלּ ל  א וֹ מר, ה ּמ וֹ דעי אלעזר רבּ י 
הּמ וֹ עד וֹ ת , את  והמבזּ ה ה קּ דׁש ים, את 
והּמ פר  בר בּ ים, חברוֹ  ּפ ני והּמ לבּ ין 
הּׁשלוֹ ם, עליו אבינוּ  אברהם ׁש ל בּ רית וֹ 
כהלכה, ׁש א  בּ ּת וֹ רה  פנים והמג לּ ה

יא     
      

      
     

    
     

   
     ל      

              
        לא 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הּק דׁש ים.יא את קדׁש יהמחלּ ל הּמ ביא ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
אוֹ  וטמא, ונוֹ תר  ּפ גּ וּ ל  לידי ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַהּמ זבּ ח 
מזבּ ח בּ קד ׁש י בּ ין ונהנה ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַהּמ וֹ ל

בּ ד  בּ קד ׁש י הבּ ית:בּ ין את ק והמבזּ ה ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌
ע וֹ שׂ ה הּמ וֹ עד וֹ ת. הּמ וֹ ד , חל  ׁש ל ימים ָ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ֵ◌ֶ◌

חל  מנהג  בּ הן נוֹ הג אוֹ  מלאכה ֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָבּ הן
וּ ׁש תיּ ה: חבר וֹ בּ אכילה ּפ ני  והּמ ל בּ ין  ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ּת חלּ ה בר בּ ים. מאדימ וֹ ת ּפ ניו הּמ תבּ יּ ׁש  ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
לּה  יׁש  ׁש הנּ פׁש  מתל בּ נוֹ ת,  ּכ ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְואחר 
לפנים, ואחת לחוּ ץ אחת ּת נוּ ע וֹ ת ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְׁש ּת י 
הר וּ ח בּ תח לּ ה האדם את ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש ּמ ב יּ ׁש ין
חמה  ׁש ּמ תמ לּ א כּ מי ח וּ ץ לצד   ִֹמתנו◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
טנה  מוֹ צא וּ כׁש אינוֹ  מאדימוֹ ת, ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָוּ פניו
ּפ ניו, מ ל  ההוּ א הבּ ׁש ת יסיר  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵכּ יצד 
לצד  הר וּ ח  ונכנס בּ קר בּ וֹ  דּ וֹ אג  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵהוּ א

מתכּ ר כּ מים  וּ פניו הצּ ר , מּפ ני  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְּפ נים
ׁש אמר וּ  וזהוּ  מציאוּ מתל בּ נים. (בּ בא  ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

סוּ מקא נח:) דּ אזּ יל ההלבּ נה, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ נין
חיורא: בּ ריתוֹ .ואתי  ׁש א והּמ פר  ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

לכּס וֹ ת  רלתוֹ   וּ מ וֹ ׁש ׁש ּמ ל  אוֹ  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָמל,
מהוּ ל : ׁש הוּ א יראה ׁש א כּ די  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַהּמ ילה

בּ ּת וֹ רה. פנים ּפ נים והמג לּ ה ׁש ּמ ראה ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
כּ גוֹ ן  כּ הלכה. ׁש א בּ ּת וֹ רה ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵוּ פר וּ ׁש ים
להביר  תּת ן לא  וּ מ זּ ר ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִֹ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַהמתר גּ ם
לאברא  תּת ן לא  וּ מ זּ ר , ַל ּמ וֹ ל◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ִֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
ׁש ל  ּפ ׁש וּ ט וֹ  זה ואין ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלארמ יּ וּ תא.
דּ ר ׁש וֹ ת  הדּ וֹ ר ׁש  זה וּ בכלל  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִמקרא.
ּפ נים, מגלּ ה אחר , ּפ ר וּ ׁש  דּ פי . ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִֹ◌ֶׁש ל
ּת וֹ רה  דּ ברי  ל  ל בר  ּפ ניו ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש ּמ ז
ּפ נים: בּ ׁש ת לוֹ  ואין רמה בּ יד ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְבּ פרהסיא

פנים .ל. הלבנת נקראת  שהבושה טעם רע "ב עיי "ש .לא.עיין לזה, דוגמא  הביא  ברע"ב
נוסף. פירוש שם  הובא וכן

 י י ח ר ו ק מ

מהללאל ב אבות עקביא ג מז פרק

וּ מעשׂ ים  ת וֹ רה  בּ יד וֹ  ׁש יּ ׁש  ּפ י על אף
ה בּ א : לע וֹ לם חלק לוֹ  אין  טוֹ בים,

לרא ׁש , קל הוי  א וֹ מר , יׁש מעאל רבּ י 
כּ ל  את  מקבּ ל והוי לת ׁש חרת , ונ וֹ ח
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ט וֹ בים. וּ מעשׂ ים  ּת וֹ רה בּ יד וֹ  ׁש יּ ׁש  ּפ י  על  אף
הלּ לוּ  מ בר וֹ ת מאחת בּ תׁש וּ בה חזר  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ְולא
יּס וּ רים  ליו ׁש בּ אוּ  ּפ י  ל  אף ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶׁש בּ יד וֹ ,
הבּ א. לע וֹ לם חלק לוֹ  אין בּ יּ ּס וּ רים, ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵוּ מת
אין  מוֹ תוֹ , קדם בּ תׁש וּ בה חזר  אם ◌ֵ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲאבל 

הּת ׁש וּ בה: בּ פני  ׁש ע וֹ מד  דּ בר   הוי יבל ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌
לרא  ויוֹ ׁש בׁש .קל  זקן גּ ד וֹ ל אדם לפני  ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌

בּ יּ ׁש י ב וֹ דתוֹ בּ ראׁש  לבד  קל הוי  בה, ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֲֹ◌ָ◌
לפניו: לתׁש חרת.וּ ל ׁש ּמ ׁש  לאדם ונ וֹ ח ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

צרי אינ ׁש חר וֹ ת ׁש ר וֹ תיו ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָבּ חוּ ר 
לפניו  ּת מד אלּ א , ּכ כּ ל צמ ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְלהקל

וּ ביוּ ב : וכוּ '.בּ נחת מקבּ ל נגד והוי  ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
ּת מד  ּת ׁש חרת בּ ין ראׁש  בּ ין אדם ֹ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָכּ ל
מּת ר גּ וּ ם  מקבּ יל . כּ מ וֹ  מקבּ ל, ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ שׂ מחה.
לראׁש , קל הוי אחר , ּפ ר וּ ׁש  קבל . ֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֳ◌ֶ◌ֶנגד,
ל שׂ וֹ ת  קל  הוי  בּ חוּ ר  כּ ׁש אּת ה ְבּ ראׁש ית◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌
כּ ׁש הׁש חר וּ  וּ בזקנוּ ת ,בּ וֹ רא ◌ֲ◌ְ◌◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְרצוֹ ן
ל וֹ : נוֹ ח ּת הא הזּ קנה מּפ ני  ָּפ ני◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌

משום לב. היינו  אלו , קחשיב  ולא הבא  לעולם חלק  להם  דאין הני  כל  דקחשיב  חלק ובריש 
התם דתנן  באפיקורס  כלולים בתוי"ט )שהם  הובא שמואל, אבללג ..(מדרש הרמב"ם, ז"ל

יותר  וזה בשמחה . האדם , ממין איש כל ועבד , חורין  בן  וגדול קטן אדם  כל שתקבל צריך
שמאי שאמר  מט "ו )ממה יפות.(פ"א פנים  לעשותבסבר  קל  הוי בחור כשאתה הרע "ב  פירש (עוד

אופנים, בשני לפרש יש ולכאורה  לו . נוח תהא  הזקנה מפני פניך כשהושחרו  ובזקנותך ברואך רצון

הזקנה. בימי גם כן לעשות נקל  יהא הבחרות בימי בוראך רצון לעשות  שהרגלת  שמחמת  שהכוונה או 

להשי"ת מרוצה תהא הזקנה בימי גם  לכן עשית, לעשות  ביכלתך  שהיתה  שבשעה  שמחמת  הכוונה א"נ

'לך', נוח היל"ל כן לולא כי נראה יותר וזה  הזקנה , מחמת לעשות תוכל לא אם 'לו ')אף נוח .ולא 

 י י ח ר ו ק מ

ני



מהללאל ב אבות עקביא ג פרק מו 

המחלּ ל  א וֹ מר, ה ּמ וֹ דעי אלעזר רבּ י 
הּמ וֹ עד וֹ ת , את  והמבזּ ה ה קּ דׁש ים, את 
והּמ פר  בר בּ ים, חברוֹ  ּפ ני והּמ לבּ ין 
הּׁשלוֹ ם, עליו אבינוּ  אברהם ׁש ל בּ רית וֹ 
כהלכה, ׁש א  בּ ּת וֹ רה  פנים והמג לּ ה
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הּק דׁש ים.יא את קדׁש יהמחלּ ל הּמ ביא ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
אוֹ  וטמא, ונוֹ תר  ּפ גּ וּ ל  לידי ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַהּמ זבּ ח 
מזבּ ח בּ קד ׁש י בּ ין ונהנה ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַהּמ וֹ ל

בּ ד  בּ קד ׁש י הבּ ית:בּ ין את ק והמבזּ ה ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌
ע וֹ שׂ ה הּמ וֹ עד וֹ ת. הּמ וֹ ד , חל  ׁש ל ימים ָ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ֵ◌ֶ◌

חל  מנהג  בּ הן נוֹ הג אוֹ  מלאכה ֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָבּ הן
וּ ׁש תיּ ה: חבר וֹ בּ אכילה ּפ ני  והּמ ל בּ ין  ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ּת חלּ ה בר בּ ים. מאדימ וֹ ת ּפ ניו הּמ תבּ יּ ׁש  ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
לּה  יׁש  ׁש הנּ פׁש  מתל בּ נוֹ ת,  ּכ ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְואחר 
לפנים, ואחת לחוּ ץ אחת ּת נוּ ע וֹ ת ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְׁש ּת י 
הר וּ ח בּ תח לּ ה האדם את ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש ּמ ב יּ ׁש ין
חמה  ׁש ּמ תמ לּ א כּ מי ח וּ ץ לצד   ִֹמתנו◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
טנה  מוֹ צא וּ כׁש אינוֹ  מאדימוֹ ת, ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָוּ פניו
ּפ ניו, מ ל  ההוּ א הבּ ׁש ת יסיר  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵכּ יצד 
לצד  הר וּ ח  ונכנס בּ קר בּ וֹ  דּ וֹ אג  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵהוּ א

מתכּ ר כּ מים  וּ פניו הצּ ר , מּפ ני  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְּפ נים
ׁש אמר וּ  וזהוּ  מציאוּ מתל בּ נים. (בּ בא  ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

סוּ מקא נח:) דּ אזּ יל ההלבּ נה, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ נין
חיורא: בּ ריתוֹ .ואתי  ׁש א והּמ פר  ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

לכּס וֹ ת  רלתוֹ   וּ מ וֹ ׁש ׁש ּמ ל  אוֹ  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָמל,
מהוּ ל : ׁש הוּ א יראה ׁש א כּ די  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַהּמ ילה

בּ ּת וֹ רה. פנים ּפ נים והמג לּ ה ׁש ּמ ראה ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
כּ גוֹ ן  כּ הלכה. ׁש א בּ ּת וֹ רה ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵוּ פר וּ ׁש ים
להביר  תּת ן לא  וּ מ זּ ר ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִֹ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַהמתר גּ ם
לאברא  תּת ן לא  וּ מ זּ ר , ַל ּמ וֹ ל◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ִֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
ׁש ל  ּפ ׁש וּ ט וֹ  זה ואין ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלארמ יּ וּ תא.
דּ ר ׁש וֹ ת  הדּ וֹ ר ׁש  זה וּ בכלל  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִמקרא.
ּפ נים, מגלּ ה אחר , ּפ ר וּ ׁש  דּ פי . ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִֹ◌ֶׁש ל
ּת וֹ רה  דּ ברי  ל  ל בר  ּפ ניו ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש ּמ ז
ּפ נים: בּ ׁש ת לוֹ  ואין רמה בּ יד ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְבּ פרהסיא

פנים .ל. הלבנת נקראת  שהבושה טעם רע "ב עיי "ש .לא.עיין לזה, דוגמא  הביא  ברע"ב
נוסף. פירוש שם  הובא וכן

 י י ח ר ו ק מ

מהללאל ב אבות עקביא ג מז פרק

וּ מעשׂ ים  ת וֹ רה  בּ יד וֹ  ׁש יּ ׁש  ּפ י על אף
ה בּ א : לע וֹ לם חלק לוֹ  אין  טוֹ בים,

לרא ׁש , קל הוי  א וֹ מר , יׁש מעאל רבּ י 
כּ ל  את  מקבּ ל והוי לת ׁש חרת , ונ וֹ ח

בּ שׂ מחה: האדם

יב
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ט וֹ בים. וּ מעשׂ ים  ּת וֹ רה בּ יד וֹ  ׁש יּ ׁש  ּפ י  על  אף
הלּ לוּ  מ בר וֹ ת מאחת בּ תׁש וּ בה חזר  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ְולא
יּס וּ רים  ליו ׁש בּ אוּ  ּפ י  ל  אף ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶׁש בּ יד וֹ ,
הבּ א. לע וֹ לם חלק לוֹ  אין בּ יּ ּס וּ רים, ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵוּ מת
אין  מוֹ תוֹ , קדם בּ תׁש וּ בה חזר  אם ◌ֵ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲאבל 

הּת ׁש וּ בה: בּ פני  ׁש ע וֹ מד  דּ בר   הוי יבל ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌
לרא  ויוֹ ׁש בׁש .קל  זקן גּ ד וֹ ל אדם לפני  ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌

בּ יּ ׁש י ב וֹ דתוֹ בּ ראׁש  לבד  קל הוי  בה, ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֲֹ◌ָ◌
לפניו: לתׁש חרת.וּ ל ׁש ּמ ׁש  לאדם ונ וֹ ח ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

צרי אינ ׁש חר וֹ ת ׁש ר וֹ תיו ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָבּ חוּ ר 
לפניו  ּת מד אלּ א , ּכ כּ ל צמ ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְלהקל

וּ ביוּ ב : וכוּ '.בּ נחת מקבּ ל נגד והוי  ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
ּת מד  ּת ׁש חרת בּ ין ראׁש  בּ ין אדם ֹ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָכּ ל
מּת ר גּ וּ ם  מקבּ יל . כּ מ וֹ  מקבּ ל, ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ שׂ מחה.
לראׁש , קל הוי אחר , ּפ ר וּ ׁש  קבל . ֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֳ◌ֶ◌ֶנגד,
ל שׂ וֹ ת  קל  הוי  בּ חוּ ר  כּ ׁש אּת ה ְבּ ראׁש ית◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌
כּ ׁש הׁש חר וּ  וּ בזקנוּ ת ,בּ וֹ רא ◌ֲ◌ְ◌◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְרצוֹ ן
ל וֹ : נוֹ ח ּת הא הזּ קנה מּפ ני  ָּפ ני◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌

משום לב. היינו  אלו , קחשיב  ולא הבא  לעולם חלק  להם  דאין הני  כל  דקחשיב  חלק ובריש 
התם דתנן  באפיקורס  כלולים בתוי"ט )שהם  הובא שמואל, אבללג ..(מדרש הרמב"ם, ז"ל

יותר  וזה בשמחה . האדם , ממין איש כל ועבד , חורין  בן  וגדול קטן אדם  כל שתקבל צריך
שמאי שאמר  מט "ו )ממה יפות.(פ"א פנים  לעשותבסבר  קל  הוי בחור כשאתה הרע "ב  פירש (עוד

אופנים, בשני לפרש יש ולכאורה  לו . נוח תהא  הזקנה מפני פניך כשהושחרו  ובזקנותך ברואך רצון

הזקנה. בימי גם כן לעשות נקל  יהא הבחרות בימי בוראך רצון לעשות  שהרגלת  שמחמת  שהכוונה או 

להשי"ת מרוצה תהא הזקנה בימי גם  לכן עשית, לעשות  ביכלתך  שהיתה  שבשעה  שמחמת  הכוונה א"נ

'לך', נוח היל"ל כן לולא כי נראה יותר וזה  הזקנה , מחמת לעשות תוכל לא אם 'לו ')אף נוח .ולא 
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רא ׁש , וקלּ וּ ת  שׂ חוֹ ק א וֹ מר , עקיבא  רבּ י 
לּת וֹ רה. סיג מסרת , לערוה. מרגּ ילין 
סיג נדרים, לעׁש ר. סיג מעשׂ רוֹ ת,

ׁש תיקה: לחכמה, סיג  לּפ ריׁש וּ ת .
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לּת וֹ רה.יג  סיג  לנוּ מסרת ׁש ּמ סר וּ  הּמ סרת ַ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌
הם  ׁש בּ ּת וֹ רה, ויתר וֹ ת בּ חסר וֹ ת ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲחכמים
ידיהם  ׁש ל ׁש בּ כתב , לּת וֹ רה וח זּ וּ ק ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָגּ דר 
אוֹ תם. י שׂ וּ  אי מצוֹ ת כּ ּמ ה מבינים ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָאנוּ 
חסרים  ׁש נים בּ ּס כּ ת, בּ ּס כּ ת בּ ּס כּ וֹ ת ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌◌ַ◌◌ַֹ◌◌ַ◌ְכּ מ וֹ 
ל וֹ מדים  אנוּ  ׁש ּמ ּמ נּ וּ  מלא, ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְואחד
וּ כגוֹ ן  דּ פנוֹ ת. בּ ׁש ל ׁש  סכּ ה ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהכׁש יר 
ׁש נּ כּת ב אתם, ּת קראוּ  אׁש ר  ה' ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֲמוֹ די
אּת ם  ללּמ ד, מקוֹ מ וֹ ת, בּ ׁש לׁש ה ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָחסר 
אּת ם  מזידים, אפלּ וּ  אּת ם ׁש וֹ גגים, ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 

מטים: לעׁש ר.אפלּ וּ  סיג  מ עשׂ רוֹ ת ֲ◌ִ◌◌ְ◌ִ◌
בּ ׁש ביל  ר  ּת ר , ר  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִדּ כתיב 

ט )ׁש ּת תר  לּפ רי ׁש וּ ת.:(ּת נית סיג נדרים ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
וּ מתירא  בּ פרי ׁש וּ ת מתחיל ׁש אדם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִבּ זמן
ׁש א  נדר  בּ ל ׁש וֹ ן ליו מקבּ ל  יבר , ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש א
את  כּ וֹ ב ׁש  הוּ א כן ידי ול ,וכ  ּכ ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַישׂ ה

ׁש תיקה.יצר וֹ : לחכמה אנן בּ סיג מה ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌
הרי ּת וֹ רה, מדּ ברי בּ ׁש תיקה אי ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָקימין,
בּ ׁש תיקה  אי וגוֹ ', בּ וֹ  והגית כּ תיב  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְכּ בר 
דּ אוֹ ריתא  וּ קללה, הרע  ולׁש וֹ ן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵמרכילוּ ת

והיינו לד . ראש , וקלות  משחוק שהיפך ללמד התנא  וכוונת  בסייגים , מדברת  הזאת  המשנה  כל
ללמד שרצה  משום  באינך, כמו בהדיא  הכי תנן דלא  והא  לעריות , סייג הוא  והיראה  ראש  כובד
היה  לא  וזה  הסייג . שמסלקין  רק ולא  תמידי בהרגל לערוה  מרגילין גם  ראש  וקלות  שהשחוק

לעריות  סייג הוא  ויראה  ראש  שכובד שונה  רק היה  אם  יונה )נשמע רבינו בשם  כללה ..(תוי"ט
לחזק. אלא  לשמור  באים  לא  שבמשנתנו הסייגים  רוב אותו . מחזק ממילא  הדבר על השומר  גדר

עיי"ש .לו. ברע"ב, ר "לכמבואר  מוטעים , אפילו  אתם  מזידים  אפילו  אתם  שוגגים  אפילו  אתם  (ומש "כ 

וכל מקודש  זה  הרי מזידין בין מוטעין בין שוגגין בין כדין, שלא  החדש  עיברו  או החדש  את  שקדשו דין  בית 

שקידשו  ביום  תלויים  כה.)המועדות  דף השנה  לחכמה לז..)(ראש סייג  שתיקה  אמר כמו ולא 
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בצלם. ׁש נּ ברא  אדם חביב  אוֹ מר, היה הוּ א 
בצלם, ׁש נּ ברא  לוֹ  נ וֹ ד עת  יתרה חבּ ה 

יד     
   

    לח 
  לט       

         מ

י " ש ר

בּ ׁש תיקה  אלּ א מד בּ ר  אינוֹ  הא ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִנינהוּ .
ׁש יּ ׁש  לחבר וֹ , אדם ׁש בּ ין הר ׁש וּ ת ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִמדּ ברי
מה  כּ ל  בּ הם הדּ בּ וּ ר  למ ט  לאדם ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָל וֹ 

ׁש למה אמר  וליהם יז )אפׁש ר . (מ ׁש לי  ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִֹֹ◌ְ◌ֵ◌

יחׁש ב : חכם מחריׁש  אויל  חבּ ה ידגּ ם ַ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌
ל וֹ . נ וֹ ד עת ח בּ ה יתרה ּפ ר ׁש , רמבּ "ם ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌

לאדם  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  הראה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְיתרה
ׁש בּ ראתי ראה לוֹ  ואמר  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הוֹ דיע וֹ 

הּט וֹ בה  וּ מוֹ דיע וֹ  לחבר וֹ  ׁש הּמ טיב  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ צלם,
י וֹ תר  יתרה חבּ ה מראה ּמ וֹ , ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶׁש שׂ ה
בּ יניו  ח ׁש וּ ב  ואינוֹ  ּמ וֹ  הטיב  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִמאלּ וּ 
ויׁש  ּמ וֹ . ׁש שׂ ה הּט וֹ בה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְלהוֹ דיע וֹ 
ח בּ ה  ל וֹ , נוֹ ד ת יתרה חבּ ה ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְלפר ׁש ,
אהבה  בּ לבד ׁש א וּ מפרסמת, ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְגּ לוּ יה
ם  הוּ א  ּבּ ר ו ל ּמ קוֹ ם לוֹ  היה ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌◌ְמסּת רת
ל כּ ל : וידוּ ה גּ לוּ יה חבּ ה אף אלּ א ֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָהאדם

אחרון שהוא להודיע  באחרון, כך  לשנות דרך שכן  חיים)בהאחרים , שמואל(דרך ובמדרש  .
סייג  כלומר  קודם , סייג תני  להכי  בלבד השתיקה אם כי לחכמה סייג שום  שאין שלפי  כתב
מקום  מכל  דבר , לאותו  סייג אחד שכל  שאע"ג  האחרים  משא "כ שתיקה , אלא אינו  החכמה

זה מלבד אחר  סייג  ג "כ דבר  לאותו כללותלח..(תוי"ט )יש  על התנא  כוונת התוי "ט  לפי
השכלית ההשגה והיינו  אלקים, בצלם  נבראו  הם גם כי  הנכרים, על אף האדם  (כמבואר מין 

עיי"ש) הקרובה, בכחבהערה  האפשר  כפי  אלקים ידיעת היא  הזאת ההשגה שתכלית אלא .
צלם  ולא צלם  להקרא ראוי  אותם  ולכן כראוי בו משתמשים  אינם  והגוים  והשגתו, האדם

אלקים צלם בהדיא לשנות התנא  רצה  לא  ולכן  האמונהלט..(תוי"ט )אלקים, מעיקרי
נעשה ומש"כ כלל . דמיון שום  לו ואין  גוף  משיגי ישיגוהו  ולא  גוף אינו שמו  יתברך שהבורא 

המורה  ספר  בתחלת הרמב "ם  פירש האדם , את  עשה אלקים  ובצלם  בצלמנו, (מורהאדם

א) א שלנבוכים המהות על אלא  ושרטוטיהם, האיברים תבנית  על מורה  'צלם ' הלשון שאין
האדם  יתייחד בו  אשר  השכלית ההשגה  והיא האחרים. ברואים  לבין בינו שמבדיל האדם
האדם , להשגת  ה ' השגת  בין  דמיון  שום  שאין ואע"פ  הירח. גלגל  שתחת הנבראים  כל משאר 
בלשון  התורה נקטה כן על ביניהם  שהו כל דמיון שיש  נראה ראשונה  שבהשקפה  כיון אבל

לתאר  האדם .זה מעלת  חבהמ.את  מראה  עמו  שעשה הטובה  ומודיעו לחברו שהמטיב
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רא ׁש , וקלּ וּ ת  שׂ חוֹ ק א וֹ מר , עקיבא  רבּ י 
לּת וֹ רה. סיג מסרת , לערוה. מרגּ ילין 
סיג נדרים, לעׁש ר. סיג מעשׂ רוֹ ת,

ׁש תיקה: לחכמה, סיג  לּפ ריׁש וּ ת .

יג     
    

    לד
    

     
      

  לה      לו  
           

              
          

         לז

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

לּת וֹ רה.יג  סיג  לנוּ מסרת ׁש ּמ סר וּ  הּמ סרת ַ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌
הם  ׁש בּ ּת וֹ רה, ויתר וֹ ת בּ חסר וֹ ת ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲחכמים
ידיהם  ׁש ל ׁש בּ כתב , לּת וֹ רה וח זּ וּ ק ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָגּ דר 
אוֹ תם. י שׂ וּ  אי מצוֹ ת כּ ּמ ה מבינים ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָאנוּ 
חסרים  ׁש נים בּ ּס כּ ת, בּ ּס כּ ת בּ ּס כּ וֹ ת ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌◌ַ◌◌ַֹ◌◌ַ◌ְכּ מ וֹ 
ל וֹ מדים  אנוּ  ׁש ּמ ּמ נּ וּ  מלא, ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְואחד
וּ כגוֹ ן  דּ פנוֹ ת. בּ ׁש ל ׁש  סכּ ה ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהכׁש יר 
ׁש נּ כּת ב אתם, ּת קראוּ  אׁש ר  ה' ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֲמוֹ די
אּת ם  ללּמ ד, מקוֹ מ וֹ ת, בּ ׁש לׁש ה ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָחסר 
אּת ם  מזידים, אפלּ וּ  אּת ם ׁש וֹ גגים, ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 

מטים: לעׁש ר.אפלּ וּ  סיג  מ עשׂ רוֹ ת ֲ◌ִ◌◌ְ◌ִ◌
בּ ׁש ביל  ר  ּת ר , ר  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִדּ כתיב 

ט )ׁש ּת תר  לּפ רי ׁש וּ ת.:(ּת נית סיג נדרים ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
וּ מתירא  בּ פרי ׁש וּ ת מתחיל ׁש אדם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִבּ זמן
ׁש א  נדר  בּ ל ׁש וֹ ן ליו מקבּ ל  יבר , ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש א
את  כּ וֹ ב ׁש  הוּ א כן ידי ול ,וכ  ּכ ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַישׂ ה

ׁש תיקה.יצר וֹ : לחכמה אנן בּ סיג מה ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌
הרי ּת וֹ רה, מדּ ברי בּ ׁש תיקה אי ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָקימין,
בּ ׁש תיקה  אי וגוֹ ', בּ וֹ  והגית כּ תיב  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְכּ בר 
דּ אוֹ ריתא  וּ קללה, הרע  ולׁש וֹ ן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵמרכילוּ ת

והיינו לד . ראש , וקלות  משחוק שהיפך ללמד התנא  וכוונת  בסייגים , מדברת  הזאת  המשנה  כל
ללמד שרצה  משום  באינך, כמו בהדיא  הכי תנן דלא  והא  לעריות , סייג הוא  והיראה  ראש  כובד
היה  לא  וזה  הסייג . שמסלקין  רק ולא  תמידי בהרגל לערוה  מרגילין גם  ראש  וקלות  שהשחוק

לעריות  סייג הוא  ויראה  ראש  שכובד שונה  רק היה  אם  יונה )נשמע רבינו בשם  כללה ..(תוי"ט
לחזק. אלא  לשמור  באים  לא  שבמשנתנו הסייגים  רוב אותו . מחזק ממילא  הדבר על השומר  גדר

עיי"ש .לו. ברע"ב, ר "לכמבואר  מוטעים , אפילו  אתם  מזידים  אפילו  אתם  שוגגים  אפילו  אתם  (ומש "כ 

וכל מקודש  זה  הרי מזידין בין מוטעין בין שוגגין בין כדין, שלא  החדש  עיברו  או החדש  את  שקדשו דין  בית 

שקידשו  ביום  תלויים  כה.)המועדות  דף השנה  לחכמה לז..)(ראש סייג  שתיקה  אמר כמו ולא 

 י י ח ר ו ק מ

מהללאל ב אבות עקביא ג מט פרק

בצלם. ׁש נּ ברא  אדם חביב  אוֹ מר, היה הוּ א 
בצלם, ׁש נּ ברא  לוֹ  נ וֹ ד עת  יתרה חבּ ה 

יד     
   

    לח 
  לט       

         מ

י " ש ר

בּ ׁש תיקה  אלּ א מד בּ ר  אינוֹ  הא ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִנינהוּ .
ׁש יּ ׁש  לחבר וֹ , אדם ׁש בּ ין הר ׁש וּ ת ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִמדּ ברי
מה  כּ ל  בּ הם הדּ בּ וּ ר  למ ט  לאדם ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָל וֹ 

ׁש למה אמר  וליהם יז )אפׁש ר . (מ ׁש לי  ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִֹֹ◌ְ◌ֵ◌

יחׁש ב : חכם מחריׁש  אויל  חבּ ה ידגּ ם ַ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌
ל וֹ . נ וֹ ד עת ח בּ ה יתרה ּפ ר ׁש , רמבּ "ם ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌

לאדם  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  הראה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְיתרה
ׁש בּ ראתי ראה לוֹ  ואמר  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הוֹ דיע וֹ 

הּט וֹ בה  וּ מוֹ דיע וֹ  לחבר וֹ  ׁש הּמ טיב  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ צלם,
י וֹ תר  יתרה חבּ ה מראה ּמ וֹ , ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶׁש שׂ ה
בּ יניו  ח ׁש וּ ב  ואינוֹ  ּמ וֹ  הטיב  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִמאלּ וּ 
ויׁש  ּמ וֹ . ׁש שׂ ה הּט וֹ בה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְלהוֹ דיע וֹ 
ח בּ ה  ל וֹ , נוֹ ד ת יתרה חבּ ה ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְלפר ׁש ,
אהבה  בּ לבד ׁש א וּ מפרסמת, ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְגּ לוּ יה
ם  הוּ א  ּבּ ר ו ל ּמ קוֹ ם לוֹ  היה ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌◌ְמסּת רת
ל כּ ל : וידוּ ה גּ לוּ יה חבּ ה אף אלּ א ֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָהאדם

אחרון שהוא להודיע  באחרון, כך  לשנות דרך שכן  חיים)בהאחרים , שמואל(דרך ובמדרש  .
סייג  כלומר  קודם , סייג תני  להכי  בלבד השתיקה אם כי לחכמה סייג שום  שאין שלפי  כתב
מקום  מכל  דבר , לאותו  סייג אחד שכל  שאע"ג  האחרים  משא "כ שתיקה , אלא אינו  החכמה

זה מלבד אחר  סייג  ג "כ דבר  לאותו כללותלח..(תוי"ט )יש  על התנא  כוונת התוי "ט  לפי
השכלית ההשגה והיינו  אלקים, בצלם  נבראו  הם גם כי  הנכרים, על אף האדם  (כמבואר מין 

עיי"ש) הקרובה, בכחבהערה  האפשר  כפי  אלקים ידיעת היא  הזאת ההשגה שתכלית אלא .
צלם  ולא צלם  להקרא ראוי  אותם  ולכן כראוי בו משתמשים  אינם  והגוים  והשגתו, האדם

אלקים צלם בהדיא לשנות התנא  רצה  לא  ולכן  האמונהלט..(תוי"ט )אלקים, מעיקרי
נעשה ומש"כ כלל . דמיון שום  לו ואין  גוף  משיגי ישיגוהו  ולא  גוף אינו שמו  יתברך שהבורא 

המורה  ספר  בתחלת הרמב "ם  פירש האדם , את  עשה אלקים  ובצלם  בצלמנו, (מורהאדם

א) א שלנבוכים המהות על אלא  ושרטוטיהם, האיברים תבנית  על מורה  'צלם ' הלשון שאין
האדם  יתייחד בו  אשר  השכלית ההשגה  והיא האחרים. ברואים  לבין בינו שמבדיל האדם
האדם , להשגת  ה ' השגת  בין  דמיון  שום  שאין ואע"פ  הירח. גלגל  שתחת הנבראים  כל משאר 
בלשון  התורה נקטה כן על ביניהם  שהו כל דמיון שיש  נראה ראשונה  שבהשקפה  כיון אבל

לתאר  האדם .זה מעלת  חבהמ.את  מראה  עמו  שעשה הטובה  ומודיעו לחברו שהמטיב
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נכ



מהללאל ב אבות עקביא ג פרק נ

ט )ׁש נּ אמר  אלהים (בראשית בּ צלם כּ י 
ישׂ ראל חביבין האדם. את עשׂ ה
יתרה  חבּ ה לּמ קוֹ ם. בנים ׁש נּ קרא וּ 
לּמ קוֹ ם, בנים ׁש נּ קרא וּ  להם נ וֹ דעת 

יד)ׁש נּ אמר לה'(דברים א ּת ם בּ נים 
להם  ׁש נּ ּת ן  י שׂ ראל חביבין  אלהיכם.
נוֹ דעת יתרה חבּ ה חמדּ ה. כּ לי
ׁש בּ וֹ  חמדּ ה  כּ לי  להם ׁש נּ ּת ן  להם

ׁש נּ אמר העוֹ לם, ד)נברא (משלי 
ּת וֹ רתי לכם, נתּת י טוֹ ב לקח כּ י

ּת עזבוּ : אל

   
    
   
    

    
    
    

    
   

    
מא    

   מב 
   

     
     

           
             

      מג      
  

טוֹ ב. לקח כּ י  ט וֹ ב ,ׁש נּ אמר כּ י  אלהים ויּ רא בּ וֹ  ׁש נּ אמר  בראׁש ית מ שׂ ה כּ ל  ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֱ◌ִֹ◌ִ◌

אמר  דּ אּת  כּ מה לקח, ׁש נּ קראת הּת וֹ רה בּ ׁש ביל אלּ א נברא לב )לא י רף (דּ ברים ִֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֹ
לקחי: ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַכּ ּמ טר 

י " ש ר

עמו שעשה הטובה  להודיעו בעיניו  חשוב ואינו  עמו הטיב משאילו  יותר  הובאיתירה  (רמב"ם 

בשיטתיה.מא..ברע "ב) מפרש והרע"ב יונה , רבנו גירסת  תמימהמב.כן ה' תורת  דכתיב 
רב ומפז  מזהב  הנחמדים  בתריה  וכתיב שמואל )וגו' מדרש  בשם ועיי "שמג ..(תוי"ט  רע"ב ,

לקחי . כמטר  יערוף דכתיב לקח נקראת שהתורה

 י י ח ר ו ק מ

מהללאל ב אבות עקביא ג נאפרק

וּ בטוֹ ב  נת וּ נה, והרׁש וּ ת  צפוּ י, הכּ ל
הּמ עשׂ ה: רב  לפי וה כּ ל נ דּ וֹ ן . הע וֹ לם

טו

טו משנה 

עקיבא רבי דברי המש היא  זו מד משנה

      
    

     
            

           
       מה

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

צפ וּ י.טו בּ חדריה כּ ל ע וֹ שׂ ה  אדם מה כּ ל ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
לפניו: גּ לוּ י נתוּ נה .חדרים  בּ ידוֹ והרׁש וּ ת ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

כּ דכתיב  ורע , טוֹ ב  לשׂ וֹ ת  אדם ל )ׁש ל (ׁש ם ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

וגוֹ ': החיּ ים את היּ וֹ ם  לפני נת ּת י ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְראה
נדּ וֹ ן. העוֹ לם  ואףוּ בט וֹ ב  רחמים. בּ מדּ ת  ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌

לפי ז וֹ , בּ מדּ ה ׁש וין  ה כּ ל אין כן  ּפ י ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַל 
בּ משׂ ים ׁש הכּ ל הּמ רבּ ה הּמ שׂ ה . רב  לפי ֶ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

מרבּ ים , רחמים  לוֹ  נוֹ תנים ◌ִ◌◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִטוֹ בים 
לוֹ  ממ טים  טוֹ בים בּ מ שׂ ים ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוה ּמ מיט
רב לפי והכּ ל אחר, ּפ רוּ ׁש  ֹ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְבּ רחמים .
ה וּ א  אדם ׁש ל  משׂ יו רב  לפי ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַה ּמ שׂ ה,
וֹ נוֹ ת  רב אם זכּ אי , זכיּ וֹ ת  רב  אם ◌ֲֹ◌ִ◌ַ◌ַ◌◌ְֹ◌ִ◌ִנדּ וֹ ן ,
כּ ל צפוּ י, ה כּ ל  ּפ רׁש , ורמבּ "ם ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַחיּ ב .
תיד וּ מה  שׂ ה  מה אדם  בני ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַמשׂ ה 
כּ יון  ּת אמר ולא  לפניו, גּ ל וּ י  ה כּ ל  ◌ָ◌ֵ◌ַֹֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ֲ◌ַלשׂ וֹ ת

יּ שׂ ה  מה יוֹ ד הוּ א   ּבּ רו ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש ה ּק דוֹ ׁש 
בּ משׂ יו  מכרח ה וּ א כּ ן אם ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָהאדם
נת וּ נה  הר ׁש וּ ת כּ י רׁש ע, אוֹ  צ דּ יק  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ היה
דּ בר  ׁש וּ ם  ואין  ורע טוֹ ב  לשׂ וֹ ת ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְבּ ידוֹ 
בּ טוֹ ב הוּ א, ׁש כּ ן וכיון כּ לל, ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש יּ כריחהוּ 
ולּת ן  הרׁש ים  מן לה ּפ רע נ דּ וֹ ן, ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהע וֹ לם
חטא  ׁש החוֹ טא לצּ דּ יקים. טוֹ ב  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָשׂ כר
צדּ יק היה  והצּ דּ יק ׁש יּ נ ׁש . רא וּ י ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִבּ רצ וֹ נ וֹ ,

שׂ כר: ׁש יּ ק בּ ל  ורא וּ י רבבּ רצוֹ נוֹ , לפי וה כּ ל ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
וּ מתמידה ּמ עשׂ ה . כּ וֹ פל אדם  מה  לפי ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ׁש אינוֹ  מרבּ ה . שׂ כרוֹ   ּכ ה ּט וֹ ב  ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַבּ שׂ יּ ת
לצדקה  זהוּ בים מאה המח לּ ק ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶדּ וֹ מה 
אחת . בּ פ ם אוֹ תם לנוֹ תן ּפ מים, ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְבּ מאה
רב לפי וה כּ ל היא, רמבּ "ם  ֹ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוגרסת

ּפ י ל לא אבל הּמ שׂ ה:הּמ שׂ ה , ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

לאמד. העולם , אומות  על אף  אדם בני  כל  על קאי  זה  מאמרו שגם שמחמת  וכתב  תוי"ט .
חביב בה שאמר  הקודמת  משנה  למאמר  נמשכת שהיא לפי אומר , היה  הוא  בתחלתה נשנה

בצלם . שנברא  ועודמה.אדם הרישא , על  הרמב "ם  פירוש שם ועיין ברע "ב. ראשון פירוש 
הסיפא. על פירושים  שני 

 י י ח ר ו ק מ
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מהללאל ב אבות עקביא ג פרק נ

ט )ׁש נּ אמר  אלהים (בראשית בּ צלם כּ י 
ישׂ ראל חביבין האדם. את עשׂ ה
יתרה  חבּ ה לּמ קוֹ ם. בנים ׁש נּ קרא וּ 
לּמ קוֹ ם, בנים ׁש נּ קרא וּ  להם נ וֹ דעת 

יד)ׁש נּ אמר לה'(דברים א ּת ם בּ נים 
להם  ׁש נּ ּת ן  י שׂ ראל חביבין  אלהיכם.
נוֹ דעת יתרה חבּ ה חמדּ ה. כּ לי
ׁש בּ וֹ  חמדּ ה  כּ לי  להם ׁש נּ ּת ן  להם

ׁש נּ אמר העוֹ לם, ד)נברא (משלי 
ּת וֹ רתי לכם, נתּת י טוֹ ב לקח כּ י

ּת עזבוּ : אל

   
    
   
    

    
    
    

    
   

    
מא    

   מב 
   

     
     

           
             

      מג      
  

טוֹ ב. לקח כּ י  ט וֹ ב ,ׁש נּ אמר כּ י  אלהים ויּ רא בּ וֹ  ׁש נּ אמר  בראׁש ית מ שׂ ה כּ ל  ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֱ◌ִֹ◌ִ◌

אמר  דּ אּת  כּ מה לקח, ׁש נּ קראת הּת וֹ רה בּ ׁש ביל אלּ א נברא לב )לא י רף (דּ ברים ִֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֹ
לקחי: ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַכּ ּמ טר 

י " ש ר

עמו שעשה הטובה  להודיעו בעיניו  חשוב ואינו  עמו הטיב משאילו  יותר  הובאיתירה  (רמב"ם 

בשיטתיה.מא..ברע "ב) מפרש והרע"ב יונה , רבנו גירסת  תמימהמב.כן ה' תורת  דכתיב 
רב ומפז  מזהב  הנחמדים  בתריה  וכתיב שמואל )וגו' מדרש  בשם ועיי "שמג ..(תוי"ט  רע"ב ,

לקחי . כמטר  יערוף דכתיב לקח נקראת שהתורה

 י י ח ר ו ק מ

מהללאל ב אבות עקביא ג נאפרק

וּ בטוֹ ב  נת וּ נה, והרׁש וּ ת  צפוּ י, הכּ ל
הּמ עשׂ ה: רב  לפי וה כּ ל נ דּ וֹ ן . הע וֹ לם

טו

טו משנה 

עקיבא רבי דברי המש היא  זו מד משנה

      
    

     
            

           
       מה

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

צפ וּ י.טו בּ חדריה כּ ל ע וֹ שׂ ה  אדם מה כּ ל ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
לפניו: גּ לוּ י נתוּ נה .חדרים  בּ ידוֹ והרׁש וּ ת ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

כּ דכתיב  ורע , טוֹ ב  לשׂ וֹ ת  אדם ל )ׁש ל (ׁש ם ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

וגוֹ ': החיּ ים את היּ וֹ ם  לפני נת ּת י ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְראה
נדּ וֹ ן. העוֹ לם  ואףוּ בט וֹ ב  רחמים. בּ מדּ ת  ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌

לפי ז וֹ , בּ מדּ ה ׁש וין  ה כּ ל אין כן  ּפ י ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַל 
בּ משׂ ים ׁש הכּ ל הּמ רבּ ה הּמ שׂ ה . רב  לפי ֶ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

מרבּ ים , רחמים  לוֹ  נוֹ תנים ◌ִ◌◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִטוֹ בים 
לוֹ  ממ טים  טוֹ בים בּ מ שׂ ים ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוה ּמ מיט
רב לפי והכּ ל אחר, ּפ רוּ ׁש  ֹ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְבּ רחמים .
ה וּ א  אדם ׁש ל  משׂ יו רב  לפי ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַה ּמ שׂ ה,
וֹ נוֹ ת  רב אם זכּ אי , זכיּ וֹ ת  רב  אם ◌ֲֹ◌ִ◌ַ◌ַ◌◌ְֹ◌ִ◌ִנדּ וֹ ן ,
כּ ל צפוּ י, ה כּ ל  ּפ רׁש , ורמבּ "ם ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַחיּ ב .
תיד וּ מה  שׂ ה  מה אדם  בני ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַמשׂ ה 
כּ יון  ּת אמר ולא  לפניו, גּ ל וּ י  ה כּ ל  ◌ָ◌ֵ◌ַֹֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ֲ◌ַלשׂ וֹ ת

יּ שׂ ה  מה יוֹ ד הוּ א   ּבּ רו ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש ה ּק דוֹ ׁש 
בּ משׂ יו  מכרח ה וּ א כּ ן אם ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָהאדם
נת וּ נה  הר ׁש וּ ת כּ י רׁש ע, אוֹ  צ דּ יק  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ היה
דּ בר  ׁש וּ ם  ואין  ורע טוֹ ב  לשׂ וֹ ת ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְבּ ידוֹ 
בּ טוֹ ב הוּ א, ׁש כּ ן וכיון כּ לל, ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש יּ כריחהוּ 
ולּת ן  הרׁש ים  מן לה ּפ רע נ דּ וֹ ן, ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהע וֹ לם
חטא  ׁש החוֹ טא לצּ דּ יקים. טוֹ ב  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָשׂ כר
צדּ יק היה  והצּ דּ יק ׁש יּ נ ׁש . רא וּ י ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִבּ רצ וֹ נ וֹ ,

שׂ כר: ׁש יּ ק בּ ל  ורא וּ י רבבּ רצוֹ נוֹ , לפי וה כּ ל ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
וּ מתמידה ּמ עשׂ ה . כּ וֹ פל אדם  מה  לפי ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ׁש אינוֹ  מרבּ ה . שׂ כרוֹ   ּכ ה ּט וֹ ב  ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַבּ שׂ יּ ת
לצדקה  זהוּ בים מאה המח לּ ק ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶדּ וֹ מה 
אחת . בּ פ ם אוֹ תם לנוֹ תן ּפ מים, ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְבּ מאה
רב לפי וה כּ ל היא, רמבּ "ם  ֹ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוגרסת

ּפ י ל לא אבל הּמ שׂ ה:הּמ שׂ ה , ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

לאמד. העולם , אומות  על אף  אדם בני  כל  על קאי  זה  מאמרו שגם שמחמת  וכתב  תוי"ט .
חביב בה שאמר  הקודמת  משנה  למאמר  נמשכת שהיא לפי אומר , היה  הוא  בתחלתה נשנה

בצלם . שנברא  ועודמה.אדם הרישא , על  הרמב "ם  פירוש שם ועיין ברע "ב. ראשון פירוש 
הסיפא. על פירושים  שני 

 י י ח ר ו ק מ

נז



מהללאל ב אבות עקביא ג פרק נב

בּ ערבוֹ ן , נת וּ ן  ה כּ ל א וֹ מר, היה הוּ א 
החנ וּ ת  החיּ ים. כּ ל על פרוּ סה  וּ מצוּ דה 

מקי והחנוני ּפ ת וּ ח,ּפ תוּ חה, והּפ נקס ף, 
יבא ללווֹ ת  הר וֹ צה וכל כּ וֹ תבת , והיּ ד
בּ כל  ּת דיר  מחזירים והגּ בּ אים וילוה ,
וׁש א מדּ עּת וֹ  האדם מן  ונפר עין  י וֹ ם,
ּׁשיּ סמכוּ , מה  על להם וי ׁש  מדּ עּת וֹ ,

טז      
      

    
     

   
     

    
      
      

     
           
           

           
          

          
            

            
            

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ ערבוֹ ן .טז  נתוּ ן  נׁש הכּ ל  דּ בר  רגלוֹ הי ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌
בּ יּה  רבין נג.)אינוּ ן דּ מתבּ י(סכּ ה  לאתר  ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

יתי ּה : מ וֹ בילין פר וּ סה.ּת מן וּ מצ וּ דה ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
וּ מיתה: ּפ תוּ חה.יּס וּ רין אדם החנוּ ת וּ בני  ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

בּ הּק פה: ולוֹ קחים ׁש ם והחנוני נכנסים ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
בּ ניף.מקי   ּכ ל ּט ל . הבּ א לכל וּ מאמין ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌

 ּבּ ר ו והּק דוֹ ׁש  י וֹ ם בּ כל  ח וֹ טאים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָאדם
ּת ם: בּ א ד  להם ממ ּת ין והּפ נקס הוּ א ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִֹ◌ָ◌

ׁש א ּפ תוּ ח. כּ די  ההּק פוֹ ת בּ ּה  לכּת ב  ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
כּ וֹ תבת.י ׁש כח: אף והיּ ד  ּת אמר  ׁש א ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌

ׁש החנוני ּפ מים ּפ תוּ ח  ׁש הּפ נקס ּפ י ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַל 
והיּ ד  אמר   לכ הכּ ל , כּ וֹ תב  ואינוֹ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָטר וּ ד

וכוּ '.כּ וֹ תבת: ללו וֹ ת הרוֹ צה הינוּ וכל  ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌
אדם  ׁש וּ ם ׁש אין דּ ליל, נתוּ נה ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְוהר ׁש וּ ת

בּ רצוֹ נוֹ : ׁש א ללווֹ ת והגּ בּ אים.מכרח  ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌
ר ים: וּ פגים ּפ מים לד עּת וֹ .יּס וּ רים ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

דּ נּת ני: יפה ואוֹ מר  ח וֹ ב וֹ  את ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש זּ וֹ כר 
לד עּת וֹ . ּת גּ ר ו ׁש א  וקוֹ רא ׁש כח ּפ מים ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌

הוּ א:  ּבּ ר ו מקוֹ ם ׁש ל  דּ ינוֹ  להם כּ נגד וי ׁש  ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
ּׁשיּ סמכוּ . מה החנוניעל ול הּפ נקס, ל  ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌

היּ ּס וּ רים   ּכ ּפ נקסוֹ . ל  נאמן ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש הוּ א
ׁש ל  משׂ יו ל  נסמכים הן ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַהלּ לוּ 
הוּ א,  ּבּ ר ו הּמ קוֹ ם לפני הנּ זכּ רים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָאדם
האדם: מן נׁש כּ חים ׁש הם ּפ י  ל  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַאף

מהללאל ב אבות עקביא ג נג פרק

לּס ע וּ דה: מת קּ ן  וה כּ ל אמת , דּ ין  והדּ ין 

אם אוֹ מר, עזריה בּ ן אלעזר רבּ י
אם ארץ. דּ ר אין ּת וֹ רה, אין
אין אם ּת וֹ רה . אין  ארץ, דּ ר אין 
יראה, אין  אם יראה . אין  חכמה ,
דּ עת . אין  בּ ינה, אין  אם חכמה. אין 
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   מו   

       
    

מז    
        מח   

        מט    
              

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אמת. דּ ין  בּ ר וּ והדּ ין  הּק ד וֹ ׁש  ׁש אין ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
בּ ר יּ וֹ תיו ם בּ טר וּ ניא בּ א (בוֹ דההוּ א ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌

ג.) לּס עוּ דה.:זרה  מתּק ן  אחד והכּ ל  ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
חלק  להם יׁש  ר ׁש ים ואחד ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַצדּ יקים

חוֹ בן: את מהן ׁש גּ ב וּ  לאחר  הבּ א ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָלע וֹ לם
וכוּ '.יז ּת וֹ רה אין  וּ מ ּת נוֹ אם  מאוֹ  אין ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌

הבּ ר יּ וֹ ת: ם ארץ א יפה דּ ר אין  ם ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌
מ ּמ נּ וּ :וכוּ '. מ ׁש ּת כּ חת ׁש ּת וֹ רתוֹ  סוֹ ף ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌

לקיים מו . חסידא למיהוי דלבעי מאן ז "ל שאמרו כמו  לעשות, מה  כדת ידע לא  כי
דנזיקין  ל.)מילי  דף לקיימם (ב"ק שיוכל  נזיקין דיני  ידע איך תורה למד שלא  (ע "פוכיון

מעשיו מז..תוי"ט ) מקולקלין כמה  תורה שלמד זה אדם שאומרים  שמים , שם שחילל על 
שמואל )מח..(תוי"ט ) תנן(מדרש לעיל מ"ה). חסיד.(פ"ב  הארץ עם  ולא חטא ירא בור  אין

צריך אין  אבל  חטא  ירא להיות אפשר  אי  מכל  הריק  אדם והוא  בור  שרק נתבאר  ושם 
חכמת  כמבואר התורה,לזה  חסיד, להיות יכול אינו  ורק חטא  ירא  להיות יכול הארץ עם  (ולכן

התורה.שם) חכמת  בלי  אפשר  אי ודאי  זה כי  הרוממות , ביראת  מדובר  ע"כ כאן ולכן .
לעיל מט. ג)כדתנן  מתקיימת (משנה  חכמתו  אין  ליראתו קודמת שחכמתו כל שמואל ), .(מדרש

 י י ח ר ו ק מ

נח



מהללאל ב אבות עקביא ג פרק נב

בּ ערבוֹ ן , נת וּ ן  ה כּ ל א וֹ מר, היה הוּ א 
החנ וּ ת  החיּ ים. כּ ל על פרוּ סה  וּ מצוּ דה 

מקי והחנוני ּפ ת וּ ח,ּפ תוּ חה, והּפ נקס ף, 
יבא ללווֹ ת  הר וֹ צה וכל כּ וֹ תבת , והיּ ד
בּ כל  ּת דיר  מחזירים והגּ בּ אים וילוה ,
וׁש א מדּ עּת וֹ  האדם מן  ונפר עין  י וֹ ם,
ּׁשיּ סמכוּ , מה  על להם וי ׁש  מדּ עּת וֹ ,
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ ערבוֹ ן .טז  נתוּ ן  נׁש הכּ ל  דּ בר  רגלוֹ הי ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌
בּ יּה  רבין נג.)אינוּ ן דּ מתבּ י(סכּ ה  לאתר  ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

יתי ּה : מ וֹ בילין פר וּ סה.ּת מן וּ מצ וּ דה ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
וּ מיתה: ּפ תוּ חה.יּס וּ רין אדם החנוּ ת וּ בני  ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

בּ הּק פה: ולוֹ קחים ׁש ם והחנוני נכנסים ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
בּ ניף.מקי   ּכ ל ּט ל . הבּ א לכל וּ מאמין ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌

 ּבּ ר ו והּק דוֹ ׁש  י וֹ ם בּ כל  ח וֹ טאים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָאדם
ּת ם: בּ א ד  להם ממ ּת ין והּפ נקס הוּ א ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִֹ◌ָ◌

ׁש א ּפ תוּ ח. כּ די  ההּק פוֹ ת בּ ּה  לכּת ב  ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
כּ וֹ תבת.י ׁש כח: אף והיּ ד  ּת אמר  ׁש א ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌

ׁש החנוני ּפ מים ּפ תוּ ח  ׁש הּפ נקס ּפ י ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַל 
והיּ ד  אמר   לכ הכּ ל , כּ וֹ תב  ואינוֹ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָטר וּ ד

וכוּ '.כּ וֹ תבת: ללו וֹ ת הרוֹ צה הינוּ וכל  ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌
אדם  ׁש וּ ם ׁש אין דּ ליל, נתוּ נה ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְוהר ׁש וּ ת

בּ רצוֹ נוֹ : ׁש א ללווֹ ת והגּ בּ אים.מכרח  ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌
ר ים: וּ פגים ּפ מים לד עּת וֹ .יּס וּ רים ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

דּ נּת ני: יפה ואוֹ מר  ח וֹ ב וֹ  את ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש זּ וֹ כר 
לד עּת וֹ . ּת גּ ר ו ׁש א  וקוֹ רא ׁש כח ּפ מים ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌

הוּ א:  ּבּ ר ו מקוֹ ם ׁש ל  דּ ינוֹ  להם כּ נגד וי ׁש  ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
ּׁשיּ סמכוּ . מה החנוניעל ול הּפ נקס, ל  ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌

היּ ּס וּ רים   ּכ ּפ נקסוֹ . ל  נאמן ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש הוּ א
ׁש ל  משׂ יו ל  נסמכים הן ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַהלּ לוּ 
הוּ א,  ּבּ ר ו הּמ קוֹ ם לפני הנּ זכּ רים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָאדם
האדם: מן נׁש כּ חים ׁש הם ּפ י  ל  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַאף

מהללאל ב אבות עקביא ג נג פרק

לּס ע וּ דה: מת קּ ן  וה כּ ל אמת , דּ ין  והדּ ין 

אם אוֹ מר, עזריה בּ ן אלעזר רבּ י
אם ארץ. דּ ר אין ּת וֹ רה, אין
אין אם ּת וֹ רה . אין  ארץ, דּ ר אין 
יראה, אין  אם יראה . אין  חכמה ,
דּ עת . אין  בּ ינה, אין  אם חכמה. אין 
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   מו   

       
    

מז    
        מח   

        מט    
              

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אמת. דּ ין  בּ ר וּ והדּ ין  הּק ד וֹ ׁש  ׁש אין ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
בּ ר יּ וֹ תיו ם בּ טר וּ ניא בּ א (בוֹ דההוּ א ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌

ג.) לּס עוּ דה.:זרה  מתּק ן  אחד והכּ ל  ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
חלק  להם יׁש  ר ׁש ים ואחד ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַצדּ יקים

חוֹ בן: את מהן ׁש גּ ב וּ  לאחר  הבּ א ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָלע וֹ לם
וכוּ '.יז ּת וֹ רה אין  וּ מ ּת נוֹ אם  מאוֹ  אין ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌

הבּ ר יּ וֹ ת: ם ארץ א יפה דּ ר אין  ם ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌
מ ּמ נּ וּ :וכוּ '. מ ׁש ּת כּ חת ׁש ּת וֹ רתוֹ  סוֹ ף ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌

לקיים מו . חסידא למיהוי דלבעי מאן ז "ל שאמרו כמו  לעשות, מה  כדת ידע לא  כי
דנזיקין  ל.)מילי  דף לקיימם (ב"ק שיוכל  נזיקין דיני  ידע איך תורה למד שלא  (ע "פוכיון

מעשיו מז..תוי"ט ) מקולקלין כמה  תורה שלמד זה אדם שאומרים  שמים , שם שחילל על 
שמואל )מח..(תוי"ט ) תנן(מדרש לעיל מ"ה). חסיד.(פ"ב  הארץ עם  ולא חטא ירא בור  אין

צריך אין  אבל  חטא  ירא להיות אפשר  אי  מכל  הריק  אדם והוא  בור  שרק נתבאר  ושם 
חכמת  כמבואר התורה,לזה  חסיד, להיות יכול אינו  ורק חטא  ירא  להיות יכול הארץ עם  (ולכן

התורה.שם) חכמת  בלי  אפשר  אי ודאי  זה כי  הרוממות , ביראת  מדובר  ע"כ כאן ולכן .
לעיל מט. ג)כדתנן  מתקיימת (משנה  חכמתו  אין  ליראתו קודמת שחכמתו כל שמואל ), .(מדרש

 י י ח ר ו ק מ
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מהללאל ב אבות עקביא ג פרק נד

אין אם בּ ינה. אין  דּ עת , אין  אם
אין ּת וֹ רה, אין  אם ּת וֹ רה. אין  קמח,
ׁש חכמת וֹ  כּ ל א וֹ מר, היה  הוּ א  קמח.
דוֹ מה, הוּ א למה מּמ עשׂ יו, מרבּ ה
מעטין , וׁש ר ׁש יו מרבּ ין  ׁש ענפיו לאילן 
על  וה וֹ פכ ּת וֹ  וע וֹ קרּת וֹ  בּ אה והר וּ ח

ׁש נּ אמר  יז)ּפ ניו, כּ ער ער (ירמיה והיה 
וׁש כן טוֹ ב  יבוֹ א  כּ י יראה  ולא  בּ ערבה 
ת ׁש ב. ולא  מלחה ארץ בּ ּמ ד בּ ר  חררים
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וכוּ '. דּ עת אין  ׁש ּמ וֹ צא אם הוּ א דּ ת, ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌
דּ בר  ׁש ּמ בין הוּ א וּ בינה, לדּ בר . ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַט ם
ט ם. לוֹ  מראה אינוֹ  אבל דּ בר   ִֹמּת ו◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌
אין  ל דּ בר  טם לתת דּ ת אין ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְואם
דּ בר  ׁש ל  טמוֹ  ידע  ׁש א אחר  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִבּ ינה,
היא  הבּ ינה מקוֹ ם וּ מ כּ ל ידע וֹ . לא ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ְכּ אלּ וּ 

דּ ת: אין בּ ינה אין אם לפיכ ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶקוֹ דמת,
ּת וֹ רה. אין  קמח אין  לוֹ אם ׁש אין מי  ִ◌ֶ◌ֵ◌

בּ ּת וֹ רה: י סק היא יּ אכל אין מה אם ַ◌ַֹ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ָ◌
קמח. אין  הּק מחּת וֹ רה ל וֹ  יּ וֹ יל  מה ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌

לוֹ  נוֹ ח ּת וֹ רה, בּ וֹ  ואין הוֹ איל ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶׁש בּ יד וֹ ,
בּ ר ב : מת והיה קמח לוֹ  היה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶׁש א

אםנ. כי  העיקר , היא  ר "ל קודמת , היא  הבינה  מקום  ומכל  ומש "כ הרע "ב . לפי הביאור נראה  כן
הטעם. בידיעת תועלת אין דבר מתוך דבר  ללמוד  בא  ט '.נא.לא  משנה  לעיל ובודאינב.עיין

אין כי בחזקה שם  מנשבת  הרוח  וגבעות , הרים  סביבו ואין אילנות בין  עומד  שאינו כיון
עוקרתו הרוח  בודאי חזקים, השרשים  ואין ויבשה  מלחה  בארץ  שוכן שגם וכיון  בעדו. מעצור 

פניו. על  ממעשיו,והופכתו מרובה  שחכמתו למי  זה  ממקרא  ראיה  התנא  מביא  איך  להבין  צריך  (ועדיין

זרועו בשר ושם באדם יבטח אשר הגבר ארור  מיניה  לעיל כדכתיב  בה ' בוטח שאינו  במי איירי קרא  הך כי 

להתגדל רק  לשמה  תורתו שאין  בזה מורה  ממעשיו  מרובה  חכמתו אשר האדם  כי  ואפשר לבו. יסור ה ' ומן 

בה ' בוטח שאינו  הרי  חכמתו , לתפארת  ובממונו  בגופו  אותו שיהנו  כדי  אדם  בני  שמואל)בעיני .)(מדרש

 י י ח ר ו ק מ

מהללאל ב אבות עקביא ג נה פרק

מחכמת וֹ , מרבּ ין  ׁש ּמ עשׂ יו כּ ל אבל
ׁש ענפיו לאילן דוֹ מה, הוּ א למה
כל  ׁש אפלּ וּ  מרבּ ין , וׁש ר ׁש יו מעטין 
בּ וֹ  ונ וֹ ׁש בוֹ ת  בּ א וֹ ת  ׁש בּ ע וֹ לם הר וּ חוֹ ת 

ׁש נּ אמר מּמ קוֹ מוֹ , א וֹ ת וֹ  מזיזין  ם )(ש אין  
יוּ בל  ועל מים על ׁש ת וּ ל כּ עץ והיה
חם, יבא  כּ י  יראה  ולא  ׁש ר ׁש יו י ׁש לּ ח
לא בּ צּ רת  וּ בׁש נת  רענן , עלהוּ  והיה

ּפ רי : מעשׂ וֹ ת  ימיׁש  ולא  ידאג ,

קנּ ין א וֹ מר, חסמא  בּ ן  אליעזר רבּ י  יח 

    
    
    
   
    

   
      

     
    

       
     

   
          

           
   נג

  נד   

כּ גוֹ ן קנּ ין .יח חמוּ ר וֹ ת, הלכ וֹ ת בּ הן וי ׁש  צּפ וֹ ר . קן לׁש וֹ ן קנּ ין, קר וּ יין הע וֹ ף קר בּ נוֹ ת ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ְ◌
למ ּט ה: ׁש ּמ שׂ יה בּ חּט את למלה ׁש ּמ שׂ יה ע וֹ לה אוֹ  בנדבה, ח וֹ בה נתרב וּ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִאם

י " ש ר

בה'נג . יבטח  אשר  הגבר  ברוך  מיניה לעיל כדכתיב בה' שבוטח  מי על קאי זה  פסוק 
ממילא ומובן גו'. כעץ והיה  מבטחו , ה ' שרשיו והיה מים  ובמקום העצים  בין שנטוע כיון 

חושש ואינו דבר  שום  לו  יחסר  לא  בה' שהבוטח  ור "ל בו. שולט  הרוח שאין חזקים 
חושש אינו  כי בה ' בוטח בודאי מחכמתו מרובין  שמעשיו ומי בעולם . המתרגשות מהצרות 
מפני  אותו ושונאים עליו המלעיגים  אדם  בני  מפני חושש  ואינו אדם, בני בעיני  חן למצוא
כך עושים  שאינם העם  שאר  כאלו הוראה היא ה' תורת קיומו  שעצם  מפני  או שמוכיחם 

בו מקנאים  ולכן רשעים  שמואל )הם  כי נד..(מדרש חסמא , בן ולא חסמא , אליעזר  רבי צ"ל
אחרי פרשת רבה  במדרש  כדאיתא  שהיה מעשה שם על  חסמא נקרא עצמו .(תוי"ט )הוא

 י י ח ר ו ק מ

ס



מהללאל ב אבות עקביא ג פרק נד

אין אם בּ ינה. אין  דּ עת , אין  אם
אין ּת וֹ רה, אין  אם ּת וֹ רה. אין  קמח,
ׁש חכמת וֹ  כּ ל א וֹ מר, היה  הוּ א  קמח.
דוֹ מה, הוּ א למה מּמ עשׂ יו, מרבּ ה
מעטין , וׁש ר ׁש יו מרבּ ין  ׁש ענפיו לאילן 
על  וה וֹ פכ ּת וֹ  וע וֹ קרּת וֹ  בּ אה והר וּ ח

ׁש נּ אמר  יז)ּפ ניו, כּ ער ער (ירמיה והיה 
וׁש כן טוֹ ב  יבוֹ א  כּ י יראה  ולא  בּ ערבה 
ת ׁש ב. ולא  מלחה ארץ בּ ּמ ד בּ ר  חררים

       
     

  נ   
      

    
      

    
    

     נא
    
    
    

             
            

           נב 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וכוּ '. דּ עת אין  ׁש ּמ וֹ צא אם הוּ א דּ ת, ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌
דּ בר  ׁש ּמ בין הוּ א וּ בינה, לדּ בר . ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַט ם
ט ם. לוֹ  מראה אינוֹ  אבל דּ בר   ִֹמּת ו◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌
אין  ל דּ בר  טם לתת דּ ת אין ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְואם
דּ בר  ׁש ל  טמוֹ  ידע  ׁש א אחר  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִבּ ינה,
היא  הבּ ינה מקוֹ ם וּ מ כּ ל ידע וֹ . לא ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ְכּ אלּ וּ 

דּ ת: אין בּ ינה אין אם לפיכ ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶקוֹ דמת,
ּת וֹ רה. אין  קמח אין  לוֹ אם ׁש אין מי  ִ◌ֶ◌ֵ◌

בּ ּת וֹ רה: י סק היא יּ אכל אין מה אם ַ◌ַֹ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ָ◌
קמח. אין  הּק מחּת וֹ רה ל וֹ  יּ וֹ יל  מה ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌

לוֹ  נוֹ ח ּת וֹ רה, בּ וֹ  ואין הוֹ איל ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶׁש בּ יד וֹ ,
בּ ר ב : מת והיה קמח לוֹ  היה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶׁש א

אםנ. כי  העיקר , היא  ר "ל קודמת , היא  הבינה  מקום  ומכל  ומש "כ הרע "ב . לפי הביאור נראה  כן
הטעם. בידיעת תועלת אין דבר מתוך דבר  ללמוד  בא  ט '.נא.לא  משנה  לעיל ובודאינב.עיין

אין כי בחזקה שם  מנשבת  הרוח  וגבעות , הרים  סביבו ואין אילנות בין  עומד  שאינו כיון
עוקרתו הרוח  בודאי חזקים, השרשים  ואין ויבשה  מלחה  בארץ  שוכן שגם וכיון  בעדו. מעצור 

פניו. על  ממעשיו,והופכתו מרובה  שחכמתו למי  זה  ממקרא  ראיה  התנא  מביא  איך  להבין  צריך  (ועדיין

זרועו בשר ושם באדם יבטח אשר הגבר ארור  מיניה  לעיל כדכתיב  בה ' בוטח שאינו  במי איירי קרא  הך כי 

להתגדל רק  לשמה  תורתו שאין  בזה מורה  ממעשיו  מרובה  חכמתו אשר האדם  כי  ואפשר לבו. יסור ה ' ומן 

בה ' בוטח שאינו  הרי  חכמתו , לתפארת  ובממונו  בגופו  אותו שיהנו  כדי  אדם  בני  שמואל)בעיני .)(מדרש

 י י ח ר ו ק מ

מהללאל ב אבות עקביא ג נה פרק

מחכמת וֹ , מרבּ ין  ׁש ּמ עשׂ יו כּ ל אבל
ׁש ענפיו לאילן דוֹ מה, הוּ א למה
כל  ׁש אפלּ וּ  מרבּ ין , וׁש ר ׁש יו מעטין 
בּ וֹ  ונ וֹ ׁש בוֹ ת  בּ א וֹ ת  ׁש בּ ע וֹ לם הר וּ חוֹ ת 

ׁש נּ אמר מּמ קוֹ מוֹ , א וֹ ת וֹ  מזיזין  ם )(ש אין  
יוּ בל  ועל מים על ׁש ת וּ ל כּ עץ והיה
חם, יבא  כּ י  יראה  ולא  ׁש ר ׁש יו י ׁש לּ ח
לא בּ צּ רת  וּ בׁש נת  רענן , עלהוּ  והיה

ּפ רי : מעשׂ וֹ ת  ימיׁש  ולא  ידאג ,

קנּ ין א וֹ מר, חסמא  בּ ן  אליעזר רבּ י  יח 

    
    
    
   
    

   
      

     
    

       
     

   
          

           
   נג

  נד   

כּ גוֹ ן קנּ ין .יח חמוּ ר וֹ ת, הלכ וֹ ת בּ הן וי ׁש  צּפ וֹ ר . קן לׁש וֹ ן קנּ ין, קר וּ יין הע וֹ ף קר בּ נוֹ ת ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ְ◌
למ ּט ה: ׁש ּמ שׂ יה בּ חּט את למלה ׁש ּמ שׂ יה ע וֹ לה אוֹ  בנדבה, ח וֹ בה נתרב וּ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִאם

י " ש ר

בה'נג . יבטח  אשר  הגבר  ברוך  מיניה לעיל כדכתיב בה' שבוטח  מי על קאי זה  פסוק 
ממילא ומובן גו'. כעץ והיה  מבטחו , ה ' שרשיו והיה מים  ובמקום העצים  בין שנטוע כיון 

חושש ואינו דבר  שום  לו  יחסר  לא  בה' שהבוטח  ור "ל בו. שולט  הרוח שאין חזקים 
חושש אינו  כי בה ' בוטח בודאי מחכמתו מרובין  שמעשיו ומי בעולם . המתרגשות מהצרות 
מפני  אותו ושונאים עליו המלעיגים  אדם  בני  מפני חושש  ואינו אדם, בני בעיני  חן למצוא
כך עושים  שאינם העם  שאר  כאלו הוראה היא ה' תורת קיומו  שעצם  מפני  או שמוכיחם 

בו מקנאים  ולכן רשעים  שמואל )הם  כי נד..(מדרש חסמא , בן ולא חסמא , אליעזר  רבי צ"ל
אחרי פרשת רבה  במדרש  כדאיתא  שהיה מעשה שם על  חסמא נקרא עצמו .(תוי"ט )הוא

 י י ח ר ו ק מ

סי



מהללאל ב אבות עקביא ג פרק נו 

הלכוֹ ת. גּ וּ פי הן הן נדּ ה, וּ פתחי
ּפ רּפ ראוֹ ת וגימטריאוֹ ת, ּת קוּ פוֹ ת

לחכמה:

     
   

     
      

      נה    
        

            
     נו

אומר  זומא ב  ד  פרק
א  משנה

כבכג )כתיב ט, ואל (ירמיה חכמת חכ יתה ל אל ה' אמר ה
זאת   א י :ר ע עיר יתהל אל רתגב הר יתהל

גו'. אתי וידע הל התהל  יתה ל

לא והעשיר הגבור וכ בחכמתו חכ יתהלל  אל פירושו, והכי 
וידוע השכל לידי אותו מביאות  אינ  א  במעלותיה יתהללו
והעשיר והגבור החכ איזהו ושואל  זומא  ב קאי  זה ועל  אותי.

במעלותיה להתהלל   לה .(תוי"ט)שיש

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וסּת ּה נּ דּ ה.וּ פתחי  ׁש אבּ דה נדּ ה הלכוֹ ת ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
לפתחּה . ׁש ּת חזר  ד ל ׁש מר  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְוּ צריכה
צ"ה  לטבּ ל  צריכה ׁש היא ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְוּ פמים
בּ זמ נּ ּה  טבילה האוֹ מר  לדברי  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְטביל וֹ ת

הלכוֹ ת.מצוה: גּ וּ פי  הן  ּק ר הן  ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌
ליה  ׁש ּמ קבּ לים ּפ ה, ׁש בּ ל  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָּת וֹ רה

הּמ זּ ל וֹ ת:ּת קוּ פוֹ ת.שׂ כר :  מהל נין ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌
האוֹ תיּ וֹ ת:וגימטריא וֹ ת. ּפ ר ּפ רא וֹ ת ח ׁש בּ וֹ ן ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌

לאכל לחכמה. ׁש רגילין הּפ ר ּפ ראוֹ ת כּ מ וֹ  ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֹ
 ּכ ּת נוּ ג,  דּ ר לקנּ וּ ח הּס ע וּ דה ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ סוֹ ף
בּ ליהם  את מכ בּ דוֹ ת הלּ ל וּ  ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַהחכמוֹ ת

הבּ ר יּ וֹ ת: ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְבּ יני 

וגימטריאותנה. לתקופות דומים אינם מ "מ חשבונות, הם שעיקרם אע "פ .(תוי"ט )וקמ "ל
כו' תקופות  התנא מסיק  תורה , עיקרי הם  וגימטריאות תקופות  שגם  נאמר  שלא .(גר"א)וכדי 

הסעודהנו . לפני  של כפרפראות  כתב עוד  א', בפירוש רש "י כתב  וכן  עיי"ש . הרע"ב , עפ "י 
התורה, לחכמת  אדם  של  לבו  ממשיכין הללו  חכמות כן לאכילה, אדם  של לבו שממשיכין 

גדולה. חכמה  בהן  שיש 

 י י ח ר ו ק מ

אומר זומא ב אבות ד נז פרק

ה לּ וֹ מד  חכם, איזה וּ  א וֹ מר , זוֹ מא  בּ ן 
ׁש נּ אמר אדם, קיט )מכּ ל מכּ ל (תהלים  

עדוֹ תי כּ י  ה שׂ כּ לּת י לּ י .מלּמ די  שׂ יחה  
ׁש נּ אמר  יצרוֹ , את  ה כּ וֹ ב ׁש  גבּ וֹ ר, איזה וּ 

טז ) וּ מׁש ל(משלי  מגּ בּ וֹ ר אּפ ים אר טוֹ ב 
ה ּׂשמח עׁש יר, איזה וּ  עיר. מכד בּ רוּ חוֹ 

ׁש נּ אמר קכח)בּ חלקוֹ , כּ ּפ י(תהלים יגיע 

א      
   

   
   

    
    

      
   

   
    

         א    
            

        
       ב   

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

זוֹ מא .א ולא בּ ן  ימים הארי ׁש א לפי ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֹ
ל  אוֹ תוֹ  קוֹ רין הי וּ  ר בּ י , ׁש יּ ּק רא ִנסמ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌
ׁש מם  וּ ׁש ניהם זּ אי . בּ ן וכן אביו. ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵׁש ם

חכם.ׁש מע וֹ ן: איזהוּ איזהוּ  קאמר , הכי  ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
בּ חכמתוֹ : ׁש יּ תהלּ ל ׁש ראוּ י  הלּ וֹ מד חכם ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

אדם. מ ּמ נּ וּ .מכּ ל  קטן ׁש הוּ א ּפ י  ל  ואף ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌
מן  ול וֹ מד  כּ ב וֹ ד וֹ  ל חס ׁש אינוֹ  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש כּ יון
הוּ א  ׁש חכמתוֹ  הדּ ברים נכּ רים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַהּק ט נּ ים,
בּ ּה : וּ להתּפ אר  להתיהר  ולא ׁש מים ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְל ׁש ם

השׂ כּ לּת י . מלּמ די  מ כּ ל וסיפא ׁש נּ אמר ְ◌ֵ◌ָ◌
הייתי כּ לוֹ מר  לי, שׂ יחה דוֹ תי כּ י ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִדּ קרא
מן  ואפלּ וּ  מלּמ די מ כּ ל ּת וֹ רה ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵל וֹ מד 

לכב וֹ די, חוֹ ׁש ׁש  הייתי  ולא מּמ נּ י ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַהּק ט נּ ים
היתה  כּ וּ נתי ׁש כּ ל לי , שׂ יחה  ד וֹ תי ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִכּ י 
ׁש ראוּ י גּ בּ וֹ ר  איזהוּ  וכן בּ לבד . ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַל מים
יצר וֹ : את הכּ וֹ ב ׁש  בּ גב וּ רתוֹ , ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ תהלּ ל

מ גּ בּ וֹ ר. א ּפ ים  אר ט וֹ ב הויׁש נּ אמר הכי  ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌
מצּ ד  הבּ א אּפ ים  אר טוֹ ב  דּ קרא, ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵּפ ר וּ ׁש א
ר כּ וּ ת  מ צּ ד  לא היּ צר , כּ בּ וּ ׁש  ׁש ל  ◌ַ◌ַ◌ִֹ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַהגּ ב וּ רה
מלּ וֹ כד  כּ ׁש בּ א בּ ר וּ חוֹ  מוֹ ׁש ל  וכן ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַהּט בע .
היר  את ׁש כּ ב ׁש  ׁש לּ אחר   הּמ ל מן ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִיר ,
מ וֹ ׁש ל  בּ וֹ , הּמ וֹ רדים האנׁש ים לידוֹ  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָוּ באוּ 

הוֹ רגן: ואינוֹ  עׁש יר.בּ ר וּ ח וֹ  הראוּ יאיזהוּ  ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
בּ חלקוֹ : המח בּ ׁש ר וֹ , להתהלּ ל ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְל וֹ 

מביאו א. כזו  שגבורה  ראיה  צריך ואין גבור . נקרא  יצרו  שהכובש  ראיה  מזה  מביא  והתנא 
מאליו. מובן זה כי  השם , יראת  שמואל.ב.לידי  מדרש 
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מהללאל ב אבות עקביא ג פרק נו 

הלכוֹ ת. גּ וּ פי הן הן נדּ ה, וּ פתחי
ּפ רּפ ראוֹ ת וגימטריאוֹ ת, ּת קוּ פוֹ ת

לחכמה:

     
   

     
      

      נה    
        

            
     נו

אומר  זומא ב  ד  פרק
א  משנה

כבכג )כתיב ט, ואל (ירמיה חכמת חכ יתה ל אל ה' אמר ה
זאת   א י :ר ע עיר יתהל אל רתגב הר יתהל

גו'. אתי וידע הל התהל  יתה ל

לא והעשיר הגבור וכ בחכמתו חכ יתהלל  אל פירושו, והכי 
וידוע השכל לידי אותו מביאות  אינ  א  במעלותיה יתהללו
והעשיר והגבור החכ איזהו ושואל  זומא  ב קאי  זה ועל  אותי.

במעלותיה להתהלל   לה .(תוי"ט)שיש

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

וסּת ּה נּ דּ ה.וּ פתחי  ׁש אבּ דה נדּ ה הלכוֹ ת ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
לפתחּה . ׁש ּת חזר  ד ל ׁש מר  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְוּ צריכה
צ"ה  לטבּ ל  צריכה ׁש היא ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְוּ פמים
בּ זמ נּ ּה  טבילה האוֹ מר  לדברי  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְטביל וֹ ת

הלכוֹ ת.מצוה: גּ וּ פי  הן  ּק ר הן  ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌
ליה  ׁש ּמ קבּ לים ּפ ה, ׁש בּ ל  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָּת וֹ רה

הּמ זּ ל וֹ ת:ּת קוּ פוֹ ת.שׂ כר :  מהל נין ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌
האוֹ תיּ וֹ ת:וגימטריא וֹ ת. ּפ ר ּפ רא וֹ ת ח ׁש בּ וֹ ן ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌

לאכל לחכמה. ׁש רגילין הּפ ר ּפ ראוֹ ת כּ מ וֹ  ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֹ
 ּכ ּת נוּ ג,  דּ ר לקנּ וּ ח הּס ע וּ דה ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ סוֹ ף
בּ ליהם  את מכ בּ דוֹ ת הלּ ל וּ  ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַהחכמוֹ ת

הבּ ר יּ וֹ ת: ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְבּ יני 

וגימטריאותנה. לתקופות דומים אינם מ "מ חשבונות, הם שעיקרם אע "פ .(תוי"ט )וקמ "ל
כו' תקופות  התנא מסיק  תורה , עיקרי הם  וגימטריאות תקופות  שגם  נאמר  שלא .(גר"א)וכדי 

הסעודהנו . לפני  של כפרפראות  כתב עוד  א', בפירוש רש "י כתב  וכן  עיי"ש . הרע"ב , עפ "י 
התורה, לחכמת  אדם  של  לבו  ממשיכין הללו  חכמות כן לאכילה, אדם  של לבו שממשיכין 

גדולה. חכמה  בהן  שיש 

 י י ח ר ו ק מ

אומר זומא ב אבות ד נז פרק

ה לּ וֹ מד  חכם, איזה וּ  א וֹ מר , זוֹ מא  בּ ן 
ׁש נּ אמר אדם, קיט )מכּ ל מכּ ל (תהלים  

עדוֹ תי כּ י  ה שׂ כּ לּת י לּ י .מלּמ די  שׂ יחה  
ׁש נּ אמר  יצרוֹ , את  ה כּ וֹ ב ׁש  גבּ וֹ ר, איזה וּ 

טז ) וּ מׁש ל(משלי  מגּ בּ וֹ ר אּפ ים אר טוֹ ב 
ה ּׂשמח עׁש יר, איזה וּ  עיר. מכד בּ רוּ חוֹ 

ׁש נּ אמר קכח)בּ חלקוֹ , כּ ּפ י(תהלים יגיע 

א      
   

   
   

    
    

      
   

   
    

         א    
            

        
       ב   

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

זוֹ מא .א ולא בּ ן  ימים הארי ׁש א לפי ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֹ
ל  אוֹ תוֹ  קוֹ רין הי וּ  ר בּ י , ׁש יּ ּק רא ִנסמ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌
ׁש מם  וּ ׁש ניהם זּ אי . בּ ן וכן אביו. ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵׁש ם

חכם.ׁש מע וֹ ן: איזהוּ איזהוּ  קאמר , הכי  ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
בּ חכמתוֹ : ׁש יּ תהלּ ל ׁש ראוּ י  הלּ וֹ מד חכם ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

אדם. מ ּמ נּ וּ .מכּ ל  קטן ׁש הוּ א ּפ י  ל  ואף ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌
מן  ול וֹ מד  כּ ב וֹ ד וֹ  ל חס ׁש אינוֹ  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש כּ יון
הוּ א  ׁש חכמתוֹ  הדּ ברים נכּ רים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַהּק ט נּ ים,
בּ ּה : וּ להתּפ אר  להתיהר  ולא ׁש מים ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְל ׁש ם

השׂ כּ לּת י . מלּמ די  מ כּ ל וסיפא ׁש נּ אמר ְ◌ֵ◌ָ◌
הייתי כּ לוֹ מר  לי, שׂ יחה דוֹ תי כּ י ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִדּ קרא
מן  ואפלּ וּ  מלּמ די מ כּ ל ּת וֹ רה ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵל וֹ מד 

לכב וֹ די, חוֹ ׁש ׁש  הייתי  ולא מּמ נּ י ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַהּק ט נּ ים
היתה  כּ וּ נתי ׁש כּ ל לי , שׂ יחה  ד וֹ תי ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִכּ י 
ׁש ראוּ י גּ בּ וֹ ר  איזהוּ  וכן בּ לבד . ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַל מים
יצר וֹ : את הכּ וֹ ב ׁש  בּ גב וּ רתוֹ , ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ תהלּ ל

מ גּ בּ וֹ ר. א ּפ ים  אר ט וֹ ב הויׁש נּ אמר הכי  ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌
מצּ ד  הבּ א אּפ ים  אר טוֹ ב  דּ קרא, ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵּפ ר וּ ׁש א
ר כּ וּ ת  מ צּ ד  לא היּ צר , כּ בּ וּ ׁש  ׁש ל  ◌ַ◌ַ◌ִֹ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַהגּ ב וּ רה
מלּ וֹ כד  כּ ׁש בּ א בּ ר וּ חוֹ  מוֹ ׁש ל  וכן ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַהּט בע .
היר  את ׁש כּ ב ׁש  ׁש לּ אחר   הּמ ל מן ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִיר ,
מ וֹ ׁש ל  בּ וֹ , הּמ וֹ רדים האנׁש ים לידוֹ  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָוּ באוּ 

הוֹ רגן: ואינוֹ  עׁש יר.בּ ר וּ ח וֹ  הראוּ יאיזהוּ  ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
בּ חלקוֹ : המח בּ ׁש ר וֹ , להתהלּ ל ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְל וֹ 

מביאו א. כזו  שגבורה  ראיה  צריך ואין גבור . נקרא  יצרו  שהכובש  ראיה  מזה  מביא  והתנא 
מאליו. מובן זה כי  השם , יראת  שמואל.ב.לידי  מדרש 
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אומר זומא ב אבות ד פרק נח

א ׁש רי תאכל א ׁש ריכּ י .ל וטוֹ ב , 
ה בּ א . לע וֹ לם ,ל וטוֹ ב ה זּ ה . בּ ע וֹ לם
הבּ ריּ וֹ ת , את  המכבּ ד מכבּ ד, איזה וּ 

ב)ׁש נּ אמר א  אכבּ ד (שמואל מכבּ די כּ י  
יקלּ וּ : וּ בזי

למצוה רץ הוי אוֹ מר, עזּ אי בּ ן
ה עברה. מן  וּ בוֹ רח כבחמוּ רה , קלּ ה

ב

     
    

   
     

     
    

  ג 
           

             ד
    ה 

     
 ו   

     
     

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מכבּ ד. ט וֹ בים איזהוּ  דּ ברים ׁש ל ׁש ה לפי ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌
החכמה  ׁש הם ל יל , ׁש נּ זכּ ר וּ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַהלּ לוּ 
הוּ א  בּ הם הזּ וֹ כה והע ׁש ר , ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהגּ ב וּ רה
ואף  ואדם, אלהים בּ יני מצמ וֹ  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִנכ בּ ד
בּ ב וּ רם, יכבּ ד וּ הוּ  לא הבּ ר יּ וֹ ת ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִאם
ׁש יּ ׁש  מי ואמר  לזה הּת נּ א ח בּ ר  ְלכ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌
בּ צמוֹ , נכבּ ד  והוּ א הלּ ל וּ  הּמ דּ וֹ ת ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַבּ וֹ 
מאחרים, מכבּ ד  ויהיה יּ שׂ ה ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַמה

הבּ ר יּ וֹ ת: את אכבּ ד.יכבּ ד  מכבּ די  כּ י  ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌

הּק ד וֹ ׁש  וּ מה וחמר , קל ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהדּ ברים
וכל  הכּ ב וֹ ד מל ׁש הוּ א הוּ א  ָּבּ ר ו◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌
אלּ א  בּ רא לא בּ ע וֹ למוֹ  בּ רא ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַמה
קל  מכ בּ דיו, את מכבּ ד  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִלכב וֹ ד וֹ ,

ודם: לב שׂ ר  יקלּ וּ .וחמר  למדנוּ וּ בזי  ָ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌
הוּ א.  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַנותנוּ תוֹ 
יקלּ וּ  אלּ א אקלּ ל , וּ בזי אמר  ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ָֹלא
יוֹ תר , הקּפ יד הצּ דּ יקים וּ בכב וֹ ד  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵמצמם.

יב )ׁש נּ אמר  אאר :(בּ רא ׁש ית   וּ מקלּ ל ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֹ

שמואל.ג . עיי "ש .ד.מדרש ברע"ב, ואינו ה.כדאיתא יתבזו לומר  רוצה  יקלו הלשון
הכבוד  היפך  והוא וזלזול  קל  לשון  אלא קללה , ובוזילשון  הרע "ב  ומש"כ  ציון. מצודת  (עפ "י

קללה) לשון ולא קל לשון שהוא  לפרש יש שגם  נראה תיבהו ..אקלל, לגרוס  שאין  כתב התוי"ט 
כלחמורה. צ"ל ליה גרסינן  ואם  זו,

 י י ח ר ו ק מ

אומר זומא ב אבות ד נט פרק

ג וֹ ררת  ועברה מצוה, גּ וֹ ררת  ׁש ּמ צוה 
וּ שׂ כר  מצוה. מצוה , ׁש ּׂשכר עברה.

עברה: עברה ,

אדם , לכל בז  ּת הי אל אוֹ מר, היה הוּ א 
אדם  ל ׁש אין דּ בר , לכל מפליג  ּת הי ואל
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מצוה.ב גּ וֹ ררת ׁש ל ׁש ּמ צוה מנהג וֹ   ּכ ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
לוֹ  נוֹ ח  אחת מצוה הע וֹ שׂ ה ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָע וֹ לם,
קׁש ה  בּ בר וֹ ת והמתחיל אחר וֹ ת, ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֲ◌ַל שׂ וֹ ת
מצוה. מצוה ׁש כר  וע וֹ ד , מהם. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵֹ◌ְ◌ִלפר ׁש 
מי בּ יד וּ מזמינים מסיּ ין המים ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶׁש ּמ ן
כּ די אחרת ׁש יּ שׂ ה אחת מצוה ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶׁש שׂ ה
ברה  שׂ כר  וכן ׁש ּת יהן. ל  שׂ כר  ל וֹ  ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָלתת
מצוה, מצוה ׁש כר  אחר , ּפ ר וּ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְוכ וּ '.
בּ שׂ יּ ת  וּ מתנּ ג משׂ ּת כּ ר  אדם מה ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ ל 
צמּה , בּ פני  למצוה ל וֹ  נחׁש ב  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ צוה

ול  ׁש שׂ ה הּמ צוה ל  שׂ כר  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְונוֹ טל
בּ שׂ יּ תה: ׁש נּ הנה וההנאה וּ שׂ כר הענג  ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌

עברה. לוֹ עברה ׁש ּמ גּ ת וההנאה והכר  ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌
כּ ברה  לוֹ  נח ׁש ב  הברה בּ שׂ יּ ת ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָלאדם

ה ל  ולוֹ קה צמ ּה , ׁש שׂ ה בּ פני ברה ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
בּ שׂ יּ תּה : ׁש ּמ קבּ ל  וההנאה הכר  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְול 

אדם.ג  לכל בז ּת הי  יּ וּ כל אל  מה לוֹ מר  ַ◌ַ◌ַ◌
לי: להזּ יק מפליג.ּפ לוֹ ני ּת הי  מרחיק ואל  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ּת אמר  אל  ליו, לח וּ ׁש  ׁש יּ ׁש  דּ בר  ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְלכל 
מ ּמ נּ וּ : לדאג ואין ׁש יּ היה הוּ א ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָרחוֹ ק

בגמרא ז. כדאיתא עבירה, לעשות לו מסייעין  אין קד.)אבל דף  מסייען (שבת ליטהר  בא 
לו  פותחין ליטמא בא בזיון ח..(תוי"ט )לו, לשון  בז אין  ולדבריו  הרע "ב , לפי  הביאור  כן 

שבעולם . אדם  לשום תבזה  אל  פירש  רש"י  אבל זלזול . לשון  אלא אלט.ממש  כלומר 
כך. כל מצוי אינו כי לו לחשוש  צריכים  שאין לומר  רוחני , או  גשמי  סכנה  דבר  תרחיק 
שיוכל. במה ממנו ולהישמר  לו  לחשוש  צריך ממנו, להתרחק  עצה שיש  דבר  כל אלא

 י י ח ר ו ק מ

סי



אומר זומא ב אבות ד פרק נח

א ׁש רי תאכל א ׁש ריכּ י .ל וטוֹ ב , 
ה בּ א . לע וֹ לם ,ל וטוֹ ב ה זּ ה . בּ ע וֹ לם
הבּ ריּ וֹ ת , את  המכבּ ד מכבּ ד, איזה וּ 

ב)ׁש נּ אמר א  אכבּ ד (שמואל מכבּ די כּ י  
יקלּ וּ : וּ בזי

למצוה רץ הוי אוֹ מר, עזּ אי בּ ן
ה עברה. מן  וּ בוֹ רח כבחמוּ רה , קלּ ה

ב

     
    

   
     

     
    

  ג 
           

             ד
    ה 

     
 ו   

     
     

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מכבּ ד. ט וֹ בים איזהוּ  דּ ברים ׁש ל ׁש ה לפי ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌
החכמה  ׁש הם ל יל , ׁש נּ זכּ ר וּ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַהלּ לוּ 
הוּ א  בּ הם הזּ וֹ כה והע ׁש ר , ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהגּ ב וּ רה
ואף  ואדם, אלהים בּ יני מצמ וֹ  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִנכ בּ ד
בּ ב וּ רם, יכבּ ד וּ הוּ  לא הבּ ר יּ וֹ ת ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִאם
ׁש יּ ׁש  מי ואמר  לזה הּת נּ א ח בּ ר  ְלכ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌
בּ צמוֹ , נכבּ ד  והוּ א הלּ ל וּ  הּמ דּ וֹ ת ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַבּ וֹ 
מאחרים, מכבּ ד  ויהיה יּ שׂ ה ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַמה

הבּ ר יּ וֹ ת: את אכבּ ד.יכבּ ד  מכבּ די  כּ י  ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌

הּק ד וֹ ׁש  וּ מה וחמר , קל ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהדּ ברים
וכל  הכּ ב וֹ ד מל ׁש הוּ א הוּ א  ָּבּ ר ו◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌
אלּ א  בּ רא לא בּ ע וֹ למוֹ  בּ רא ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַמה
קל  מכ בּ דיו, את מכבּ ד  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִלכב וֹ ד וֹ ,

ודם: לב שׂ ר  יקלּ וּ .וחמר  למדנוּ וּ בזי  ָ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌
הוּ א.  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ׁש ל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַנותנוּ תוֹ 
יקלּ וּ  אלּ א אקלּ ל , וּ בזי אמר  ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ָֹלא
יוֹ תר , הקּפ יד הצּ דּ יקים וּ בכב וֹ ד  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵמצמם.

יב )ׁש נּ אמר  אאר :(בּ רא ׁש ית   וּ מקלּ ל ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֹ

שמואל.ג . עיי "ש .ד.מדרש ברע"ב, ואינו ה.כדאיתא יתבזו לומר  רוצה  יקלו הלשון
הכבוד  היפך  והוא וזלזול  קל  לשון  אלא קללה , ובוזילשון  הרע "ב  ומש"כ  ציון. מצודת  (עפ "י

קללה) לשון ולא קל לשון שהוא  לפרש יש שגם  נראה תיבהו ..אקלל, לגרוס  שאין  כתב התוי"ט 
כלחמורה. צ"ל ליה גרסינן  ואם  זו,

 י י ח ר ו ק מ

אומר זומא ב אבות ד נט פרק

ג וֹ ררת  ועברה מצוה, גּ וֹ ררת  ׁש ּמ צוה 
וּ שׂ כר  מצוה. מצוה , ׁש ּׂשכר עברה.

עברה: עברה ,

אדם , לכל בז  ּת הי אל אוֹ מר, היה הוּ א 
אדם  ל ׁש אין דּ בר , לכל מפליג  ּת הי ואל
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מצוה.ב גּ וֹ ררת ׁש ל ׁש ּמ צוה מנהג וֹ   ּכ ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
לוֹ  נוֹ ח  אחת מצוה הע וֹ שׂ ה ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָע וֹ לם,
קׁש ה  בּ בר וֹ ת והמתחיל אחר וֹ ת, ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֲ◌ַל שׂ וֹ ת
מצוה. מצוה ׁש כר  וע וֹ ד , מהם. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵֹ◌ְ◌ִלפר ׁש 
מי בּ יד וּ מזמינים מסיּ ין המים ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶׁש ּמ ן
כּ די אחרת ׁש יּ שׂ ה אחת מצוה ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶׁש שׂ ה
ברה  שׂ כר  וכן ׁש ּת יהן. ל  שׂ כר  ל וֹ  ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָלתת
מצוה, מצוה ׁש כר  אחר , ּפ ר וּ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְוכ וּ '.
בּ שׂ יּ ת  וּ מתנּ ג משׂ ּת כּ ר  אדם מה ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ ל 
צמּה , בּ פני  למצוה ל וֹ  נחׁש ב  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ צוה

ול  ׁש שׂ ה הּמ צוה ל  שׂ כר  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְונוֹ טל
בּ שׂ יּ תה: ׁש נּ הנה וההנאה וּ שׂ כר הענג  ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌

עברה. לוֹ עברה ׁש ּמ גּ ת וההנאה והכר  ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌
כּ ברה  לוֹ  נח ׁש ב  הברה בּ שׂ יּ ת ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָלאדם

ה ל  ולוֹ קה צמ ּה , ׁש שׂ ה בּ פני ברה ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
בּ שׂ יּ תּה : ׁש ּמ קבּ ל  וההנאה הכר  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְול 

אדם.ג  לכל בז ּת הי  יּ וּ כל אל  מה לוֹ מר  ַ◌ַ◌ַ◌
לי: להזּ יק מפליג.ּפ לוֹ ני ּת הי  מרחיק ואל  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ּת אמר  אל  ליו, לח וּ ׁש  ׁש יּ ׁש  דּ בר  ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְלכל 
מ ּמ נּ וּ : לדאג ואין ׁש יּ היה הוּ א ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָרחוֹ ק

בגמרא ז. כדאיתא עבירה, לעשות לו מסייעין  אין קד.)אבל דף  מסייען (שבת ליטהר  בא 
לו  פותחין ליטמא בא בזיון ח..(תוי"ט )לו, לשון  בז אין  ולדבריו  הרע "ב , לפי  הביאור  כן 

שבעולם . אדם  לשום תבזה  אל  פירש  רש"י  אבל זלזול . לשון  אלא אלט.ממש  כלומר 
כך. כל מצוי אינו כי לו לחשוש  צריכים  שאין לומר  רוחני , או  גשמי  סכנה  דבר  תרחיק 
שיוכל. במה ממנו ולהישמר  לו  לחשוש  צריך ממנו, להתרחק  עצה שיש  דבר  כל אלא

 י י ח ר ו ק מ

סכ



אומר זומא ב אבות ד פרק ס

ׁש אין דבר ל ואין  ׁש עה  לוֹ  ׁש אין 
מקוֹ  ם:לוֹ  

מאד  א וֹ מר , יבנה  אי ׁש  לויטס רבּ י 
אנ וֹ ׁש  ׁש ּת קות  רוּ ח, ׁש פל הוי מאד
כּ ל  א וֹ מר, בּ ר וֹ קא  בּ ן  י וֹ חנן  רבּ י  רּמ ה .
נפר עין בּ ּס תר, ׁש מים ׁש ם המחלּ ל
מזיד  ואחד ׁש וֹ גג  אחד  בגלוּ י . מּמ נּ וּ 

ה ּׁשם: בּ חלּ וּ ל

ּת וֹ רה  הלּ וֹ מד  א וֹ מר, בּ נ וֹ  יׁש מעאל רבּ י 

ד
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    יג

     
   

              
      יד

     

י " ש ר

ר וּ ח.ד ׁש פל  הוי  מאד  ל מאד  אף ַ◌ַ◌
האמצית   הדּ ר מ דּ וֹ ת ׁש בּ ׁש אר  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִּפ י
אינוֹ  הגּ אוה בּ מדּ ת המ ׁש בּ חת, ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ַ◌ִהיא
ׁש ל  האחר וֹ ן לּק צה יּט ה אלּ א ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵכן,

מאוּ סה  היא ׁש הגּ אוה לפי הר וּ ח. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִׁש פלוּ ת
נכ ׁש לים  אדם בּ ני  ׁש רב  וע וֹ ד ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְבּ יוֹ תר ,
צרי  לכ מנּ ּה , אינׁש י בּ דילי ולא ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ָבּ ּה 

יתרה: הרחקה ל ּה  הלּ וֹ מד הל שׂ וֹ ת ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

יונה.י. הנכונה.יא.רבינו היא  האמצעית שהדרך אמרינן לא  בגאוה  למה רע"ב  עיין 
ומקוהיב. מצפה שאינו  אע"פ  'תקוה' עליו  לומר  יתכן להיות בסופו שמוכרח  דבר  כל 

יהיה  שהואיג ..(תוי"ט )מתי פירושו  השם  חילול  כי  ממש , בסתר  לומר  אפשר  אי אבל
יודעים  הרבה  שאין  ר "ל אלא בסתר , כן  שיעשה  שייך  ואיך ממנו, למדים ואחרים חוטא 

במזיד,יד..(תוי"ט )מזה העובר  כעונש  יהא בשוגג העובר  שעונש  הכוונה  אין אבל  רמב"ם.
בגלוי . לו הראוי  עונש  יקבל השוגג שגם אלא

 י י ח ר ו ק מ

אומר זומא ב אבות ד סאפרק

בּ ידוֹ  מסּפ יקין ללּמ ד, מנת על
מנת על והלּ וֹ מד וּ ללּמ ד. ללמד
וּ ללּמ ד  ללמד  בּ ידוֹ  מסּפ יקין  לעשׂ וֹ ת ,
אוֹ מר, צדוֹ ק רבּ י ולעשׂ וֹ ת. לׁש מר
בּ הם, להתגּ דּ ל עטרה ּת עשׂ ם אל

      
     

      טו
    

    
   

     
         

        טז
          
          

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ללמד  בּ ידוֹ  מסּפ יקין  לל ּמ ד  מנת על 
הלּ וֹ מד וּ ללּמ ד. ּפ ר וּ ׁש וֹ , והכי גּ רסינן. ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌

בּ ּת וֹ רה  ע וֹ סק ּת מיד  להי וֹ ת מנת ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַל 
ם  חסדים גּ וֹ מל להיוֹ ת בּ דּת וֹ  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְואין

כּ ר בּ ה יח.)הבּ ר יּ וֹ ת, ה נה דּ סק (רא ׁש  ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
חסדים, בּ גמיל וּ ת סק ולא ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה
לאּס וֹ קי לי ּה  דּ אבּ י גּ ב  ל  ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַאף
מקוֹ ם  מ כּ ל חסדים, בּ גמיל וּ ת ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַנּמ י 
ותהיה  וּ לל ּמ ד , ללמד  בּ יד וֹ  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמסּפ יקין
מנת  ל והלּ וֹ מד  נשׂ ית. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַמח ׁש ב ּת וֹ 
בּ ּת וֹ רה  לסק ר וֹ צה ׁש הוּ א ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַל שׂ וֹ ת,

כּ אבּ יי חסדים, גּ וֹ מל כּ ן גּ ם ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְולהי וֹ ת
חסדים,(ׁש ם ) וּ בגמילוּ ת בּ ּת וֹ רה דּ סק ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

ויזכּ ה  מח ׁש ב ּת וֹ , להׁש לים בּ יד וֹ  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמסּפ יקין
ויׁש  ולשׂ וֹ ת. לׁש מר  וּ ללּמ ד ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִללמד
בּ ׁש ביל  ללּמ ד, מנת ל הלּ וֹ מד ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְמפר ׁש ים
בּ ידוֹ  מסּפ יקין אין וג וֹ רסין רב , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶׁש יּ ּק רא
מצאתי הּס פרים וּ ברב  וּ לל ּמ ד . ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִללמד

וּק ר : ראׁש וֹ נה, ּת עשׂ ם כּ גרסא אל  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
בּ הם. להתגּ דּ ל אלמד עטרה ּת אמר  ׁש א ֶ◌ַֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌

בּ ראׁש , ויוֹ ׁש יב וּ ני  ר בּ י  ׁש אּק רא ֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש ביל 
לבא: הכּ ב וֹ ד  וסוֹ ף מאהבה למד  ֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א

חוקי ,טו . לספר  לך מה אלקים אמר  לו  אלה  אשר  שלאיש חסדים , לגמול לא  שבדעתו  לאו 
חסדים גמילות מצות אחרי לתור  ולא התורה ללימוד  להתמסר  שכוונתו .(תוי"ט )אלא

לשמור טז. תיבת גורסין  שאין ספרים רוצה(תוי"ט )יש  שאדם שבדרך  לומר  התנא  כוונת  כי  ,
לעשות גם  רצונו  ואם  בידו , מספיקין וללמד  ללמוד  רק רצונו  אם  אותו, מוליכין  בה לילך
חסדים  בגמילות לעסוק גם  שרוצה מי לשמור , ולגירסת  בידו. מספיקין חסדים , גמילות 

העבירות. מן  שינצל דלעילא שמירה  לו מוסיפין

 י י ח ר ו ק מ
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אומר זומא ב אבות ד פרק ס

ׁש אין דבר ל ואין  ׁש עה  לוֹ  ׁש אין 
מקוֹ  ם:לוֹ  

מאד  א וֹ מר , יבנה  אי ׁש  לויטס רבּ י 
אנ וֹ ׁש  ׁש ּת קות  רוּ ח, ׁש פל הוי מאד
כּ ל  א וֹ מר, בּ ר וֹ קא  בּ ן  י וֹ חנן  רבּ י  רּמ ה .
נפר עין בּ ּס תר, ׁש מים ׁש ם המחלּ ל
מזיד  ואחד ׁש וֹ גג  אחד  בגלוּ י . מּמ נּ וּ 

ה ּׁשם: בּ חלּ וּ ל

ּת וֹ רה  הלּ וֹ מד  א וֹ מר, בּ נ וֹ  יׁש מעאל רבּ י 

ד
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   יא   

     יב 
     

     
    יג

     
   

              
      יד

     

י " ש ר

ר וּ ח.ד ׁש פל  הוי  מאד  ל מאד  אף ַ◌ַ◌
האמצית   הדּ ר מ דּ וֹ ת ׁש בּ ׁש אר  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִּפ י
אינוֹ  הגּ אוה בּ מדּ ת המ ׁש בּ חת, ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ַ◌ִהיא
ׁש ל  האחר וֹ ן לּק צה יּט ה אלּ א ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵכן,

מאוּ סה  היא ׁש הגּ אוה לפי הר וּ ח. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִׁש פלוּ ת
נכ ׁש לים  אדם בּ ני  ׁש רב  וע וֹ ד ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְבּ יוֹ תר ,
צרי  לכ מנּ ּה , אינׁש י בּ דילי ולא ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ָבּ ּה 

יתרה: הרחקה ל ּה  הלּ וֹ מד הל שׂ וֹ ת ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

יונה.י. הנכונה.יא.רבינו היא  האמצעית שהדרך אמרינן לא  בגאוה  למה רע"ב  עיין 
ומקוהיב. מצפה שאינו  אע"פ  'תקוה' עליו  לומר  יתכן להיות בסופו שמוכרח  דבר  כל 

יהיה  שהואיג ..(תוי"ט )מתי פירושו  השם  חילול  כי  ממש , בסתר  לומר  אפשר  אי אבל
יודעים  הרבה  שאין  ר "ל אלא בסתר , כן  שיעשה  שייך  ואיך ממנו, למדים ואחרים חוטא 

במזיד,יד..(תוי"ט )מזה העובר  כעונש  יהא בשוגג העובר  שעונש  הכוונה  אין אבל  רמב"ם.
בגלוי . לו הראוי  עונש  יקבל השוגג שגם אלא

 י י ח ר ו ק מ

אומר זומא ב אבות ד סאפרק

בּ ידוֹ  מסּפ יקין ללּמ ד, מנת על
מנת על והלּ וֹ מד וּ ללּמ ד. ללמד
וּ ללּמ ד  ללמד  בּ ידוֹ  מסּפ יקין  לעשׂ וֹ ת ,
אוֹ מר, צדוֹ ק רבּ י ולעשׂ וֹ ת. לׁש מר
בּ הם, להתגּ דּ ל עטרה ּת עשׂ ם אל

      
     

      טו
    

    
   

     
         

        טז
          
          

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ללמד  בּ ידוֹ  מסּפ יקין  לל ּמ ד  מנת על 
הלּ וֹ מד וּ ללּמ ד. ּפ ר וּ ׁש וֹ , והכי גּ רסינן. ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌

בּ ּת וֹ רה  ע וֹ סק ּת מיד  להי וֹ ת מנת ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַל 
ם  חסדים גּ וֹ מל להיוֹ ת בּ דּת וֹ  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְואין

כּ ר בּ ה יח.)הבּ ר יּ וֹ ת, ה נה דּ סק (רא ׁש  ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
חסדים, בּ גמיל וּ ת סק ולא ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה
לאּס וֹ קי לי ּה  דּ אבּ י גּ ב  ל  ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַאף
מקוֹ ם  מ כּ ל חסדים, בּ גמיל וּ ת ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַנּמ י 
ותהיה  וּ לל ּמ ד , ללמד  בּ יד וֹ  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמסּפ יקין
מנת  ל והלּ וֹ מד  נשׂ ית. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַמח ׁש ב ּת וֹ 
בּ ּת וֹ רה  לסק ר וֹ צה ׁש הוּ א ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַל שׂ וֹ ת,

כּ אבּ יי חסדים, גּ וֹ מל כּ ן גּ ם ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְולהי וֹ ת
חסדים,(ׁש ם ) וּ בגמילוּ ת בּ ּת וֹ רה דּ סק ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

ויזכּ ה  מח ׁש ב ּת וֹ , להׁש לים בּ יד וֹ  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמסּפ יקין
ויׁש  ולשׂ וֹ ת. לׁש מר  וּ ללּמ ד ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִללמד
בּ ׁש ביל  ללּמ ד, מנת ל הלּ וֹ מד ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְמפר ׁש ים
בּ ידוֹ  מסּפ יקין אין וג וֹ רסין רב , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶׁש יּ ּק רא
מצאתי הּס פרים וּ ברב  וּ לל ּמ ד . ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִללמד

וּק ר : ראׁש וֹ נה, ּת עשׂ ם כּ גרסא אל  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
בּ הם. להתגּ דּ ל אלמד עטרה ּת אמר  ׁש א ֶ◌ַֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌

בּ ראׁש , ויוֹ ׁש יב וּ ני  ר בּ י  ׁש אּק רא ֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש ביל 
לבא: הכּ ב וֹ ד  וסוֹ ף מאהבה למד  ֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א

חוקי ,טו . לספר  לך מה אלקים אמר  לו  אלה  אשר  שלאיש חסדים , לגמול לא  שבדעתו  לאו 
חסדים גמילות מצות אחרי לתור  ולא התורה ללימוד  להתמסר  שכוונתו .(תוי"ט )אלא

לשמור טז. תיבת גורסין  שאין ספרים רוצה(תוי"ט )יש  שאדם שבדרך  לומר  התנא  כוונת  כי  ,
לעשות גם  רצונו  ואם  בידו , מספיקין וללמד  ללמוד  רק רצונו  אם  אותו, מוליכין  בה לילך
חסדים  בגמילות לעסוק גם  שרוצה מי לשמור , ולגירסת  בידו. מספיקין חסדים , גמילות 

העבירות. מן  שינצל דלעילא שמירה  לו מוסיפין
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הלּ ל  היה  וכ בּ הם. לחּפ ר  קר דּ ם ולא 
הא חלף. בּ תגא , וּ דא ׁש ּת ּמ ׁש  א וֹ מר,
נ וֹ טל  ת וֹ רה, מדּ ברי  ה נּ הנה  כּ ל למדּת ,

הע וֹ לם: מן  חיּ יו 
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בּ הם. לחּפ ר  קר דּ ם  ּת וֹ רה ולא  ּת למד ולא ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌
ׁש ּת תּפ רנס  מלאכה מּמ נּ ה לשׂ וֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְכּ די
כן  ׁש הע וֹ שׂ ה בּ ּה , לח ּפ ר  קר דּ ם כּ מ וֹ  ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָבּ ּה ,
מיתה  וח יּ ב  ּת וֹ רה ׁש ל בּ קדתּה  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ֵמוֹ ל
ההקדּ ׁש . מן ׁש נּ הנה כּ מי  ׁש מים ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִבּ ידי
ׁש ּמ וּ ר  שׂ כר  נוֹ טלין ּת ינוֹ קוֹ ת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְוּ מלּמ די
ׁש א  אוֹ תן ׁש ּמ ׁש ּמ רין בּ לבד, ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַהּת ינוֹ קוֹ ת
ט מים, ּפ ּס וּ ק וּ שׂ כר  ויזּ יקוּ , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִיפׁש ע וּ 
ל ּת למידים  וּ לל ּמ ד  לטרח ח יּ ב  הרב  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אין
אסוּ ר  לּמ וּ ד שׂ כר  אבל  הּט מים. ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִּפ ּס וּ ק

דּ כתיב  ד )ל ּט ל , ה'(דּ ברים צוּ ה ואוֹ תי  ִ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌
חּק ים  אתכם ללּמ ד ההיא ◌ִ◌◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָבּ ת
אני מה אלהי , ה' צוּ ני כּ אׁש ר  ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַֹ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִוּ מׁש ּפ טים
אסוּ ר  הדּ יּ ן וכן בּ חנּ ם. אּת ם אף ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְבּ חנּ ם,
בּ ּט לה  שׂ כר  אלּ א הדּ ין, ּפ סק שׂ כר  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִל ּק ח 

מפסיד  כּ ּמ ה נכּ ר  ׁש הוּ א דּ בר  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִבּ לבד,
בּ לי טנוֹ ת  לׁש מ כּ די  מלאכתוֹ  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִמבּ ּט וּ ל 
ואם  בּ ׁש וה, מניהם ׁש יּ ּט ל וּ בלבד  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַהדּ ין,
וּ מה  בּ טלים. דּ יניו מזּ ה, יוֹ תר  ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵנוֹ טל
להנוֹ ת  חכם לתלמיד ּת וֹ רה ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶהּת ירה
סח וֹ רתוֹ  ׁש ּת ּמ כר  הוּ א, ּת וֹ רה, ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִמדּ ברי
מ כּ ל  ׁש יּ ּפ טר  וגם אדם, כּ ל קדם ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַבּ וּ ק
כּ סף  ואפלּ וּ  וארנוֹ ניּ וֹ ת, ולּ ים ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌◌ְ◌ִ◌ִמּס ים
ואפלּ וּ  ליו, ל ּת ן הצּ בּ וּ ר  חיּ בין ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְגּ וּ לגלּת א
הוּ א  יכ וֹ ל הר בּ ה ממוֹ ן ל וֹ  וי ׁש  ׁש יר  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָהוּ א
ּת למיד  ואם ׁש יּ פטר וּ הוּ . בּ דּ ין ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִל ׁש אל 
וּ מר בּ ין  בּ יּס וּ רין וּ מד כּ א הוּ א חוֹ לה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָחכם
כּ ב וֹ ד  מ ּפ ני גּ ד וֹ לוֹ ת מנוֹ ת להביא ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהם
בּ כלל  זה ואין ׁש יּ ּט ל, ליו מצוה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָּת וֹ רתוֹ ,
לוֹ  אפׁש ר  ואי  הוֹ איל ּת וֹ רה, מ דּ ברי  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵנאוֹ ת

מי"ג)לעיליז. לעיליח..(פ"א הרע"ב  שפירש מה מי"ג)לפי העולם ,(פ"א מן  ועבר  חלף
מפרש הרמב"ם אבל  הזה . מעולם  ר "ל  לכאורה העולם מן חייו  נוטל  וא"כ שימות, משמע
שימות. היינו שחלף  פירש  ששם אע "פ הבא , העולם מחיי  פירוש  העולם מן חייו  נוטל  כאן 
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את המכבּ ד כּ ל אוֹ מר, יוֹ סי רבּ י
הבּ ריּ וֹ ת. על מכבּ ד גּ וּ פוֹ  הּת וֹ רה,
גּ וּ פוֹ  הּת וֹ רה, את המחלּ ל וכל

הבּ ריּ וֹ ת : על מחלּ ל

 ׂהחוֹ ש אוֹ מר, בּ נוֹ  יׁש מעאל רבּ י
מּמ נּ וּ  ּפ וֹ רק הדּ ין, מן עצמוֹ 
ׁש וא. וּ ׁש בוּ עת וגזל איבה
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חכם  ּת למיד וכן  אחרת. בּ דר ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתּפ רנס
אוֹ  ּפ רנס ליהם  הצּ בּ וּ ר אוֹ ת וֹ  רא ׁש ׁש ּמ נּ וּ  ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֹ

לּק ח ל וֹ  מּת ר צבּ וּ ר, בּ צרכי וּ מת ּס ק ◌ַ◌ִ◌ָ◌◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַהּס דר
מ כּ די  יוֹ תר הרבּ ה  שׂ כר ואפלּ וּ  ּפ רס ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵמהם
 ֹוּ מּת ו בּ רוח  מזוֹ נוֹ תיו ׁש יּ היוּ  כּ די ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַּפ רנסתוֹ ,
בּ יניהם. וּ מאוּ יּ ם ויראוּ י גּ ד וֹ ל  יהיה   ָּכ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌
הגּ ד וֹ ל בּ יּה  דּ כתיב גּ דוֹ ל  בּ כהן ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִכּ דאׁש כּ חן 

חכמים ודרׁש וּ  יח.)מאחיו , גּ דּ להוּ (יוֹ מא  ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
מׁש ירים  הכּ הנים  אחיו ׁש יּ היוּ  ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵמאחיו,
ׁש היוּ  הראׁש וֹ נים וחכמים מלּ הן. ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִאוֹ תוֹ 
בּ הם, היתה חסיד וּ ת מדּ ת מזּ ה, ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנמנ ים

הדּ ין: מן לא הּת וֹ רה.ואבל  את המכ בּ ד  כּ ל  ֲ◌ָ◌ִֹ◌ַ◌ִ◌
ׁש בּ ּת וֹ רה  והיתרוֹ ת החסרוֹ ת ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַהדּ וֹ רׁש 
ׁש אין לוֹ מר וקוֹ ץ ק וֹ ץ כּ ל  ל טם ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַוּ מראה

גּ ד וֹ ל ּת וֹ רה כּ בוֹ ד  ל אין  לבּט לה, דּ בר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָבּ ּה 
וּ מכבּ ד ּת וֹ רה ספר המכ בּ ד  נ ּמ י, אי ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִמזּ ה.
אלּ וּ  כּ ל בּ ּה , והעוֹ סקים הּת וֹ רה ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְלוֹ מדי

הן: הּת וֹ רה את מכבּ ד הח וֹ ׁש זבּ כלל  ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
הדּ ין. מן  אי עצמ וֹ  מּמ נּ וּ . גּ ד וֹ ל ׁש יּ ׁש  בּ מקוֹ ם ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌

ׁש יּ תּפ רוּ : הדּ ין לבלי א וֹ מר ּפ וֹ רק נּמ י, ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
איבה. שׂ וֹ נא מ ּמ נּ וּ  חיּ ב, דּ ין מבּ ית  ׁש היּ וֹ צא ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌

בּ זכוּ תי:  הּפ לא בּ לבּ וֹ  ׁש אוֹ מר וגזל .ל דּ יּ ן, ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ל בּ א ׁש גּ זל ונמצא הזּ כּ אי יח יּ ב ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶׁש ּמ א

ׁש וא.ידוֹ : ׁש ב וּ ה וּ ׁש ב וּ עת  יח יּ ב  ׁש ּמ א  ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
לידי  מביא ונמצא בּ ּה  חיּ ב ׁש אינוֹ  ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְלמי 
ל ׁש ב וּ ת  ּת נּ א קרי נּמ י, אי ׁש וא. ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְׁש בוּ ת
לויתי  לא האוֹ מר כּ גוֹ ן ׁש וא, ׁש בוּ ת ◌ִ◌ִ◌ָֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש קר
ל וא: מּפ יו יצאה ׁש בוּ ה דּ בׁש ת ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְולוה,

נוסף.יט. פירוש  ועיי"ש  רע"ב . מזה, גדול תורה  כבוד לך אין  שואכ.כי  שבועת נמי  אי 
לשקר  לישבע דין  בעל יגרום  שמא  ור "ל שקר , שבועת עיי"ש)ר "ל .(רע "ב ,
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אומר זומא ב אבות ד פרק סב

הלּ ל  היה  וכ בּ הם. לחּפ ר  קר דּ ם ולא 
הא חלף. בּ תגא , וּ דא ׁש ּת ּמ ׁש  א וֹ מר,
נ וֹ טל  ת וֹ רה, מדּ ברי  ה נּ הנה  כּ ל למדּת ,

הע וֹ לם: מן  חיּ יו 
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בּ הם. לחּפ ר  קר דּ ם  ּת וֹ רה ולא  ּת למד ולא ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌
ׁש ּת תּפ רנס  מלאכה מּמ נּ ה לשׂ וֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְכּ די
כן  ׁש הע וֹ שׂ ה בּ ּה , לח ּפ ר  קר דּ ם כּ מ וֹ  ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָבּ ּה ,
מיתה  וח יּ ב  ּת וֹ רה ׁש ל בּ קדתּה  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ֵמוֹ ל
ההקדּ ׁש . מן ׁש נּ הנה כּ מי  ׁש מים ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִבּ ידי
ׁש ּמ וּ ר  שׂ כר  נוֹ טלין ּת ינוֹ קוֹ ת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְוּ מלּמ די
ׁש א  אוֹ תן ׁש ּמ ׁש ּמ רין בּ לבד, ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַהּת ינוֹ קוֹ ת
ט מים, ּפ ּס וּ ק וּ שׂ כר  ויזּ יקוּ , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִיפׁש ע וּ 
ל ּת למידים  וּ לל ּמ ד  לטרח ח יּ ב  הרב  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אין
אסוּ ר  לּמ וּ ד שׂ כר  אבל  הּט מים. ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִּפ ּס וּ ק

דּ כתיב  ד )ל ּט ל , ה'(דּ ברים צוּ ה ואוֹ תי  ִ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌
חּק ים  אתכם ללּמ ד ההיא ◌ִ◌◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָבּ ת
אני מה אלהי , ה' צוּ ני כּ אׁש ר  ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַֹ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִוּ מׁש ּפ טים
אסוּ ר  הדּ יּ ן וכן בּ חנּ ם. אּת ם אף ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְבּ חנּ ם,
בּ ּט לה  שׂ כר  אלּ א הדּ ין, ּפ סק שׂ כר  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִל ּק ח 

מפסיד  כּ ּמ ה נכּ ר  ׁש הוּ א דּ בר  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִבּ לבד,
בּ לי טנוֹ ת  לׁש מ כּ די  מלאכתוֹ  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִמבּ ּט וּ ל 
ואם  בּ ׁש וה, מניהם ׁש יּ ּט ל וּ בלבד  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַהדּ ין,
וּ מה  בּ טלים. דּ יניו מזּ ה, יוֹ תר  ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵנוֹ טל
להנוֹ ת  חכם לתלמיד ּת וֹ רה ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶהּת ירה
סח וֹ רתוֹ  ׁש ּת ּמ כר  הוּ א, ּת וֹ רה, ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִמדּ ברי
מ כּ ל  ׁש יּ ּפ טר  וגם אדם, כּ ל קדם ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַבּ וּ ק
כּ סף  ואפלּ וּ  וארנוֹ ניּ וֹ ת, ולּ ים ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌◌ְ◌ִ◌ִמּס ים
ואפלּ וּ  ליו, ל ּת ן הצּ בּ וּ ר  חיּ בין ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְגּ וּ לגלּת א
הוּ א  יכ וֹ ל הר בּ ה ממוֹ ן ל וֹ  וי ׁש  ׁש יר  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָהוּ א
ּת למיד  ואם ׁש יּ פטר וּ הוּ . בּ דּ ין ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִל ׁש אל 
וּ מר בּ ין  בּ יּס וּ רין וּ מד כּ א הוּ א חוֹ לה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָחכם
כּ ב וֹ ד  מ ּפ ני גּ ד וֹ לוֹ ת מנוֹ ת להביא ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהם
בּ כלל  זה ואין ׁש יּ ּט ל, ליו מצוה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָּת וֹ רתוֹ ,
לוֹ  אפׁש ר  ואי  הוֹ איל ּת וֹ רה, מ דּ ברי  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵנאוֹ ת

מי"ג)לעיליז. לעיליח..(פ"א הרע"ב  שפירש מה מי"ג)לפי העולם ,(פ"א מן  ועבר  חלף
מפרש הרמב"ם אבל  הזה . מעולם  ר "ל  לכאורה העולם מן חייו  נוטל  וא"כ שימות, משמע
שימות. היינו שחלף  פירש  ששם אע "פ הבא , העולם מחיי  פירוש  העולם מן חייו  נוטל  כאן 
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את המכבּ ד כּ ל אוֹ מר, יוֹ סי רבּ י
הבּ ריּ וֹ ת. על מכבּ ד גּ וּ פוֹ  הּת וֹ רה,
גּ וּ פוֹ  הּת וֹ רה, את המחלּ ל וכל

הבּ ריּ וֹ ת : על מחלּ ל

 ׂהחוֹ ש אוֹ מר, בּ נוֹ  יׁש מעאל רבּ י
מּמ נּ וּ  ּפ וֹ רק הדּ ין, מן עצמוֹ 
ׁש וא. וּ ׁש בוּ עת וגזל איבה

ו
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חכם  ּת למיד וכן  אחרת. בּ דר ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתּפ רנס
אוֹ  ּפ רנס ליהם  הצּ בּ וּ ר אוֹ ת וֹ  רא ׁש ׁש ּמ נּ וּ  ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֹ

לּק ח ל וֹ  מּת ר צבּ וּ ר, בּ צרכי וּ מת ּס ק ◌ַ◌ִ◌ָ◌◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַהּס דר
מ כּ די  יוֹ תר הרבּ ה  שׂ כר ואפלּ וּ  ּפ רס ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵמהם
 ֹוּ מּת ו בּ רוח  מזוֹ נוֹ תיו ׁש יּ היוּ  כּ די ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַּפ רנסתוֹ ,
בּ יניהם. וּ מאוּ יּ ם ויראוּ י גּ ד וֹ ל  יהיה   ָּכ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌
הגּ ד וֹ ל בּ יּה  דּ כתיב גּ דוֹ ל  בּ כהן ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִכּ דאׁש כּ חן 

חכמים ודרׁש וּ  יח.)מאחיו , גּ דּ להוּ (יוֹ מא  ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
מׁש ירים  הכּ הנים  אחיו ׁש יּ היוּ  ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵמאחיו,
ׁש היוּ  הראׁש וֹ נים וחכמים מלּ הן. ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִאוֹ תוֹ 
בּ הם, היתה חסיד וּ ת מדּ ת מזּ ה, ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנמנ ים

הדּ ין: מן לא הּת וֹ רה.ואבל  את המכ בּ ד  כּ ל  ֲ◌ָ◌ִֹ◌ַ◌ִ◌
ׁש בּ ּת וֹ רה  והיתרוֹ ת החסרוֹ ת ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַהדּ וֹ רׁש 
ׁש אין לוֹ מר וקוֹ ץ ק וֹ ץ כּ ל  ל טם ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַוּ מראה

גּ ד וֹ ל ּת וֹ רה כּ בוֹ ד  ל אין  לבּט לה, דּ בר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָבּ ּה 
וּ מכבּ ד ּת וֹ רה ספר המכ בּ ד  נ ּמ י, אי ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִמזּ ה.
אלּ וּ  כּ ל בּ ּה , והעוֹ סקים הּת וֹ רה ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְלוֹ מדי

הן: הּת וֹ רה את מכבּ ד הח וֹ ׁש זבּ כלל  ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
הדּ ין. מן  אי עצמ וֹ  מּמ נּ וּ . גּ ד וֹ ל ׁש יּ ׁש  בּ מקוֹ ם ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌

ׁש יּ תּפ רוּ : הדּ ין לבלי א וֹ מר ּפ וֹ רק נּמ י, ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
איבה. שׂ וֹ נא מ ּמ נּ וּ  חיּ ב, דּ ין מבּ ית  ׁש היּ וֹ צא ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌

בּ זכוּ תי:  הּפ לא בּ לבּ וֹ  ׁש אוֹ מר וגזל .ל דּ יּ ן, ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ל בּ א ׁש גּ זל ונמצא הזּ כּ אי יח יּ ב ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶׁש ּמ א

ׁש וא.ידוֹ : ׁש ב וּ ה וּ ׁש ב וּ עת  יח יּ ב  ׁש ּמ א  ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
לידי  מביא ונמצא בּ ּה  חיּ ב ׁש אינוֹ  ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְלמי 
ל ׁש ב וּ ת  ּת נּ א קרי נּמ י, אי ׁש וא. ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְׁש בוּ ת
לויתי  לא האוֹ מר כּ גוֹ ן ׁש וא, ׁש בוּ ת ◌ִ◌ִ◌ָֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש קר
ל וא: מּפ יו יצאה ׁש בוּ ה דּ בׁש ת ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְולוה,

נוסף.יט. פירוש  ועיי"ש  רע"ב . מזה, גדול תורה  כבוד לך אין  שואכ.כי  שבועת נמי  אי 
לשקר  לישבע דין  בעל יגרום  שמא  ור "ל שקר , שבועת עיי"ש)ר "ל .(רע "ב ,
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רׁש ע ׁש וֹ טה בהוֹ ראה, לבּ וֹ  והגּ ס
רוּ ח: וגס

יחידי , דן  ּת הי אל א וֹ מר , היה  הוּ א 
ּת אמר  ואל אחד . א לּ א  יחידי דּ ן  ׁש אין 
א ּת ה: ולא  ר ּׁשאין  ׁש הן  ד עּת י , קבּ לוּ 
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בהוֹ ראה. לבּ וֹ  וּ בלא והגּ ס יּ וּ ן בּ לא ְ◌ִֹ◌ְ◌ֹ
יחידי .חהמ ּת נה: דּ ן  ּת הי  ל אל  אף ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌

ׁש יּ חיד  מדּ רכיּפ י  לדוּ ן, יכ וֹ ל ממחה ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
יהי לא ממחה ׁש אפלּ וּ  הוּ א ◌ִ◌ְֹ◌ֶ◌ְ◌◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַהחסיד וּ ת
בּ לי קבּ ל וּ הוּ  כּ ׁש א ודוקא יחידי. ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָדּ ן
בּ לי קבּ לוּ הוּ  אבל  לדין, ליהם ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַהדּ ין
 מ דּ ר ואפלּ וּ  יחידי דּ ן ליהם, ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַהדּ ין

אחד.חסידוּ ת: א לּ א  יחידי  דּ ן  ׁש אין  ֲ◌ִ◌
בּ ע וֹ למוֹ : יחיד ׁש הוּ א הוּ א  ּבּ ר ו ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

ּת אמר. לי :ואל  החוֹ לקים לחברי ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

דּ עּת י . הצּ ר וּ ף קבּ ל וּ  וּ בלא ממחה ׁש אני ֶ◌ֲ◌ִ◌◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌
לדוּ ן: יכוֹ ל  הייתי ר ּׁשאין ׁש לּ כם ׁש הן  ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌

א ּת ה. ּמ ולא  אוֹ תם וצרפּת  הוֹ איל ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌
הר בּ ים: ּפ י ל הדּ ין ׁש יּ ּפ סק ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָראוּ י

דעתו כא. על עולה ואין  בעיניו  הוא  שחכם  בו , לחזור  תקוה  לו ואין  הוא טועה אולי  כי 
הוא  יונה)שטועה  דבריו.כב..(רבינו  ע"פ מבואר  המשנה המשך  וכן יונה. רבינו 

 י י ח ר ו ק מ

אומר זומא ב אבות ד סה פרק

את המקיּ ם כּ ל אוֹ מר, יוֹ נתן רבּ י
מע ׁש ר. לקיּ מּה  סוֹ פ וֹ  מעני, הּת וֹ רה 
סוֹ פוֹ  מע ׁש ר , ה ּת וֹ רה את  המבּט ל וכל

מעני : לבּט לּה 

בּ עסק, ממעט הוי  א וֹ מר, מאיר רבּ י 
רוּ ח ׁש פל והוי בּ ּת וֹ רה. ועסק
מן בּ טלּת  ואם אדם. כל בּ פני
. ּכנגד הר בּ ה  בטלים ל י ׁש  הּת וֹ רה ,
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           כג

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מעני .ט הּת וֹ רה את דּ ח וּ ק המקיּ ם ׁש הוּ א ֶ◌ָ◌
לסק  כּ די  מ ּמ לאכ ּת וֹ  וּ מתבּ ּט ל  ֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִלמזוֹ נוֹ ת

מעׁש ר.בּ ּת וֹ רה: הּת וֹ רה את המבּט ל  ַ◌ָ◌
ּפ ם  ל בּ וֹ  לּת ן צרי הּמ מ וֹ ן רב  ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ֲ◌ֵמחמת
לסק  ּפ נאי ל וֹ  ואין לכאן וּ פם ֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְלכאן

בּ עסק.י בּ ּת וֹ רה: ממ עט  המט הוי  ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
ּק ר  ויהיה , וּ מלאכ ּת סחוֹ רת ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְבּ סק

בּ ּת וֹ רה: סק כל בּ פני  רוּ ח ׁש פל והוי  ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌
קטן אדם. ׁש הוּ א מּמ י אפלּ וּ  ללמד ִ◌ְ◌ֲֹ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

בּ חכמה:  הרבּ ה מּמ בטלים   ל י ׁש  ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
. ּאחר ,כנג ד ּפ ר וּ ׁש  .לב ּט ל ׁש יּ סיּ ע וּ  ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌

הר ׁש ים  ׁש הם בּ טלים כּ ּמ ה בּ ע וֹ לם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵיׁש 
ידם  ול  בּ טלים, ׁש הם רע וֹ ת ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְוחיּ וֹ ת
ּפ ר נוּ ת:  לי יביא הוּ א  ּבּ ר ו ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

הרע "בכג . פירש  עוד כפירש"י . והוא הראשון  בפירושו  הרע"ב לפי  הכוונה נראה כן 
פורענות הקב"ה  יביא רעות וחיות הרשעים  והם שבעולם הרבים הבטלים  ידי שעל שר "ל
לפי  הרע"ב  פירש המשנה  והמשך  יונה . רבנו  של פירושו  והוא  התורה , מן שמבטל למי 
שהקב "ה כלומר , לך , ליתן הרבה  שכר  לו יש  בתורה עסקת  ואם  שפירש  זה, פירוש
הקרובה. הערה  ועיין שליח. ידי  על משלם  שהוא  פורענות  כמו ולא  שכרך ישלם בעצמו 

 י י ח ר ו ק מ

ע



אומר זומא ב אבות ד פרק סד

רׁש ע ׁש וֹ טה בהוֹ ראה, לבּ וֹ  והגּ ס
רוּ ח: וגס

יחידי , דן  ּת הי אל א וֹ מר , היה  הוּ א 
ּת אמר  ואל אחד . א לּ א  יחידי דּ ן  ׁש אין 
א ּת ה: ולא  ר ּׁשאין  ׁש הן  ד עּת י , קבּ לוּ 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בהוֹ ראה. לבּ וֹ  וּ בלא והגּ ס יּ וּ ן בּ לא ְ◌ִֹ◌ְ◌ֹ
יחידי .חהמ ּת נה: דּ ן  ּת הי  ל אל  אף ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌

ׁש יּ חיד  מדּ רכיּפ י  לדוּ ן, יכ וֹ ל ממחה ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
יהי לא ממחה ׁש אפלּ וּ  הוּ א ◌ִ◌ְֹ◌ֶ◌ְ◌◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַהחסיד וּ ת
בּ לי קבּ ל וּ הוּ  כּ ׁש א ודוקא יחידי. ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָדּ ן
בּ לי קבּ לוּ הוּ  אבל  לדין, ליהם ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַהדּ ין
 מ דּ ר ואפלּ וּ  יחידי דּ ן ליהם, ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַהדּ ין

אחד.חסידוּ ת: א לּ א  יחידי  דּ ן  ׁש אין  ֲ◌ִ◌
בּ ע וֹ למוֹ : יחיד ׁש הוּ א הוּ א  ּבּ ר ו ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

ּת אמר. לי :ואל  החוֹ לקים לחברי ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

דּ עּת י . הצּ ר וּ ף קבּ ל וּ  וּ בלא ממחה ׁש אני ֶ◌ֲ◌ִ◌◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌
לדוּ ן: יכוֹ ל  הייתי ר ּׁשאין ׁש לּ כם ׁש הן  ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌

א ּת ה. ּמ ולא  אוֹ תם וצרפּת  הוֹ איל ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌
הר בּ ים: ּפ י ל הדּ ין ׁש יּ ּפ סק ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָראוּ י

דעתו כא. על עולה ואין  בעיניו  הוא  שחכם  בו , לחזור  תקוה  לו ואין  הוא טועה אולי  כי 
הוא  יונה)שטועה  דבריו.כב..(רבינו  ע"פ מבואר  המשנה המשך  וכן יונה. רבינו 

 י י ח ר ו ק מ

אומר זומא ב אבות ד סה פרק

את המקיּ ם כּ ל אוֹ מר, יוֹ נתן רבּ י
מע ׁש ר. לקיּ מּה  סוֹ פ וֹ  מעני, הּת וֹ רה 
סוֹ פוֹ  מע ׁש ר , ה ּת וֹ רה את  המבּט ל וכל

מעני : לבּט לּה 

בּ עסק, ממעט הוי  א וֹ מר, מאיר רבּ י 
רוּ ח ׁש פל והוי בּ ּת וֹ רה. ועסק
מן בּ טלּת  ואם אדם. כל בּ פני
. ּכנגד הר בּ ה  בטלים ל י ׁש  הּת וֹ רה ,
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           כג

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מעני .ט הּת וֹ רה את דּ ח וּ ק המקיּ ם ׁש הוּ א ֶ◌ָ◌
לסק  כּ די  מ ּמ לאכ ּת וֹ  וּ מתבּ ּט ל  ֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִלמזוֹ נוֹ ת

מעׁש ר.בּ ּת וֹ רה: הּת וֹ רה את המבּט ל  ַ◌ָ◌
ּפ ם  ל בּ וֹ  לּת ן צרי הּמ מ וֹ ן רב  ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ֲ◌ֵמחמת
לסק  ּפ נאי ל וֹ  ואין לכאן וּ פם ֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְלכאן

בּ עסק.י בּ ּת וֹ רה: ממ עט  המט הוי  ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
ּק ר  ויהיה , וּ מלאכ ּת סחוֹ רת ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְבּ סק

בּ ּת וֹ רה: סק כל בּ פני  רוּ ח ׁש פל והוי  ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌
קטן אדם. ׁש הוּ א מּמ י אפלּ וּ  ללמד ִ◌ְ◌ֲֹ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

בּ חכמה:  הרבּ ה מּמ בטלים   ל י ׁש  ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
. ּאחר ,כנג ד ּפ ר וּ ׁש  .לב ּט ל ׁש יּ סיּ ע וּ  ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌

הר ׁש ים  ׁש הם בּ טלים כּ ּמ ה בּ ע וֹ לם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵיׁש 
ידם  ול  בּ טלים, ׁש הם רע וֹ ת ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְוחיּ וֹ ת
ּפ ר נוּ ת:  לי יביא הוּ א  ּבּ ר ו ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

הרע "בכג . פירש  עוד כפירש"י . והוא הראשון  בפירושו  הרע"ב לפי  הכוונה נראה כן 
פורענות הקב"ה  יביא רעות וחיות הרשעים  והם שבעולם הרבים הבטלים  ידי שעל שר "ל
לפי  הרע"ב  פירש המשנה  והמשך  יונה . רבנו  של פירושו  והוא  התורה , מן שמבטל למי 
שהקב "ה כלומר , לך , ליתן הרבה  שכר  לו יש  בתורה עסקת  ואם  שפירש  זה, פירוש
הקרובה. הערה  ועיין שליח. ידי  על משלם  שהוא  פורענות  כמו ולא  שכרך ישלם בעצמו 

 י י ח ר ו ק מ

עי



אומר זומא ב אבות ד פרק סו 

הרבּ ה  שׂ כר  לוֹ  יׁש  ב ּת וֹ רה, עמלּת  ואם
:ל לּת ן 

הע וֹ שׂ ה  א וֹ מר , י עקב  בּ ן  אליעזר  רבּ י 
אחד. פרקליט לוֹ  קוֹ נה אחת , מצוה
קּט ג וֹ ר  לוֹ  קוֹ נה אחת , עברה  והע וֹ בר
כּ תריס  טוֹ בים, וּ מעשׂ ים ּת ׁש וּ בה אחד.
הּס נ דּ לר  יוֹ חנן  ר בּ י הּפ רענ וּ ת . בּ פני 
ׁש מים, לׁש ם ׁש היא  כּ נסיּ ה כּ ל א וֹ מר,

ׁש מי לׁש ם וׁש אינ ּה  להתקיּ ם. ם,סוֹ פּה  
להתקיּ ם: סוֹ פּה  אין 

אוֹ מר, ׁש ּמ וּ ע בּ ן אלעזר רבּ י

יא 
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י " ש ר

בּת וֹ רה. עסקּת  י ׁש לּ ם ואם  צמוֹ  הוּ א ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
יתרה  וּ בזה ׁש ליח . ידי ל  ולא  ְשׂ כר◌ָ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

ּפ רנוּ ת : מדּ ת  ל טוֹ בה  ּפ רקליט .יא מדּ ה  ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌

ט וֹ ב : מליץ רע .קּט גוֹ ר.מלא מליץ ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌
וסנּ גוֹ ר  ּת גּ ר . קוֹ רא קּט גוֹ ר , ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְוּ ל ׁש וֹ ן

ּת גּ ר : שׂ וֹ נא ּפ ר וּ ׁש וֹ  קּט ג וֹ ר , הפ ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש הוּ א

'עמלת'כד. ואם  גירסתנו לפי והוא  התוי"ט , פי  על  פירשנו  המשנה של זה קטע 
יונ  רבנו  של  פירושו הביא והוא בתורה  עסקת  ואם  גורס  הרע "ב אמנם הבתורה.

עיי "ש . הקודמת, בהערה שנתבאר  עלכה.וכמו שקאי מפרש  שמואל  ובמדרש  רש "י .
תתקיים לא לאו ואם  להתקיים  סופה שמים לשם היא שאם  עצמה, .(תוי"ט )הכנסיה 

 י י ח ר ו ק מ

אומר זומא ב אבות ד סז פרק

עלי חביב ּת למיד כבוֹ ד  כּ ׁש לּ ,יהי   
 ּרב וּ מוֹ רא  , ּרב כּ מוֹ רא   חבר וּ כב וֹ ד

ׁש מים: כּ מוֹ רא 

בּ ּת למוּ ד, זהיר הוי א וֹ מר , יהוּ דה רבּ י 
ׁש מע וֹ ן ר בּ י זד וֹ ן . ע וֹ לה  ּת למוּ ד  ׁש ּׁשגגת 
ּת וֹ רה  כּ תר  הם, כתרים ׁש לׁש ה  א וֹ מר,
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י " ש ר

עלי יהייב חביב ּת למיד כּ ׁש לּ .כבוֹ ד   
 ליהוֹ ׁש ׁש אמר  בּ מ ׁש ה מצינוּ  ◌ַ◌◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש כּ ן

אנׁש ים לנוּ  בּ חר  יז )ּת למידוֹ  ,(ׁש מוֹ ת ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌

לוֹ : ׁש וה כּ מוֹ רא שׂ אוֹ  חבר וּ כבוֹ ד ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
. ּאדנירב בּ י  למׁש ה אהרן לי ּה  דּ אמר  ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֶֹ◌ִ◌ֲ◌ִֹ◌

יב ) בּ ׁש נים (בּ מד בּ ר מּמ נּ וּ  גּ ד וֹ ל ואחיו , ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌
אדני: ליּה  וקרי כּ מוֹ רא היה  ּר ב וּ מוֹ רא  ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ִֹ◌

י"א )דּ כתיב ׁש מים. מׁש ה (ׁש ם  אדני  ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִֹ◌ֶֹ◌
 ּב ׁש ּמ רדוּ  כּ יון הע וֹ לם, מן כּ לּ ם ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְכּ לאם,
וח יּ בים  הוּ א  ּבּ ר ו בּ הּק דוֹ ׁש  מרדוּ  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְכּ אלּ וּ 

בּ ּת למוּ ד.יג כּ ליה: זהיר ׁש יּ הא הוי  ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
וכהלכה: בּ דקדּ וּ ק  ׁש ּׁשגגת ּת למ וּ ד ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

זד וֹ ן . עוֹ לה בּ הוֹ ראה ּת למ וּ ד  ּת טה אם ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ותבא   בּ תלמ וּ ד דּ קדּ קּת  ׁש א  ִֹמּת ו◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֹ
הוּ א   ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  האסוּ ר , את ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְלהּת יר 
מזיד : שׂ ית כּ אלּ וּ   יד ל  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַמלה

הם. כתרים  בּ ּת וֹ רה,ׁש לׁש ה הכּ תוּ בים ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌
כּ ב וֹ ד : בּ הם לנהג  הּת וֹ רה ◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ח יּ בה

ּת וֹ רה. בּ י ּה כּ תר יט )כּ תיב  (ויּ קרא  ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

חכמה: ׁש ּק נה זה זקן, ּפ ני ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוהדר ּת 

רק כו . נקט ולכן חברו  במורא מחויב אינו  מורא. כולל אינו  כבוד  אבל  כבוד , גם  כולל מורא 
שניהם שכולל מורא לשון נקט  אותו לירא  גם שמחויב  ברבו אבל כבוד, יונה)לשון  רבנו  .(עפ"י

 י י ח ר ו ק מ

עי



אומר זומא ב אבות ד פרק סו 

הרבּ ה  שׂ כר  לוֹ  יׁש  ב ּת וֹ רה, עמלּת  ואם
:ל לּת ן 

הע וֹ שׂ ה  א וֹ מר , י עקב  בּ ן  אליעזר  רבּ י 
אחד. פרקליט לוֹ  קוֹ נה אחת , מצוה
קּט ג וֹ ר  לוֹ  קוֹ נה אחת , עברה  והע וֹ בר
כּ תריס  טוֹ בים, וּ מעשׂ ים ּת ׁש וּ בה אחד.
הּס נ דּ לר  יוֹ חנן  ר בּ י הּפ רענ וּ ת . בּ פני 
ׁש מים, לׁש ם ׁש היא  כּ נסיּ ה כּ ל א וֹ מר,

ׁש מי לׁש ם וׁש אינ ּה  להתקיּ ם. ם,סוֹ פּה  
להתקיּ ם: סוֹ פּה  אין 

אוֹ מר, ׁש ּמ וּ ע בּ ן אלעזר רבּ י

יא 

יב
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        כה 

    

י " ש ר

בּת וֹ רה. עסקּת  י ׁש לּ ם ואם  צמוֹ  הוּ א ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
יתרה  וּ בזה ׁש ליח . ידי ל  ולא  ְשׂ כר◌ָ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

ּפ רנוּ ת : מדּ ת  ל טוֹ בה  ּפ רקליט .יא מדּ ה  ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌

ט וֹ ב : מליץ רע .קּט גוֹ ר.מלא מליץ ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌
וסנּ גוֹ ר  ּת גּ ר . קוֹ רא קּט גוֹ ר , ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְוּ ל ׁש וֹ ן

ּת גּ ר : שׂ וֹ נא ּפ ר וּ ׁש וֹ  קּט ג וֹ ר , הפ ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש הוּ א

'עמלת'כד. ואם  גירסתנו לפי והוא  התוי"ט , פי  על  פירשנו  המשנה של זה קטע 
יונ  רבנו  של  פירושו הביא והוא בתורה  עסקת  ואם  גורס  הרע "ב אמנם הבתורה.

עיי "ש . הקודמת, בהערה שנתבאר  עלכה.וכמו שקאי מפרש  שמואל  ובמדרש  רש "י .
תתקיים לא לאו ואם  להתקיים  סופה שמים לשם היא שאם  עצמה, .(תוי"ט )הכנסיה 

 י י ח ר ו ק מ

אומר זומא ב אבות ד סז פרק

עלי חביב ּת למיד כבוֹ ד  כּ ׁש לּ ,יהי   
 ּרב וּ מוֹ רא  , ּרב כּ מוֹ רא   חבר וּ כב וֹ ד

ׁש מים: כּ מוֹ רא 

בּ ּת למוּ ד, זהיר הוי א וֹ מר , יהוּ דה רבּ י 
ׁש מע וֹ ן ר בּ י זד וֹ ן . ע וֹ לה  ּת למוּ ד  ׁש ּׁשגגת 
ּת וֹ רה  כּ תר  הם, כתרים ׁש לׁש ה  א וֹ מר,
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י " ש ר

עלי יהייב חביב ּת למיד כּ ׁש לּ .כבוֹ ד   
 ליהוֹ ׁש ׁש אמר  בּ מ ׁש ה מצינוּ  ◌ַ◌◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש כּ ן

אנׁש ים לנוּ  בּ חר  יז )ּת למידוֹ  ,(ׁש מוֹ ת ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌

לוֹ : ׁש וה כּ מוֹ רא שׂ אוֹ  חבר וּ כבוֹ ד ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
. ּאדנירב בּ י  למׁש ה אהרן לי ּה  דּ אמר  ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֶֹ◌ִ◌ֲ◌ִֹ◌

יב ) בּ ׁש נים (בּ מד בּ ר מּמ נּ וּ  גּ ד וֹ ל ואחיו , ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌
אדני: ליּה  וקרי כּ מוֹ רא היה  ּר ב וּ מוֹ רא  ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ִֹ◌

י"א )דּ כתיב ׁש מים. מׁש ה (ׁש ם  אדני  ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִֹ◌ֶֹ◌
 ּב ׁש ּמ רדוּ  כּ יון הע וֹ לם, מן כּ לּ ם ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְכּ לאם,
וח יּ בים  הוּ א  ּבּ ר ו בּ הּק דוֹ ׁש  מרדוּ  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְכּ אלּ וּ 

בּ ּת למוּ ד.יג כּ ליה: זהיר ׁש יּ הא הוי  ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
וכהלכה: בּ דקדּ וּ ק  ׁש ּׁשגגת ּת למ וּ ד ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

זד וֹ ן . עוֹ לה בּ הוֹ ראה ּת למ וּ ד  ּת טה אם ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ותבא   בּ תלמ וּ ד דּ קדּ קּת  ׁש א  ִֹמּת ו◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֹ
הוּ א   ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  האסוּ ר , את ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְלהּת יר 
מזיד : שׂ ית כּ אלּ וּ   יד ל  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַמלה

הם. כתרים  בּ ּת וֹ רה,ׁש לׁש ה הכּ תוּ בים ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌
כּ ב וֹ ד : בּ הם לנהג  הּת וֹ רה ◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ח יּ בה

ּת וֹ רה. בּ י ּה כּ תר יט )כּ תיב  (ויּ קרא  ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

חכמה: ׁש ּק נה זה זקן, ּפ ני ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוהדר ּת 

רק כו . נקט ולכן חברו  במורא מחויב אינו  מורא. כולל אינו  כבוד  אבל  כבוד , גם  כולל מורא 
שניהם שכולל מורא לשון נקט  אותו לירא  גם שמחויב  ברבו אבל כבוד, יונה)לשון  רבנו  .(עפ"י

 י י ח ר ו ק מ

עי



אומר זומא ב אבות ד פרק סח

ׁש ם  וכתר  מלכ וּ ת , וכתר כּ הנּ ה  וכתר
גּ בּ יהן : על ע וֹ לה  טוֹ ב 

למקוֹ ם  ג וֹ לה הוי א וֹ מר , נה וֹ ראי רבּ י 
תבא ׁש היא ּת אמר ואל ּת וֹ רה,

ׁש חבריאחרי ,.ביד יקיּ מוּ ה  
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            כח

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

כּ הנּ ה. בּ יּה כּ תר כ"א )כּ תיב  וקדּ ׁש ּת וֹ (ׁש ם ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌
:ל יהיה מלכוּ ת.קדוֹ ׁש  בּ י ּה כּ תר  כּ תיב  ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

י"ז ) ׁש ּת הא (דּ ברים , מל לי ּת שׂ ים שׂ וֹ ם ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
:לי טוֹ ב.אימתוֹ  ׁש ם  ׁש יּ ׁש וכתר  מי  ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌

טוֹ בה  וּ ׁש מ וּ תוֹ  טוֹ בים מ שׂ ים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְבּ ידוֹ 
בּ ּת וֹ רה  כּ תר  לוֹ  מצינוּ  לא משׂ יו, ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵמחמת
ע וֹ לה  והוּ א כּ ב וֹ ד, בּ וֹ  לנהג חיּ בים ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ היוּ 
כּ תרים  הלׁש ה ׁש כּ ל  כּ לּ ן, גּ בּ י  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ל 
וסנּ י הוּ א חכם ּת למיד ׁש אם ל וֹ . ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְצריכים
גּ ד וֹ ל  כּ הן ואם לב זּ וּ י ּה . ׁש רי  ◌ָ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְׁש וּ מ ניּה ,

בּ י וֹ מא אמרינן ע"א )הוּ א, בּ ני(דּ ף  ייתוֹ ן ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
ולא  אהרן, ע וּ בדי דּ בדין ל ׁש לם ֹ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַממיא

ע וּ בדי בדין דּ לא לׁש לם אהרן בּ ני ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵייתוֹ ן
כּ תיב  הוּ א,  מל ואם כב )אהרן. (ׁש מוֹ ת ַ◌ֲ◌ְֹ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌

משׂ ה  בּ ע וֹ שׂ ה תאר , לא  ּמ ּב ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְֹ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְונשׂ יא
: ּמּת וֹ רה.יד למקוֹ ם  גּ וֹ לה אין הוי  אם ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

: בּ מקוֹ מ חכמים ּת אמר ּת למידי ואל ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌
אחרי  ּת בא  יבאוּ .ׁש היא  חכמים ּת למידי  ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֹ

ביד.ׁש חברי לכאן: יקיּ מ וּ ה ּת סמ ואל  ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֹ
יקיּ מ וּ  הרב  מבּ ית כּ ׁש יּ באוּ  ֶׁש חברי◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִֹ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌
לּ מדוּ  מה מהם ׁש ּת למד  ,בּ יד ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהּת וֹ רה
צמ ב אּת ה גּ וֹ לה הוי  אלּ א הרב . מן ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵהם
מּפ י  ׁש וֹ מ דּ וֹ מה ׁש אינוֹ  הרב , ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִלמקוֹ ם
אחר , ּפ ר וּ ׁש  הרב . מ ּפ י ל ׁש וֹ מ ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַּת למיד

עיי "ש .כז. ברע"ב, ועיין כח.כמבואר  התלמיד. מפי לשומע הרב  מפי  השומע  דומה שאינו 
נוסף. פירוש רע"ב
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אומר זומא ב אבות ד סט פרק

ּת ּׁשען  אל  בּ ינת ג )ואל :(משלי 

מּׁשלות  לא  בּ ידינ וּ  אין  א וֹ מר, ינּ אי  רבּ י 
ה צּ דּ יקים. מיּ ּס וּ רי לא  ואף הר ׁש עים
מקדּ ים  הוי  א וֹ מר, חרׁש  בן  מתיא  רבּ י 
לאריוֹ ת , זנב והוי אדם. כּ ל בּ ׁש לוֹ ם

לּׁשוּ עלים: רא ׁש  ּת הי ואל

טו

     
      

      

      
    

    
      

   כט
     

     
             

       

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אני מה מ ּפ ני , בּ יד יקיּ מוּ ה ֶׁש חברי◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌
ּת וֹ רה, למקוֹ ם גּ וֹ לה הוי  ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ְ◌ֵאוֹ מר 
אּת ה  ׁש אפלּ וּ  , בּ יד יקיּ מוּ ה ֶׁש חברי◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌
הּת וֹ רה  ּת תקיּ ם לא בּ יוֹ תר  וּ מפלּפ ל  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ָחריף
ותּת ן  ׁש ּת א  חברי ידי  ל אלּ א  ְּב◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
אל  בּ ינת ואל דּ מסיּ ם והינוּ  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִּמ הם,

בּ ידינ וּ .טוּת ן: הוה אין  לא כּ מ וֹ  ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֲֹ◌ָ◌
קה.].בּ ידי ּה  הזּ ה (יבמוֹ ת  הדּ בר  אין כּ לוֹ מר  ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌

וּ מּפ ני צלחה ר ׁש ים  דּ ר  ּמדּ ו לנוּ   ָּידו◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ּפ ר וּ ׁש  בּ יּס וּ רין. מד כּ אים הצּ דּ יקים ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָמה
מ לוה  לא הגּ ל וּ ת בּ זמן לנוּ  אין ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַאחר ,

לתת  הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  ׁש רגיל  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְוהׁש קט
הבּ א, הע וֹ לם מן לטרדן כּ די  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָלר ׁש ים
ל צּ דּ יקים  המיחדים היּ ּס וּ רים מן לא ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִֹ◌ַ◌ְואף
בּ ּט וּ ל  בּ הן ׁש אין אהבה ׁש ל י ּס וּ רים ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש הן
ר ׁש ים, מ כּ לל  יצאנוּ  כּ ל וֹ מר  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָּת וֹ רה.
ולכלל  לר ׁש ים, ׁש יּ ׁש  הלוה לנוּ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אין
ׁש לּ נוּ  ׁש היּ ּס וּ רים הגּ נוּ , לא ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ִ◌ִ◌ַצדּ יקים

הצּ דּ יקים: כּ י ּס וּ רי אהבה ׁש ל  הוי אינן ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌
אדם. לכל ׁש ל וֹ ם  לנכרימקדּ ים ואפלּ וּ  ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌

לארי וֹ ת.בּ וּ ק: זנב מּמ :והוי  לגדוֹ לים ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌
רא  לּׁשוּ עלים.ולא  מּמ :ׁש  לּק ט נּ ים ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌

הגענו,כט. לא  צדיקים ולכלל רשעים מכלל שיצאנו פירש  עוד ראשון , פירוש  רע"ב 
שבא וי "ל  לה , קאמר  ולמאי בזה ינאי רבי קמ "ל  מאי קשה זה  פירוש  ועל עיי "ש .
אנו  אין ושגם  ח"ו , תקותינו ושאבדה גמורים  כרשעים אנחנו לומר  נתייאש שלא לומר 

ובמצוות בתורה  להשלים  שעלינו מה השלמנו וכבר  שמואל )צדיקים מדרש  בשם .(תוי"ט 

 י י ח ר ו ק מ

עי



אומר זומא ב אבות ד פרק סח

ׁש ם  וכתר  מלכ וּ ת , וכתר כּ הנּ ה  וכתר
גּ בּ יהן : על ע וֹ לה  טוֹ ב 

למקוֹ ם  ג וֹ לה הוי א וֹ מר , נה וֹ ראי רבּ י 
תבא ׁש היא ּת אמר ואל ּת וֹ רה,

ׁש חבריאחרי ,.ביד יקיּ מוּ ה  
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

כּ הנּ ה. בּ יּה כּ תר כ"א )כּ תיב  וקדּ ׁש ּת וֹ (ׁש ם ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌
:ל יהיה מלכוּ ת.קדוֹ ׁש  בּ י ּה כּ תר  כּ תיב  ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

י"ז ) ׁש ּת הא (דּ ברים , מל לי ּת שׂ ים שׂ וֹ ם ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
:לי טוֹ ב.אימתוֹ  ׁש ם  ׁש יּ ׁש וכתר  מי  ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌

טוֹ בה  וּ ׁש מ וּ תוֹ  טוֹ בים מ שׂ ים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְבּ ידוֹ 
בּ ּת וֹ רה  כּ תר  לוֹ  מצינוּ  לא משׂ יו, ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵמחמת
ע וֹ לה  והוּ א כּ ב וֹ ד, בּ וֹ  לנהג חיּ בים ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ היוּ 
כּ תרים  הלׁש ה ׁש כּ ל  כּ לּ ן, גּ בּ י  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ל 
וסנּ י הוּ א חכם ּת למיד ׁש אם ל וֹ . ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְצריכים
גּ ד וֹ ל  כּ הן ואם לב זּ וּ י ּה . ׁש רי  ◌ָ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְׁש וּ מ ניּה ,

בּ י וֹ מא אמרינן ע"א )הוּ א, בּ ני(דּ ף  ייתוֹ ן ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
ולא  אהרן, ע וּ בדי דּ בדין ל ׁש לם ֹ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַממיא

ע וּ בדי בדין דּ לא לׁש לם אהרן בּ ני ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵייתוֹ ן
כּ תיב  הוּ א,  מל ואם כב )אהרן. (ׁש מוֹ ת ַ◌ֲ◌ְֹ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌

משׂ ה  בּ ע וֹ שׂ ה תאר , לא  ּמ ּב ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְֹ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְונשׂ יא
: ּמּת וֹ רה.יד למקוֹ ם  גּ וֹ לה אין הוי  אם ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

: בּ מקוֹ מ חכמים ּת אמר ּת למידי ואל ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌
אחרי  ּת בא  יבאוּ .ׁש היא  חכמים ּת למידי  ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֹ

ביד.ׁש חברי לכאן: יקיּ מ וּ ה ּת סמ ואל  ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֹ
יקיּ מ וּ  הרב  מבּ ית כּ ׁש יּ באוּ  ֶׁש חברי◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִֹ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌
לּ מדוּ  מה מהם ׁש ּת למד  ,בּ יד ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהּת וֹ רה
צמ ב אּת ה גּ וֹ לה הוי  אלּ א הרב . מן ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵהם
מּפ י  ׁש וֹ מ דּ וֹ מה ׁש אינוֹ  הרב , ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִלמקוֹ ם
אחר , ּפ ר וּ ׁש  הרב . מ ּפ י ל ׁש וֹ מ ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַּת למיד

עיי "ש .כז. ברע"ב, ועיין כח.כמבואר  התלמיד. מפי לשומע הרב  מפי  השומע  דומה שאינו 
נוסף. פירוש רע"ב
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אומר זומא ב אבות ד סט פרק

ּת ּׁשען  אל  בּ ינת ג )ואל :(משלי 

מּׁשלות  לא  בּ ידינ וּ  אין  א וֹ מר, ינּ אי  רבּ י 
ה צּ דּ יקים. מיּ ּס וּ רי לא  ואף הר ׁש עים
מקדּ ים  הוי  א וֹ מר, חרׁש  בן  מתיא  רבּ י 
לאריוֹ ת , זנב והוי אדם. כּ ל בּ ׁש לוֹ ם
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אני מה מ ּפ ני , בּ יד יקיּ מוּ ה ֶׁש חברי◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌
ּת וֹ רה, למקוֹ ם גּ וֹ לה הוי  ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ְ◌ֵאוֹ מר 
אּת ה  ׁש אפלּ וּ  , בּ יד יקיּ מוּ ה ֶׁש חברי◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌
הּת וֹ רה  ּת תקיּ ם לא בּ יוֹ תר  וּ מפלּפ ל  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ָחריף
ותּת ן  ׁש ּת א  חברי ידי  ל אלּ א  ְּב◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
אל  בּ ינת ואל דּ מסיּ ם והינוּ  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִּמ הם,

בּ ידינ וּ .טוּת ן: הוה אין  לא כּ מ וֹ  ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֲֹ◌ָ◌
קה.].בּ ידי ּה  הזּ ה (יבמוֹ ת  הדּ בר  אין כּ לוֹ מר  ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌

וּ מּפ ני צלחה ר ׁש ים  דּ ר  ּמדּ ו לנוּ   ָּידו◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ּפ ר וּ ׁש  בּ יּס וּ רין. מד כּ אים הצּ דּ יקים ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָמה
מ לוה  לא הגּ ל וּ ת בּ זמן לנוּ  אין ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַאחר ,

לתת  הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  ׁש רגיל  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְוהׁש קט
הבּ א, הע וֹ לם מן לטרדן כּ די  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָלר ׁש ים
ל צּ דּ יקים  המיחדים היּ ּס וּ רים מן לא ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִֹ◌ַ◌ְואף
בּ ּט וּ ל  בּ הן ׁש אין אהבה ׁש ל י ּס וּ רים ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש הן
ר ׁש ים, מ כּ לל  יצאנוּ  כּ ל וֹ מר  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָּת וֹ רה.
ולכלל  לר ׁש ים, ׁש יּ ׁש  הלוה לנוּ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אין
ׁש לּ נוּ  ׁש היּ ּס וּ רים הגּ נוּ , לא ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ִ◌ִ◌ַצדּ יקים

הצּ דּ יקים: כּ י ּס וּ רי אהבה ׁש ל  הוי אינן ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌
אדם. לכל ׁש ל וֹ ם  לנכרימקדּ ים ואפלּ וּ  ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌

לארי וֹ ת.בּ וּ ק: זנב מּמ :והוי  לגדוֹ לים ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌
רא  לּׁשוּ עלים.ולא  מּמ :ׁש  לּק ט נּ ים ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌

הגענו,כט. לא  צדיקים ולכלל רשעים מכלל שיצאנו פירש  עוד ראשון , פירוש  רע"ב 
שבא וי "ל  לה , קאמר  ולמאי בזה ינאי רבי קמ "ל  מאי קשה זה  פירוש  ועל עיי "ש .
אנו  אין ושגם  ח"ו , תקותינו ושאבדה גמורים  כרשעים אנחנו לומר  נתייאש שלא לומר 

ובמצוות בתורה  להשלים  שעלינו מה השלמנו וכבר  שמואל )צדיקים מדרש  בשם .(תוי"ט 

 י י ח ר ו ק מ

עכ



אומר זומא ב אבות ד פרק ע

דּ וֹ מה  ה זּ ה  העוֹ לם א וֹ מר , י עקב  רבּ י
התקן הבּ א. העוֹ לם בּ פני לפרוֹ זדוֹ ר
לּט רקלין: ׁש ּת כּ נס  כּ די  ב ּפ ר וֹ זד וֹ ר, עצמ

אחת ׁש עה יפה אוֹ מר, היה הוּ א
הזּ ה, בּ ע וֹ לם טוֹ בים וּ מעשׂ ים בּ ת ׁש וּ בה
ׁש עה  ויפה ה בּ א . הע וֹ לם חיּ י  מכּ ל
ה בּ א , בּ ע וֹ לם ר וּ ח קוֹ רת  ׁש ל אחת 

הזּ ה: הע וֹ לם חיּ י מכּ ל

אל אוֹ מר, אלעזר בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ י
כּ עסוֹ , בׁש עת חבר את ּת רצּ ה
מּט ל ׁש ּמ תוֹ  בּ ׁש עה ּת נחמנּ וּ  ואל
נדרוֹ , בׁש עת  לוֹ  ּת ׁש אל ואל לפניו,
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י " ש ר

אוּ לם,בּ יבּ ּפ רוֹ זדוֹ ר.טז ּת ר גּ וּ ם ׁש ר . ת ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
הּמ ל.טרקלין .ּפ ר וֹ זדוֹ רא: מ וֹ ׁש ב  מקוֹ ם ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

הזּ ה  בּ ע וֹ לם  צמ התקן אּת ה  ָּכ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
הבּ א: לע וֹ לם ׁש ּת זכּ ה ׁש עה יזכּ די  יפה ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌

בּ תׁש וּ בה. וּ מ שׂ ים אחת ּת ׁש וּ בה  לצר ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
הבּ א .טוֹ בים: העוֹ לם חיּ י  לפימכּ ל  ִ◌ְ◌ִ◌

וּ מ שׂ ים  הּת ׁש וּ בה אין זמן ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶׁש בּ אוֹ תוֹ 
הע וֹ לם  ׁש אין לאדם, מהנּ ים ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִט וֹ בים
ּק יּ ם  מה ל  שׂ כר  לקבּ ל  אלּ א ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַהבּ א

הזּ ה: חבריחבּ ע וֹ לם את ּת רצּ ה אל ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌

כּ עסוֹ . לג)דּ כתיב בׁש עת ילכוּ (ׁש מוֹ ת ּפ ני ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌
הוּ א   ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ל וֹ  אמר  ,ל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַוהנחוֹ תי 
ׁש ל  ּפ נים ׁש יּ בר וּ  ד המּת ן ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְלמ ׁש ה,

ז .)זם ׁש ּמ תוֹ :(בּ רכוֹ ת בׁש עה ּת נחמנּ וּ  ואל ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
לפניו. כּ ביכ וֹ ל מּט ל החר בּ ן ׁש בּ ׁש ת ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

בּ ּק ׁש וּ  מתאבּ ל, הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָהיה
הּק ד ׁש  ור וּ ח  לנחמוֹ , הרת ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַמלאכי 

כב )מׁש יבן לנחמני:(יׁש יה  ּת איצוּ  אל ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌
נדר וֹ . בׁש עת לוֹ  ּת ׁש אל ּפ תחים ואל למצא ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌

כּ ל  ל  ׁש אז מ ּפ ני  נדר וֹ . את לוֹ  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְלהּת יר 

אומר זומא ב אבות ד עאפרק

קלקלת וֹ : בׁש עת  לרא וֹ ת וֹ  ּת ׁש ּת דּ ל ואל

א וֹ מר, ה קּ טן  כד)ׁש מוּ אל בּ נפל (משלי 
יגל  אל וּ ב כּ ׁש לוֹ  ּת שׂ מח אל  א וֹ יב
וה ׁש יב  בּ עיניו ורע  ה ' יראה ּפ ן  , ּלב

א ּפ וֹ : מעליו

ילד  ה לּ וֹ מד א וֹ מר , אבוּ יה בּ ן  אלי ׁש ע 
ניר  על כת וּ בה  לדיוֹ  ד וֹ מה, ה וּ א  למה
ד וֹ מה, ה וּ א  למה  זקן  וה לּ וֹ מד חדׁש .

יט 

כ
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אדּ ּת א  יאמר  לוֹ  ׁש ּת מצא וּ פתח  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶּפ תח
ּפ תח. ל וֹ  ּת מצא לא וׁש וּ ב  נדר ּת י , ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְדהכי
הוּ א   ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  כּ ׁש נּ ׁש בּ ע  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָוּ מצינוּ 

ׁש  מ יּ ד למ ׁש ה התחנּ ן לא לארץ י כּ נס א ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
להתחנּ ן: התחיל   ּכ ואחר  המ ּת ין ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א

קלקלתוֹ . לפיבּ ׁש עת בּ חטא. כּ ׁש נּ תקלקל ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌
מ וֹ צא  אּת ה וכן אדם. מ כּ ל מתבּ יּ ׁש  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הוּ א
ליהם  נגלה לא הראׁש וֹ ן אדם ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש חטא
חג וֹ ר וֹ ת, ׁש שׂ וּ  ד הוּ א  ּבּ ר ו ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

ג)דּ כתיב  חג וֹ ר וֹ ת,(בּ רא ׁש ית להם ויּ שׂ וּ  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌

אלהים: ה' קוֹ ל את ויּ ׁש מע וּ   ּכ ◌ִֹ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְואחר 
ּת שׂ מח.יט אל  א וֹ יב הוּ א בּ נפל  ּפ סוּ ק ָ◌

רגיל  היה הּק טן ׁש מוּ אל אלּ א ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְבּ מׁש לי ,
זוֹ : בּ מדּ ה אדם בּ ני  ה'להוֹ כיח  יראה ּפ ן  ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

בּ עיניו. הוּ א ורע כּ אלּ וּ   בּ לבב ׁש שׂ יתוֹ  ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌
:ּת אות למלאוֹ ת  מעליו ׁש ל וּ ח והׁש יב ְ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌

והׁש יב ,א ּפ וֹ . אלּ א וׁש ב  כּ תיב  מ דּ לא ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
וי ׁש יבהוּ  אוֹ יבי מ ל  י ּס ירהוּ  ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַמׁש מע 

:ליחד ׁש .כ ניר  מתקיּ ם.על ׁש הוּ א ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
מ ׁש ּת כּ חת: אינּה  היּ לדוּ ת גּ רסת  ָּכ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌

לפרשל. גם  שיש  כתב שמואל ובמדרש הרע "ב . דעת משמע וכן הרמב "ם , לפי  הפירוש  כן 
הזקן. את הלומד  וכן הילד, את הלומד 

 י י ח ר ו ק מ
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אומר זומא ב אבות ד פרק ע

דּ וֹ מה  ה זּ ה  העוֹ לם א וֹ מר , י עקב  רבּ י
התקן הבּ א. העוֹ לם בּ פני לפרוֹ זדוֹ ר
לּט רקלין: ׁש ּת כּ נס  כּ די  ב ּפ ר וֹ זד וֹ ר, עצמ

אחת ׁש עה יפה אוֹ מר, היה הוּ א
הזּ ה, בּ ע וֹ לם טוֹ בים וּ מעשׂ ים בּ ת ׁש וּ בה
ׁש עה  ויפה ה בּ א . הע וֹ לם חיּ י  מכּ ל
ה בּ א , בּ ע וֹ לם ר וּ ח קוֹ רת  ׁש ל אחת 

הזּ ה: הע וֹ לם חיּ י מכּ ל

אל אוֹ מר, אלעזר בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ י
כּ עסוֹ , בׁש עת חבר את ּת רצּ ה
מּט ל ׁש ּמ תוֹ  בּ ׁש עה ּת נחמנּ וּ  ואל
נדרוֹ , בׁש עת  לוֹ  ּת ׁש אל ואל לפניו,
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י " ש ר

אוּ לם,בּ יבּ ּפ רוֹ זדוֹ ר.טז ּת ר גּ וּ ם ׁש ר . ת ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
הּמ ל.טרקלין .ּפ ר וֹ זדוֹ רא: מ וֹ ׁש ב  מקוֹ ם ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

הזּ ה  בּ ע וֹ לם  צמ התקן אּת ה  ָּכ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
הבּ א: לע וֹ לם ׁש ּת זכּ ה ׁש עה יזכּ די  יפה ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌

בּ תׁש וּ בה. וּ מ שׂ ים אחת ּת ׁש וּ בה  לצר ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
הבּ א .טוֹ בים: העוֹ לם חיּ י  לפימכּ ל  ִ◌ְ◌ִ◌

וּ מ שׂ ים  הּת ׁש וּ בה אין זמן ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶׁש בּ אוֹ תוֹ 
הע וֹ לם  ׁש אין לאדם, מהנּ ים ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִט וֹ בים
ּק יּ ם  מה ל  שׂ כר  לקבּ ל  אלּ א ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַהבּ א

הזּ ה: חבריחבּ ע וֹ לם את ּת רצּ ה אל ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌

כּ עסוֹ . לג)דּ כתיב בׁש עת ילכוּ (ׁש מוֹ ת ּפ ני ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌
הוּ א   ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  ל וֹ  אמר  ,ל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַוהנחוֹ תי 
ׁש ל  ּפ נים ׁש יּ בר וּ  ד המּת ן ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְלמ ׁש ה,

ז .)זם ׁש ּמ תוֹ :(בּ רכוֹ ת בׁש עה ּת נחמנּ וּ  ואל ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
לפניו. כּ ביכ וֹ ל מּט ל החר בּ ן ׁש בּ ׁש ת ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

בּ ּק ׁש וּ  מתאבּ ל, הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָהיה
הּק ד ׁש  ור וּ ח  לנחמוֹ , הרת ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַמלאכי 

כב )מׁש יבן לנחמני:(יׁש יה  ּת איצוּ  אל ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌
נדר וֹ . בׁש עת לוֹ  ּת ׁש אל ּפ תחים ואל למצא ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌

כּ ל  ל  ׁש אז מ ּפ ני  נדר וֹ . את לוֹ  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְלהּת יר 

אומר זומא ב אבות ד עאפרק

קלקלת וֹ : בׁש עת  לרא וֹ ת וֹ  ּת ׁש ּת דּ ל ואל

א וֹ מר, ה קּ טן  כד)ׁש מוּ אל בּ נפל (משלי 
יגל  אל וּ ב כּ ׁש לוֹ  ּת שׂ מח אל  א וֹ יב
וה ׁש יב  בּ עיניו ורע  ה ' יראה ּפ ן  , ּלב

א ּפ וֹ : מעליו

ילד  ה לּ וֹ מד א וֹ מר , אבוּ יה בּ ן  אלי ׁש ע 
ניר  על כת וּ בה  לדיוֹ  ד וֹ מה, ה וּ א  למה
ד וֹ מה, ה וּ א  למה  זקן  וה לּ וֹ מד חדׁש .

יט 

כ

   
    

      

     
      

    
      

      
    

    
   ל  

      
     

         

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אדּ ּת א  יאמר  לוֹ  ׁש ּת מצא וּ פתח  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶּפ תח
ּפ תח. ל וֹ  ּת מצא לא וׁש וּ ב  נדר ּת י , ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְדהכי
הוּ א   ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  כּ ׁש נּ ׁש בּ ע  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָוּ מצינוּ 

ׁש  מ יּ ד למ ׁש ה התחנּ ן לא לארץ י כּ נס א ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
להתחנּ ן: התחיל   ּכ ואחר  המ ּת ין ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א

קלקלתוֹ . לפיבּ ׁש עת בּ חטא. כּ ׁש נּ תקלקל ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌
מ וֹ צא  אּת ה וכן אדם. מ כּ ל מתבּ יּ ׁש  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הוּ א
ליהם  נגלה לא הראׁש וֹ ן אדם ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש חטא
חג וֹ ר וֹ ת, ׁש שׂ וּ  ד הוּ א  ּבּ ר ו ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

ג)דּ כתיב  חג וֹ ר וֹ ת,(בּ רא ׁש ית להם ויּ שׂ וּ  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌

אלהים: ה' קוֹ ל את ויּ ׁש מע וּ   ּכ ◌ִֹ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְואחר 
ּת שׂ מח.יט אל  א וֹ יב הוּ א בּ נפל  ּפ סוּ ק ָ◌

רגיל  היה הּק טן ׁש מוּ אל אלּ א ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְבּ מׁש לי ,
זוֹ : בּ מדּ ה אדם בּ ני  ה'להוֹ כיח  יראה ּפ ן  ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

בּ עיניו. הוּ א ורע כּ אלּ וּ   בּ לבב ׁש שׂ יתוֹ  ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌
:ּת אות למלאוֹ ת  מעליו ׁש ל וּ ח והׁש יב ְ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌

והׁש יב ,א ּפ וֹ . אלּ א וׁש ב  כּ תיב  מ דּ לא ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
וי ׁש יבהוּ  אוֹ יבי מ ל  י ּס ירהוּ  ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַמׁש מע 

:ליחד ׁש .כ ניר  מתקיּ ם.על ׁש הוּ א ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
מ ׁש ּת כּ חת: אינּה  היּ לדוּ ת גּ רסת  ָּכ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌

לפרשל. גם  שיש  כתב שמואל ובמדרש הרע "ב . דעת משמע וכן הרמב "ם , לפי  הפירוש  כן 
הזקן. את הלומד  וכן הילד, את הלומד 

 י י ח ר ו ק מ

עז



אומר זומא ב אבות ד פרק עב

יוֹ סי ר בּ י מחוּ ק. ניר  על כת וּ בה לדיוֹ 
א וֹ מר, ה בּ בלי  כּ פר אי ׁש  יה וּ דה  בר 
ד וֹ מה, ה וּ א  למה ה קּ טנּ ים מן  הלּ וֹ מד 
מגּ ּת וֹ . יין  וׁש וֹ תה קהוֹ ת  ענבים לאכל
ד וֹ מה, הוּ א  למה ה זּ קנים מן  והלּ וֹ מד 
יׁש ן . יין  וׁש וֹ תה בּ ׁש לוֹ ת  ענבים לאכל
א לּ א בּ קּ נקן , ּת סּת כּ ל אל א וֹ מר, רבּ י 
מלא חדׁש  קנקן  י ׁש  בּ וֹ . ּׁשיּ ׁש  במה 

בּ וֹ : אין  חד ׁש  ׁש אפ לּ וּ  וי ׁש ן  יׁש ן ,

      
   לא  

    
     

     
    

 לב    
      

  לג 
    
     
    

              
           

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

קהוֹ ת. צר כּ ן ענבים  כּ ל  נתבּ לוּ  ׁש א ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

לא  היּ לד חכמת  ּכ הינים. את ֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַוּ מקהוֹ ת

מתקבּ לים  דּ בריו ואין צר כּ ּה  כּ ל  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִנתיבה

הלּ ב : ל  מגּ ּת וֹ .וּ מתי בים ׁש מריו יין  ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ּת רבת  היּ לד  חכמת  ּכ בּ תוֹ כ וֹ . ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְמערבים

בּ ּה : י ׁש  ּת סּת כּ ל ספקוֹ ת אל  א וֹ מר ר בּ י  ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
יהוּ דה,בּ ּק נקן. בּ רבּ י יוֹ סי אדרבּ י ּפ ליג רבּ י ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

יׁש ן  יין מלא חדׁש  קנקן ׁש יּ ׁש  כּ מ וֹ  כּ י  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְואמר

זקנים  ויׁש  זקנים, כּ טם ׁש ּט מוֹ  ילד  י ׁש   ָּכ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

הילדים: מן החכמה בּ מלת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְּפ חוּ תים

תורהלא. דברי  לזכור  וכשירצה העולם מעניני  רבים חשבונות  בדעתו נחקקו  כבר  זקן  וכן
בשלמות  לזה יוכל ולא  המחשבות לאותם  למחקם  בתוי"ט )יצטרך הובא  שמואל, וז"ל(מדרש .

איש כו )החזון  סימן ובטחון מחוק ,(אמונה נייר  על  כתובה  לדיו דומה  זקן הלומד  אמנם  ואם
מספר  ואין אליה  ערך אין מחוק  נייר  על החכמה  דיו  גם ערכה, ורב  החכמה יקרת לגודל אבל

עכ"ל. שוויה , מתקבלים לב.לעוצם  דבריו ואין צרכה כל נתישבה  לא הילד  חכמת כך
מרגיש שיניו בין  עדיין  כשהם  שכבר  נתבשלו שלא  לענבים ודומה הלב, על ומתישבים

הרע "ב)ברעותם  דברי בביאור ודומהלג ..(תוי"ט  בה, יש ספיקות  תערובת  הילד חכמת כך
כן  מכאובות, ימלא בטנו בחדרי אבל  השתייה  בשעת  לחיך לו  יערב  כי  מגתו יין לשותה

העיון  בתחילת ומורגשים  נראים  אינן הילד בחכמת שיש  הספיקות תערובת  .(שם)לפעמים

 י י ח ר ו ק מ

אומר זומא ב אבות ד עג פרק

הקּ נאה אוֹ מר, הקּ ּפ ר אלעזר רבּ י
האדם  את  מוֹ ציאין  והכּ בוֹ ד , והּת אוה

הע וֹ לם: מן 

למוּ ת, היּ לּ וֹ דים אוֹ מר, היה הוּ א
לידע לדּ וֹ ן . והחיּ ים להחיוֹ ת , והּמ תים
ה יּ וֹ צר, הוּ א אל, ׁש הוּ א וּ להוּ דע לה וֹ די ע

כא 

כב

    
      

    
    

           לד 

       
   

      
    

    
     לה       

        
  לו           

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ּת אותוֹ והּת אוה.כא למלאוֹ ת המב ּק ׁש  ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
וכ יּ וֹ צא  וּ ב ילה וּ ׁש תיּ ה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַבּ אכילה

אדם:והכּ בוֹ ד.בּ הן: בּ ני  ׁש יּ כ בּ דוּ הוּ  ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
למ וּ ת.כב כּ בר הי לּ וֹ דים  ׁש נּ וֹ לד  מי ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌

למ וּ ת: הוּ א תידים והּמ תים.תיד  ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌
לח יּ י אלּ ה הדּ ין, לי וֹ ם ולמד ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִלחיוֹ ת
ע וֹ לם: וּ לדראוֹ ן לחרפוֹ ת ואלּ ה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָע וֹ לם,

לדּ וֹ ן . נדּ וֹ נים וחיּ ים  להי וֹ ת ע וֹ מדין ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌
הדּ ין: וּ להוֹ די ע.מאחרים:לידע.לי וֹ ם ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌

מ צמוֹ :וּ להוּ דע.לאחרים: הוּ א להבין ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌
כּ חמר היּ וֹ צר. בּ ידוֹ  הוּ א הע וֹ לם ׁש כּ ל  ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌

ׁש הוּ א  לפי ּט ם, וּ מה היּ וֹ צר . ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְבּ יד
כּ לּ וֹ  הע וֹ לם כּ ל את ׁש בּ רא ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַהבּ וֹ רא
כּ רצוֹ נוֹ : בּ וֹ  לשׂ וֹ ת יכ וֹ ל  לפיכ ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵמאין,

מעלותלד. לא  לו יגיעו  ולא בהכרח  התורה אמונת  יפסיד  מהן  באחת או  המדות  באלה כי
המדות  מעלות ולא יונה(רמב"ם)שכליות וברבנו הבא. מעולם  ר "ל העולם  מן  ולדידיה .

תמיתנו עצל ותאות  עצמותיו , מרקיב הקנאה כי  מעוה "ז, שר "ל השני בפירושו  (משליכתב

כה) בעליה .כא, את מקברת  ורבנות יהושע , רבי של מאמרו  דוגמת  זה מי"א)(ומאמר  עין(פ"א

ה מן האדם  את מוציאין הבריות  ושנאת הרע ויצר והתאוההרע  הרע, מעין נמשכת שהקנאה עולם .

הכבוד  אחר הרודף כמו  לבריות  שנאוי שאין הבריות, שנאת  סיבת הוא  והכבוד  הרע, מיצר נמשכת

כמו לה..)(תוי "ט) לידון  'והחיים ' ולא  לידון, 'וחיים ' גורס  והוא הרע "ב לפי הביאור  כן
שלנו  ותקיףלו ..(תוי"ט )בספרים חזק כלומר  הארץ, אילי  מלשון  אל , יונה)הוא  .(רבינו 

 י י ח ר ו ק מ

עח



אומר זומא ב אבות ד פרק עב

יוֹ סי ר בּ י מחוּ ק. ניר  על כת וּ בה לדיוֹ 
א וֹ מר, ה בּ בלי  כּ פר אי ׁש  יה וּ דה  בר 
ד וֹ מה, ה וּ א  למה ה קּ טנּ ים מן  הלּ וֹ מד 
מגּ ּת וֹ . יין  וׁש וֹ תה קהוֹ ת  ענבים לאכל
ד וֹ מה, הוּ א  למה ה זּ קנים מן  והלּ וֹ מד 
יׁש ן . יין  וׁש וֹ תה בּ ׁש לוֹ ת  ענבים לאכל
א לּ א בּ קּ נקן , ּת סּת כּ ל אל א וֹ מר, רבּ י 
מלא חדׁש  קנקן  י ׁש  בּ וֹ . ּׁשיּ ׁש  במה 

בּ וֹ : אין  חד ׁש  ׁש אפ לּ וּ  וי ׁש ן  יׁש ן ,

      
   לא  

    
     

     
    

 לב    
      

  לג 
    
     
    

              
           

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

קהוֹ ת. צר כּ ן ענבים  כּ ל  נתבּ לוּ  ׁש א ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

לא  היּ לד חכמת  ּכ הינים. את ֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַוּ מקהוֹ ת

מתקבּ לים  דּ בריו ואין צר כּ ּה  כּ ל  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִנתיבה

הלּ ב : ל  מגּ ּת וֹ .וּ מתי בים ׁש מריו יין  ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ּת רבת  היּ לד  חכמת  ּכ בּ תוֹ כ וֹ . ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְמערבים

בּ ּה : י ׁש  ּת סּת כּ ל ספקוֹ ת אל  א וֹ מר ר בּ י  ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
יהוּ דה,בּ ּק נקן. בּ רבּ י יוֹ סי אדרבּ י ּפ ליג רבּ י ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

יׁש ן  יין מלא חדׁש  קנקן ׁש יּ ׁש  כּ מ וֹ  כּ י  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְואמר

זקנים  ויׁש  זקנים, כּ טם ׁש ּט מוֹ  ילד  י ׁש   ָּכ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

הילדים: מן החכמה בּ מלת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְּפ חוּ תים

תורהלא. דברי  לזכור  וכשירצה העולם מעניני  רבים חשבונות  בדעתו נחקקו  כבר  זקן  וכן
בשלמות  לזה יוכל ולא  המחשבות לאותם  למחקם  בתוי"ט )יצטרך הובא  שמואל, וז"ל(מדרש .

איש כו )החזון  סימן ובטחון מחוק ,(אמונה נייר  על  כתובה  לדיו דומה  זקן הלומד  אמנם  ואם
מספר  ואין אליה  ערך אין מחוק  נייר  על החכמה  דיו  גם ערכה, ורב  החכמה יקרת לגודל אבל

עכ"ל. שוויה , מתקבלים לב.לעוצם  דבריו ואין צרכה כל נתישבה  לא הילד  חכמת כך
מרגיש שיניו בין  עדיין  כשהם  שכבר  נתבשלו שלא  לענבים ודומה הלב, על ומתישבים

הרע "ב)ברעותם  דברי בביאור ודומהלג ..(תוי"ט  בה, יש ספיקות  תערובת  הילד חכמת כך
כן  מכאובות, ימלא בטנו בחדרי אבל  השתייה  בשעת  לחיך לו  יערב  כי  מגתו יין לשותה

העיון  בתחילת ומורגשים  נראים  אינן הילד בחכמת שיש  הספיקות תערובת  .(שם)לפעמים

 י י ח ר ו ק מ

אומר זומא ב אבות ד עג פרק

הקּ נאה אוֹ מר, הקּ ּפ ר אלעזר רבּ י
האדם  את  מוֹ ציאין  והכּ בוֹ ד , והּת אוה

הע וֹ לם: מן 

למוּ ת, היּ לּ וֹ דים אוֹ מר, היה הוּ א
לידע לדּ וֹ ן . והחיּ ים להחיוֹ ת , והּמ תים
ה יּ וֹ צר, הוּ א אל, ׁש הוּ א וּ להוּ דע לה וֹ די ע

כא 

כב

    
      

    
    

           לד 

       
   

      
    

    
     לה       

        
  לו           

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ּת אותוֹ והּת אוה.כא למלאוֹ ת המב ּק ׁש  ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
וכ יּ וֹ צא  וּ ב ילה וּ ׁש תיּ ה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַבּ אכילה

אדם:והכּ בוֹ ד.בּ הן: בּ ני  ׁש יּ כ בּ דוּ הוּ  ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
למ וּ ת.כב כּ בר הי לּ וֹ דים  ׁש נּ וֹ לד  מי ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌

למ וּ ת: הוּ א תידים והּמ תים.תיד  ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌
לח יּ י אלּ ה הדּ ין, לי וֹ ם ולמד ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִלחיוֹ ת
ע וֹ לם: וּ לדראוֹ ן לחרפוֹ ת ואלּ ה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָע וֹ לם,

לדּ וֹ ן . נדּ וֹ נים וחיּ ים  להי וֹ ת ע וֹ מדין ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌
הדּ ין: וּ להוֹ די ע.מאחרים:לידע.לי וֹ ם ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌

מ צמוֹ :וּ להוּ דע.לאחרים: הוּ א להבין ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌
כּ חמר היּ וֹ צר. בּ ידוֹ  הוּ א הע וֹ לם ׁש כּ ל  ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌

ׁש הוּ א  לפי ּט ם, וּ מה היּ וֹ צר . ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְבּ יד
כּ לּ וֹ  הע וֹ לם כּ ל את ׁש בּ רא ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַהבּ וֹ רא
כּ רצוֹ נוֹ : בּ וֹ  לשׂ וֹ ת יכ וֹ ל  לפיכ ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵמאין,

מעלותלד. לא  לו יגיעו  ולא בהכרח  התורה אמונת  יפסיד  מהן  באחת או  המדות  באלה כי
המדות  מעלות ולא יונה(רמב"ם)שכליות וברבנו הבא. מעולם  ר "ל העולם  מן  ולדידיה .

תמיתנו עצל ותאות  עצמותיו , מרקיב הקנאה כי  מעוה "ז, שר "ל השני בפירושו  (משליכתב

כה) בעליה .כא, את מקברת  ורבנות יהושע , רבי של מאמרו  דוגמת  זה מי"א)(ומאמר  עין(פ"א

ה מן האדם  את מוציאין הבריות  ושנאת הרע ויצר והתאוההרע  הרע, מעין נמשכת שהקנאה עולם .

הכבוד  אחר הרודף כמו  לבריות  שנאוי שאין הבריות, שנאת  סיבת הוא  והכבוד  הרע, מיצר נמשכת

כמו לה..)(תוי "ט) לידון  'והחיים ' ולא  לידון, 'וחיים ' גורס  והוא הרע "ב לפי הביאור  כן
שלנו  ותקיףלו ..(תוי"ט )בספרים חזק כלומר  הארץ, אילי  מלשון  אל , יונה)הוא  .(רבינו 

 י י ח ר ו ק מ

עט



אומר זומא ב אבות ד פרק עד

הוּ א הּמ בין, הוּ א הבּ וֹ רא, הוּ א
דּ ין, בעל הוּ א עד, הוּ א הדּ יּ ן,
ׁש אין ה וּ א ,  ּבּ רו לדוּ ן . עתיד והוּ א 
ולא ׁש כחה , ולא  עולה, לא  לפניו
ׁש ה כּ ל  ׁש חד , מקּ ח ולא  פנים, מּׂשוֹ א 
החׁש בּ וֹ ן. לפי ׁש הכּ ל ודע ׁש לּ וֹ .

    
     

      
      

     
     

     
 לז   

            
             

             
           

     לח    לט   
           

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הדּ יּ ן. הוּ א הּמ בין  כּ להוּ א ׁש הבין אחר  ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
לפניו: בּ דּ ין  מביאן  דּ ין.משׂ יהם ב על  הוּ א ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

החוֹ טאים: את  ּת וֹ ב עתידׁש הוּ א וה וּ א ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌
הבּ א:לד וּ ן. וללעוֹ לם פנים מ ּׂשוֹ א א ולא ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌

ׁש חד . לצדּ יק מּק ח אפלּ וּ  פנים נ וֹ שׂ א ׁש אינוֹ  ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌
ׁש בּ את  קלּ ה ברה ל יניׁש וֹ  ׁש א ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָגּ מוּ ר

בּ ׁש ביל הּמ צוה  ׁש חד לוֹ קח ואינוֹ  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְליד וֹ .
וענׁש  הּמ צוה  ל  שׂ כר נ וֹ תן אלּ א ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָהברה.

הרמבּ "ם: ּפ רׁש   ּכ ה ברה. ודעל  ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌
חׁש בּ וֹ ן. לפי  בּ א וּ פרוּ טה ׁש ה כּ ל  ּפ רוּ טה ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

קלּ וֹ ת  ברוֹ ת  ּכ גּ דוֹ ל. לח ׁש בּ וֹ ן ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִמצטרפת
עוֹ לוֹ ת מרבּ וֹ ת גּ דוֹ ל :כּ ׁש הן לח ׁש בּ וֹ ן ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

לדיין.לז. דין  ובעל דין, לבעל  עד  הקדים  ולכן זו, אף זו לא בדרך נקטינהו  התנא
הדיין  ידון  כך ואחר  עדיו יביא  כך  ואחר  לתבוע קודם  דין  בעל  הזמנים בסדר  אבל

והגמר לח..(תוי"ט ) המצוה תחילת  אלא  עשה לא  והאדם  לו, מסייעין לטהר  שהבא
שייך הדין  מן ולכן  הגומרה , שם על אלא  נקראת המצוה  ואין הקב"ה, ידי על נעשה 
אבל שלו, כולה כאילו  להמקיימה  שכר  נותן יתברך שבחסדו  אלא להקב"ה  המצוה
שהרי  סוף , ועד מתחילה בעצמו  כולו עושה שאדם עבירה  בזה יכבה לא מקום  מכל

לעיל כמבואר  לו מסייעין  אין אבל  לו פותחין  רק לטמא  מ"ב)הבא שמואל (פ"ד (מדרש 

בתוי"ט ) החשבון'.לט..הובא  לפי  שהכל 'ודע הספרים  כגירסת  ולא  הרע"ב, גירסת כן

 י י ח ר ו ק מ

אומר זומא ב אבות ד עה פרק

בּ ית ׁש הּׁשאוֹ ל יצר יבטיח ואל
ועל  נ וֹ צר , א ּת ה כּ רח ׁש על ,ל מנ וֹ ס
א ּת ה  כּ רח ועל נ וֹ לד, א ּת ה כּ רח
כּ רח ועל מת , א ּת ה כּ רח ועל חי ,
מל לפני  וחׁש בּ וֹ ן  דּ ין  לּת ן  עתיד א ּת ה 

הוּ א :  ּבּ רו ה קּ דוֹ ׁש  הּמ לכים מלכי 

וּ מה  הע וֹ לם. נברא  מאמרוֹ ת  בּ עשׂ רה 
אחד  במאמר והלא  לוֹ מר , ּת למוּ ד 

א 

    
      

     
      

מ    
    
    

    
             

       מא      
            

         

מאמרות  בעשרה  ה פרק

    
     

   א 
          ב   

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

נ וֹ צר. א ּת ה כּ רח אינּה ׁש על ׁש הנּ ׁש מה ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
טהוֹ ר  מקוֹ ם הּפ ר גּ וֹ ד, מן לצאת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָר וֹ צה
בּ מי ול כּ נס ׁש ם, מ נּ חוֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש הנּ ׁש מוֹ ת
וּ מוֹ ציאּה  בּ א וּ מלא טמא, בּ מקוֹ ם ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִאה

האה: בּ מי  וּ מכניס ּה  כּ רח ּה  ו על בּ ל  ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌
נ וֹ לד. א ּת ה אינוֹ כּ רח הלּ ידה בּ ׁש ת ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

כּ רחוֹ : בּ ל  מ וֹ ציאוֹ  וּ מלא לצאת, ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶר וֹ צה
חי . א ּת ה כּ רח מד כּ א ו על אדם יׁש  ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌

יכוֹ ל : ואינוֹ  למוּ ת ור וֹ צה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְבּ י ּס וּ רים
מאמר וֹ ת.א ויּ אמר ,בּ עשׂ רה ּת ׁש ה ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌

דּ כתיב הוּ א, מאמר  נּמ י ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְוּ בראׁש ית
לג) נשׂ וּ :(ּת הלּ ים ׁש מים ה' בּ דבר  ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌

שמואלמ. לומר )מדרש  לי ואפשר עיי "ש .א.רש"י .מא..(ד"ה  ברע "ב , עפ "י ב.כדאיתא
שמואל אחת)מדרש  קושיא הכל כי לומר עוד ואפשר הוא(ד"ה שהקושיא  מפרש  בתוי "ט  אבל .

הבריאה. עצם על  הקושיא  ואין מאמרות , בעשרה שנברא  ללמדנו התורה הוצרך למה
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פ



אומר זומא ב אבות ד פרק עד

הוּ א הּמ בין, הוּ א הבּ וֹ רא, הוּ א
דּ ין, בעל הוּ א עד, הוּ א הדּ יּ ן,
ׁש אין ה וּ א ,  ּבּ רו לדוּ ן . עתיד והוּ א 
ולא ׁש כחה , ולא  עולה, לא  לפניו
ׁש ה כּ ל  ׁש חד , מקּ ח ולא  פנים, מּׂשוֹ א 
החׁש בּ וֹ ן. לפי ׁש הכּ ל ודע ׁש לּ וֹ .

    
     

      
      

     
     

     
 לז   

            
             

             
           

     לח    לט   
           

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הדּ יּ ן. הוּ א הּמ בין  כּ להוּ א ׁש הבין אחר  ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
לפניו: בּ דּ ין  מביאן  דּ ין.משׂ יהם ב על  הוּ א ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

החוֹ טאים: את  ּת וֹ ב עתידׁש הוּ א וה וּ א ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌
הבּ א:לד וּ ן. וללעוֹ לם פנים מ ּׂשוֹ א א ולא ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌

ׁש חד . לצדּ יק מּק ח אפלּ וּ  פנים נ וֹ שׂ א ׁש אינוֹ  ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌
ׁש בּ את  קלּ ה ברה ל יניׁש וֹ  ׁש א ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָגּ מוּ ר

בּ ׁש ביל הּמ צוה  ׁש חד לוֹ קח ואינוֹ  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְליד וֹ .
וענׁש  הּמ צוה  ל  שׂ כר נ וֹ תן אלּ א ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָהברה.

הרמבּ "ם: ּפ רׁש   ּכ ה ברה. ודעל  ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌
חׁש בּ וֹ ן. לפי  בּ א וּ פרוּ טה ׁש ה כּ ל  ּפ רוּ טה ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

קלּ וֹ ת  ברוֹ ת  ּכ גּ דוֹ ל. לח ׁש בּ וֹ ן ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִמצטרפת
עוֹ לוֹ ת מרבּ וֹ ת גּ דוֹ ל :כּ ׁש הן לח ׁש בּ וֹ ן ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

לדיין.לז. דין  ובעל דין, לבעל  עד  הקדים  ולכן זו, אף זו לא בדרך נקטינהו  התנא
הדיין  ידון  כך ואחר  עדיו יביא  כך  ואחר  לתבוע קודם  דין  בעל  הזמנים בסדר  אבל

והגמר לח..(תוי"ט ) המצוה תחילת  אלא  עשה לא  והאדם  לו, מסייעין לטהר  שהבא
שייך הדין  מן ולכן  הגומרה , שם על אלא  נקראת המצוה  ואין הקב"ה, ידי על נעשה 
אבל שלו, כולה כאילו  להמקיימה  שכר  נותן יתברך שבחסדו  אלא להקב"ה  המצוה
שהרי  סוף , ועד מתחילה בעצמו  כולו עושה שאדם עבירה  בזה יכבה לא מקום  מכל

לעיל כמבואר  לו מסייעין  אין אבל  לו פותחין  רק לטמא  מ"ב)הבא שמואל (פ"ד (מדרש 

בתוי"ט ) החשבון'.לט..הובא  לפי  שהכל 'ודע הספרים  כגירסת  ולא  הרע"ב, גירסת כן

 י י ח ר ו ק מ

אומר זומא ב אבות ד עה פרק

בּ ית ׁש הּׁשאוֹ ל יצר יבטיח ואל
ועל  נ וֹ צר , א ּת ה כּ רח ׁש על ,ל מנ וֹ ס
א ּת ה  כּ רח ועל נ וֹ לד, א ּת ה כּ רח
כּ רח ועל מת , א ּת ה כּ רח ועל חי ,
מל לפני  וחׁש בּ וֹ ן  דּ ין  לּת ן  עתיד א ּת ה 

הוּ א :  ּבּ רו ה קּ דוֹ ׁש  הּמ לכים מלכי 

וּ מה  הע וֹ לם. נברא  מאמרוֹ ת  בּ עשׂ רה 
אחד  במאמר והלא  לוֹ מר , ּת למוּ ד 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

נ וֹ צר. א ּת ה כּ רח אינּה ׁש על ׁש הנּ ׁש מה ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
טהוֹ ר  מקוֹ ם הּפ ר גּ וֹ ד, מן לצאת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָר וֹ צה
בּ מי ול כּ נס ׁש ם, מ נּ חוֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש הנּ ׁש מוֹ ת
וּ מוֹ ציאּה  בּ א וּ מלא טמא, בּ מקוֹ ם ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִאה

האה: בּ מי  וּ מכניס ּה  כּ רח ּה  ו על בּ ל  ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌
נ וֹ לד. א ּת ה אינוֹ כּ רח הלּ ידה בּ ׁש ת ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

כּ רחוֹ : בּ ל  מ וֹ ציאוֹ  וּ מלא לצאת, ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶר וֹ צה
חי . א ּת ה כּ רח מד כּ א ו על אדם יׁש  ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌

יכוֹ ל : ואינוֹ  למוּ ת ור וֹ צה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְבּ י ּס וּ רים
מאמר וֹ ת.א ויּ אמר ,בּ עשׂ רה ּת ׁש ה ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌

דּ כתיב הוּ א, מאמר  נּמ י ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְוּ בראׁש ית
לג) נשׂ וּ :(ּת הלּ ים ׁש מים ה' בּ דבר  ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌

שמואלמ. לומר )מדרש  לי ואפשר עיי "ש .א.רש"י .מא..(ד"ה  ברע "ב , עפ "י ב.כדאיתא
שמואל אחת)מדרש  קושיא הכל כי לומר עוד ואפשר הוא(ד"ה שהקושיא  מפרש  בתוי "ט  אבל .

הבריאה. עצם על  הקושיא  ואין מאמרות , בעשרה שנברא  ללמדנו התורה הוצרך למה
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מאמרות אבות בעשרה ה  פרק  עו 

מן להּפ רע אלּ א להבּ ראוֹ ת, יכוֹ ל
העוֹ לם את ׁש ּמ אבּ דין הרׁש עים
שׂ כר  ולּת ן  מאמרוֹ ת , בעשׂ רה  ׁש נּ ברא 
הע וֹ לם  את  ׁש ּמ קיּ מין  לצּ דּ יקים טוֹ ב

מאמר וֹ ת : ב עשׂ רה ׁש נּ ברא 

להוֹ די ע נח, ועד מאדם ד וֹ רוֹ ת  עשׂ רה
א ּפ י  אר ה דּ וֹ ר וֹ ת כּ ּמ ה ׁש כּ ל לפניו, ם 

ׁש הביא עד וּ באין מכעיסין היוּ 
דוֹ ר וֹ ת עליהם עשׂ רה ה ּמ בּ וּ ל. מי את  
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

העוֹ לם. את נפׁש ׁש ּמ א בּ דים המא בּ ד  ׁש כּ ל ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌
מלא, עוֹ לם  א בּ ד כּ אלּ וּ  מיּ שׂ ראל ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַאחת
נפׁש ם  את  מאבּ דים  ׁש בּ וֹ נם  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוהרׁש ים 
ולי  מצאתי .  ּכ הע וֹ לם . את מאבּ דים  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְכּ א לּ וּ 
מ ּמ ׁש , העוֹ לם את  ׁש ּמ א בּ דין ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִנראה,
חוֹ בה, לכף כּ לּ וֹ  הע וֹ לם  כּ ל את ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ּמ כריים 

בּ ׁש בילם : אבד הע וֹ לם ׁש נּ ברא ונמצא  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

מאמרוֹ ת. המאבּ דבעשׂ רה דּ וֹ מה ואינ וֹ  ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
למלאכה  אחד בּ י וֹ ם נשׂ ית  ׁש היא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְמלאכה

ימים: בּ הר בּ ה  נשׂ ית  כּ ּמ ה בׁש היא  לה וֹ דיע ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
לפניו . אּפ ים ּת תמּה אר אל אּת ה  אף ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌

ה לּ לוּ  ה נים כּ ל  העוֹ לם  לא ּמ וֹ ת ֶׁש הארי◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌
 הארי ׁש יּ וֹ תר בּ בניו, מׁש ּת בּ דין ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש הן
נׁש טפ וּ :  ּכ ואחר נח, וד ׁש ּמ אדם ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַלדּ וֹ רוֹ ת 

פירוש .ג . עוד ועיי"ש  הרשעים ,ד.רע"ב , בעונש ה ' חפץ  ולא  להיטיב הטוב שדרך ואע"פ
לתת משום  היא  הטעם  שעיקר  לומר  אפשר  ועוד לחטוא . שייראו  כדי  טובו מדת  זה גם  אבל

מרובה עונש  יגיע שלרשעים נמשך  שממילא אלא  לצדיקים, טוב מהרי"ח)שכר  .(חידושי
בג'ה. שהיה ומהחורבן תרנ "ו, באלף היה המבול כי  והיינו  כו', האריך שיותר  איתא  ברע"ב

שחי  הרע"ב זמן עד תמ"ב(בערך )תתכ"ח  מאלף יותר  עבר  לא ר "ע ה' שנת  תוי"ט )עד  .(עיין

 י י ח ר ו ק מ

מאמרות אבות בעשרה ה  עז פרק 

כּ ּמ ה להוֹ דיע אברהם, ועד מנּ ח
הי וּ  ה דּ וֹ ר וֹ ת  ׁש כּ ל לפניו, א ּפ ים אר
אברהם ׁש בּ א עד וּ באין, מכעיסין

כּ לּ ם: שׂ כר  עליו וקבּ ל

אבינוּ  אברהם  נתנּס ה  נסי וֹ נ וֹ ת  עשׂ רה 
כּ ּמ ה  לה וֹ די ע בּ כ לּ ם , ו עמד  ה ּׁשלוֹ ם עליו
ה ּׁשל וֹ ם : עליו אבינוּ  אברהם  ׁש ל ח בּ ת וֹ 

במצרים  לאב וֹ תינ וּ  נ עשׂ וּ  נ ּס ים עשׂ רה
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

כּ לּ ם. שׂ כר עליו ט וֹ בים וקבּ ל  מ שׂ ים שׂ ה ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌
 לפיכ כּ לּ ם, ׁש יּ שׂ וּ  ראוּ י  היה מה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נגד 
ליו  ׁש נּ טל וּ כמוֹ  בּ זכוּ תוֹ . כּ לּ ם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ִנצּ וֹ ל וּ 
 ּכ כּ לּ ם כּ נגד הזּ ה בּ ע וֹ לם מצוֹ ת ◌ָ◌ָ◌◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹעל 
ׁש כּ ל  כּ לּ ם, כּ נגד שׂ כר  הבּ א בּ ע וֹ לם ◌ָ◌ֶ◌ָ◌◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִקבּ ל 
דן  בּ גן אחד  חלקים, ׁש ני ל וֹ  י ׁש  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָאדם
וחלק  חלקוֹ  נוֹ טל  זכה בּ גּ יהנם, ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְואחד
וחלק  חלקוֹ  נוֹ טל  נתחיּ ב , דן, בּ גן ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲחבר וֹ 

בּ גּ יהנם טו:)חבר וֹ  עשׂ רה ג:(חגיגה  ֲ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲֹ◌ִ◌ָ◌
ׁש הׁש ליכוֹ נסי וֹ נ וֹ ת. כּ שׂ דים, אוּ ר  אחד, ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌

.מארצ ל  ל ׁש ני, האׁש . לכב ׁש ן ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִנמר וֹ ד
האה  וּת ּק ח  רביי , ר ב . ויהי  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְׁש ליׁש י,
הּמ לכים. מלחמת חמי ׁש י , ּפ רעה. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲֹ◌ְ◌ַ◌ֵבּ ית
ׁש הראהוּ  הבּ תרים, בּ ין ממד  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִׁש י,
ׁש מיני, הּמ ילה. ׁש בי י, מלכיּ וֹ ת. ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ִׁש בּ וּ ד
ּת ׁש י י, שׂ רה. את וי ּק ח  אבימל ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַויּ ׁש לח 
שׂ ירי, בּ נּה . ואת הזּ את האמה ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָגּ ר ׁש 

לאבוֹ תינ וּ דהקדה: נעשׂ וּ  נּס ים  עשׂ רה ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌
מכּ וֹ ת בּ מצרים. משׂ ר  (ט ).ׁש נּ צּ וֹ לוּ  ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌

בּ ישׂ ראל : ולא בּ ּמ צר יּ ים היוּ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌◌ְוכ לּ ם

כולם .ו . כנגד שכר  הבא  בעולם  קיבל שגם ועיי "ש  עיי "ש .ז.רע"ב, ברע "ב, המה  מפורטים 
יונהח. רש"י .ט.רבינו
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מאמרות אבות בעשרה ה  פרק  עו 

מן להּפ רע אלּ א להבּ ראוֹ ת, יכוֹ ל
העוֹ לם את ׁש ּמ אבּ דין הרׁש עים
שׂ כר  ולּת ן  מאמרוֹ ת , בעשׂ רה  ׁש נּ ברא 
הע וֹ לם  את  ׁש ּמ קיּ מין  לצּ דּ יקים טוֹ ב

מאמר וֹ ת : ב עשׂ רה ׁש נּ ברא 

להוֹ די ע נח, ועד מאדם ד וֹ רוֹ ת  עשׂ רה
א ּפ י  אר ה דּ וֹ ר וֹ ת כּ ּמ ה ׁש כּ ל לפניו, ם 

ׁש הביא עד וּ באין מכעיסין היוּ 
דוֹ ר וֹ ת עליהם עשׂ רה ה ּמ בּ וּ ל. מי את  
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

העוֹ לם. את נפׁש ׁש ּמ א בּ דים המא בּ ד  ׁש כּ ל ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌
מלא, עוֹ לם  א בּ ד כּ אלּ וּ  מיּ שׂ ראל ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַאחת
נפׁש ם  את  מאבּ דים  ׁש בּ וֹ נם  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוהרׁש ים 
ולי  מצאתי .  ּכ הע וֹ לם . את מאבּ דים  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְכּ א לּ וּ 
מ ּמ ׁש , העוֹ לם את  ׁש ּמ א בּ דין ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִנראה,
חוֹ בה, לכף כּ לּ וֹ  הע וֹ לם  כּ ל את ◌ָ◌ַ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ּמ כריים 

בּ ׁש בילם : אבד הע וֹ לם ׁש נּ ברא ונמצא  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

מאמרוֹ ת. המאבּ דבעשׂ רה דּ וֹ מה ואינ וֹ  ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
למלאכה  אחד בּ י וֹ ם נשׂ ית  ׁש היא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְמלאכה

ימים: בּ הר בּ ה  נשׂ ית  כּ ּמ ה בׁש היא  לה וֹ דיע ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
לפניו . אּפ ים ּת תמּה אר אל אּת ה  אף ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌

ה לּ לוּ  ה נים כּ ל  העוֹ לם  לא ּמ וֹ ת ֶׁש הארי◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ְ◌◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌
 הארי ׁש יּ וֹ תר בּ בניו, מׁש ּת בּ דין ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש הן
נׁש טפ וּ :  ּכ ואחר נח, וד ׁש ּמ אדם ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַלדּ וֹ רוֹ ת 

פירוש .ג . עוד ועיי"ש  הרשעים ,ד.רע"ב , בעונש ה ' חפץ  ולא  להיטיב הטוב שדרך ואע"פ
לתת משום  היא  הטעם  שעיקר  לומר  אפשר  ועוד לחטוא . שייראו  כדי  טובו מדת  זה גם  אבל

מרובה עונש  יגיע שלרשעים נמשך  שממילא אלא  לצדיקים, טוב מהרי"ח)שכר  .(חידושי
בג'ה. שהיה ומהחורבן תרנ "ו, באלף היה המבול כי  והיינו  כו', האריך שיותר  איתא  ברע"ב

שחי  הרע"ב זמן עד תמ"ב(בערך )תתכ"ח  מאלף יותר  עבר  לא ר "ע ה' שנת  תוי"ט )עד  .(עיין

 י י ח ר ו ק מ

מאמרות אבות בעשרה ה  עז פרק 

כּ ּמ ה להוֹ דיע אברהם, ועד מנּ ח
הי וּ  ה דּ וֹ ר וֹ ת  ׁש כּ ל לפניו, א ּפ ים אר
אברהם ׁש בּ א עד וּ באין, מכעיסין

כּ לּ ם: שׂ כר  עליו וקבּ ל

אבינוּ  אברהם  נתנּס ה  נסי וֹ נ וֹ ת  עשׂ רה 
כּ ּמ ה  לה וֹ די ע בּ כ לּ ם , ו עמד  ה ּׁשלוֹ ם עליו
ה ּׁשל וֹ ם : עליו אבינוּ  אברהם  ׁש ל ח בּ ת וֹ 

במצרים  לאב וֹ תינ וּ  נ עשׂ וּ  נ ּס ים עשׂ רה

ג 

ד
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  ז  
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              ט

   
   

   

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

כּ לּ ם. שׂ כר עליו ט וֹ בים וקבּ ל  מ שׂ ים שׂ ה ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌
 לפיכ כּ לּ ם, ׁש יּ שׂ וּ  ראוּ י  היה מה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נגד 
ליו  ׁש נּ טל וּ כמוֹ  בּ זכוּ תוֹ . כּ לּ ם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ִנצּ וֹ ל וּ 
 ּכ כּ לּ ם כּ נגד הזּ ה בּ ע וֹ לם מצוֹ ת ◌ָ◌ָ◌◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹעל 
ׁש כּ ל  כּ לּ ם, כּ נגד שׂ כר  הבּ א בּ ע וֹ לם ◌ָ◌ֶ◌ָ◌◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִקבּ ל 
דן  בּ גן אחד  חלקים, ׁש ני ל וֹ  י ׁש  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָאדם
וחלק  חלקוֹ  נוֹ טל  זכה בּ גּ יהנם, ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְואחד
וחלק  חלקוֹ  נוֹ טל  נתחיּ ב , דן, בּ גן ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲחבר וֹ 

בּ גּ יהנם טו:)חבר וֹ  עשׂ רה ג:(חגיגה  ֲ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲֹ◌ִ◌ָ◌
ׁש הׁש ליכוֹ נסי וֹ נ וֹ ת. כּ שׂ דים, אוּ ר  אחד, ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌

.מארצ ל  ל ׁש ני, האׁש . לכב ׁש ן ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִנמר וֹ ד
האה  וּת ּק ח  רביי , ר ב . ויהי  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְׁש ליׁש י,
הּמ לכים. מלחמת חמי ׁש י , ּפ רעה. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲֹ◌ְ◌ַ◌ֵבּ ית
ׁש הראהוּ  הבּ תרים, בּ ין ממד  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִׁש י,
ׁש מיני, הּמ ילה. ׁש בי י, מלכיּ וֹ ת. ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ִׁש בּ וּ ד
ּת ׁש י י, שׂ רה. את וי ּק ח  אבימל ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַויּ ׁש לח 
שׂ ירי, בּ נּה . ואת הזּ את האמה ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָגּ ר ׁש 

לאבוֹ תינ וּ דהקדה: נעשׂ וּ  נּס ים  עשׂ רה ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌
מכּ וֹ ת בּ מצרים. משׂ ר  (ט ).ׁש נּ צּ וֹ לוּ  ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌

בּ ישׂ ראל : ולא בּ ּמ צר יּ ים היוּ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌◌ְוכ לּ ם

כולם .ו . כנגד שכר  הבא  בעולם  קיבל שגם ועיי "ש  עיי "ש .ז.רע"ב, ברע "ב, המה  מפורטים 
יונהח. רש"י .ט.רבינו

 י י ח ר ו ק מ

פי



מאמרות אבות בעשרה ה  פרק  עח

מכּ וֹ ת עשׂ ר היּ ם. על ועשׂ רה
על הוּ א  ּבּ רו הקּ דוֹ ׁש  הביא
ה יּ ם. על ועשׂ ר  בּ מצרים הּמ צר יּ ים

  י   
    

   
   יא 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

היּ ם. על  הּמ ים ו עשׂ רה ויּ בּ קע וּ  .אחד, ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌
ונכנסוּ  אהל כּ מין היּ ם ׁש נּ שׂ ה ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵׁש ני ,

דּ כתיב  לתוֹ כ וֹ , ג)ישׂ ראל  נקב ּת (חבּק וּ ק ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ׁש נּ שׂ ה  ׁש ליׁש י, ּפ רזיו. ראׁש  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ְבמּט יו
וטיט , חמר  בּ לא יב ׁש  היּ ם ◌ִ◌ְ◌ֶֹֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַקרקית

יד )דּ כתיב  הלכוּ (ׁש מוֹ ת  י שׂ ראל וּ בני  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌
ׁש דּ רכוּ  היּ ם ׁש ּק רקית רבי י, ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַב יּ בּ ׁש ה.
י שׂ ראל  אחרי  ר וֹ דפים ׁש היוּ  הּמ צר יּ ים ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַבּ וֹ 
דּ כתיב וטיט , חמר  ונשׂ ה ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִנתחלחל

ג) חמיׁש י,(חב ּק וּ ק ר בּ ים. מים חמר  ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌
הי וּ  לא היּ ם בּ קרקע  הנּ קּפ אים ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶׁש הּמ ים
כּ ין  קט נּ וֹ ת, חתיכוֹ ת אלּ א אחת ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲחתיכה
אצל  זה מסדּ רים הבּ נין ואבני ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְלבנים

כּ דכתיב  עד )זה, פוֹ רר ּת (ּת הלּ ים  אּת ה ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ׁש י, ּפ ר וּ רים. כּ ין ׁש נּ שׂ ה ים,  ּז ְב◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌
קׁש ים  ונשׂ וּ  הנּ קּפ אים הּמ ים ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ תקוּ 

כּ דכתיב  ראׁש י(ׁש ם )כּ סל ים, ׁש בּ ר ּת  ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
נקראוּ  והּמ צר יּ ים הּמ ים, ל ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַתנּ ינים
שׂ ר  ל ׁש נים היּ ם ׁש נּ גזר  ׁש ביי , ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַּת נּ ינים.
וׁש בט  ׁש בט  כּ ל  ׁש יּ בר וּ  כּ די ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְגּ זרים

דּ כתיב  והינוּ  לב דּ וֹ , אחד  קלו)בּ דר (ׁש ם ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ׁש ּק פאוּ  ׁש מיני, לגזרים. סוּ ף ים ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְלגוֹ זר 
ׁש יּ ראוּ  כּ די וּ זכוּ כית, וׁש הם כּ סּפ יר  ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהּמ ים
היה  האׁש  ׁש ּמ וּ ד  אלּ וּ , את אלּ וּ  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהבטים

ׁש נּ אמר  וזהוּ  להם, יח)מאיר  ח ׁש כת (ׁש ם ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
הּמ ים  קבּ וּ ץ כּ לוֹ מר  ׁש חקים, בי ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַמים
לטהר . המים כּ צם ׁש חקים כּ בי ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ָהיה
מתוּ קים  מים מּמ נּ וּ  יוֹ צאים ׁש היוּ  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְּת ׁש י י,
נוֹ זלים. ׁש נּ אמר  וזהוּ  אוֹ תם, ׁש וֹ תים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶׁש הי וּ 
רצוּ , מה מהם ׁש תוּ  ׁש לּ אחר  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲשׂ ירי,
ונשׂ ים  נקּפ אים היוּ  מהם ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַהנּ וֹ תרים

דּ כתיב  טו)רמ וֹ ת, מים (ׁש מוֹ ת נרמ וּ  ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌
נוֹ זלים: נד כמוֹ  הביא נצּ ב וּ  מ כּ וֹ ת עשׂ ר  ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌

בּ מצרים. הּמ צריּ ים  על  הוּ א   ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש 
באח "ב : עד"ש  היּ ם.דצ"ך  על ועשׂ ר 

ויּ וֹ ׁש ע . ׁש בּ ׁש ירת נפיל וֹ ת שׂ ר  כּ נגד  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵהן
סוּ ף, בים ט בּ ע וּ  ב יּ ם, ירה ב יּ ם, ◌ַ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָרמה
ּת ר ץ  במצוֹ ל וֹ ת, ירד וּ  יכסימוּ , ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ְּת הוֹ מוֹ ת
כּ ּס מ וֹ  כּ ּק ׁש , יאכלמ וֹ  ,קמי ּת הרס ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ֶ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֵאוֹ יב ,
נפיל וֹ ת. שׂ ר  הרי כּ ע וֹ פרת, צלל וּ  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָים,
הנּ פיל וֹ ת, בּ ח ׁש בּ וֹ ן אינוֹ  ארץ ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְותבל מ וֹ 

ׁש זּ כוּ  ט וֹ בתן היא לקב וּ רה:ׁש זּ וֹ  ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

עיי "ש .י. מפרטם, בשירתיא.הרע"ב המוזכרים ושבירה  נפילה של  לשונות עשר  כנגד 
עיי "ש . ברע "ב, כמבואר  הים,

 י י ח ר ו ק מ

מאמרות אבות בעשרה ה  עט פרק 

את אבוֹ תינוּ  נּס וּ  נסיוֹ נוֹ ת עשׂ רה
ׁש נּ אמר  בּמ ד בּ ר , הוּ א   ּבּ ר ו הּמ קוֹ ם

יד) ּפ עמים (במדבר  עשׂ ר זה אתי וינ ּס וּ 
בּ קוֹ לי : ׁש מע וּ  ולא 

בּ בית  לאבוֹ תינ וּ  נ עשׂ וּ  נ ּס ים עשׂ רה
מריח אּׁשה הּפ ילה לא הּמ קדּ ׁש .
בּ שׂ ר הסריח ולא הקּ דׁש , בּ שׂ ר
זבוּ ב נראה ולא מעוֹ לם, הקּ דׁש 
קרי ארע ולא הּמ טבּ חים, בּ בית
ולא הכּ ּפ וּ רים, בּ יוֹ ם גּ דוֹ ל לכהן
ה ּמ ערכה, עצי ׁש ל א ׁש  ג ׁש מים כבּ וּ 
ה עׁש ן , עּמ וּ ד את  הר וּ ח נצחה ולא 
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    יג

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

 ּבּ ר ו להּק ד וֹ ׁש  אבוֹ תינ וּ  נּס וּ  נסי וֹ נ וֹ ת עשׂ רה
בּמ ד בּ ר. בּ ירידה,הוּ א  אחד בּ יּ ם, ׁש נים ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

נאמר  יד )ׁש ם קברים (ׁש ם אין המבּ לי ָ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌
מרתה  ויּ באוּ  בּ ליּ ה, ואחד  ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ מצרים,
ם  הם ויּ רב  בּ רפידים, אחד ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַויּ לוֹ נוּ .
איׁש  ויצאוּ , תצאוּ  לא בּ ּמ ן, ׁש נים ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹמׁש ה.
בּ לו, ׁש נים ויּ וֹ תיר וּ . מּמ נּ וּ  יוֹ תר  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַאל 
בּ לו  הבּ שׂ ר , סיר  ל  בּ ׁש ב ּת נוּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָבּ ראׁש וֹ ן
אחד  בּ קר בּ וֹ . אׁש ר  והאספסוּ ף ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַהני 

וּ במר גּ לים, בּ ּמ תאוֹ ננים. ואחד  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָבּ גל.
זה  אוֹ תי ויּ נּס וּ  נאמר  ׁש ם שׂ ירי , ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְוהוּ א

בּ קוֹ לי: ׁש מע וּ  ולא ּפ מים ולא השׂ ר  ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌
גּ דוֹ ל. לכהן  קרי  טמאה ארע ׁש היא לפי ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌◌ְ◌ָ◌

וּ מכר  מגנּ ה הדּ בר  היה מגּ וּ פוֹ , ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהיּ וֹ צאה
טמאוֹ ת: מאר  ג ׁש מים יוֹ תר  כּ בּ וּ  ולא  ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌

הּמ ערכה.א  עצי  ׁש הּמ זבּ חׁש  ּפ י ל  ואף ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌
היה: מג לּ ה את בּ מקוֹ ם הרוּ ח נצחה ולא  ְ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ָ◌ָ◌

העׁש ן . מ ּת עּמ וּ ד יהא וע וֹ לה:ׁש א ּמ ר  ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌

עיי "ש .יב. ברע "ב, נתןיג .מפורטים דרבי  ה "ז)אבות .(פל"ה

 י י ח ר ו ק מ

פי



מאמרות אבות בעשרה ה  פרק  עח

מכּ וֹ ת עשׂ ר היּ ם. על ועשׂ רה
על הוּ א  ּבּ רו הקּ דוֹ ׁש  הביא
ה יּ ם. על ועשׂ ר  בּ מצרים הּמ צר יּ ים

  י   
    

   
   יא 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

היּ ם. על  הּמ ים ו עשׂ רה ויּ בּ קע וּ  .אחד, ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌
ונכנסוּ  אהל כּ מין היּ ם ׁש נּ שׂ ה ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵׁש ני ,

דּ כתיב  לתוֹ כ וֹ , ג)ישׂ ראל  נקב ּת (חבּק וּ ק ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ׁש נּ שׂ ה  ׁש ליׁש י, ּפ רזיו. ראׁש  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ְבמּט יו
וטיט , חמר  בּ לא יב ׁש  היּ ם ◌ִ◌ְ◌ֶֹֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַקרקית

יד )דּ כתיב  הלכוּ (ׁש מוֹ ת  י שׂ ראל וּ בני  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌
ׁש דּ רכוּ  היּ ם ׁש ּק רקית רבי י, ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַב יּ בּ ׁש ה.
י שׂ ראל  אחרי  ר וֹ דפים ׁש היוּ  הּמ צר יּ ים ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַבּ וֹ 
דּ כתיב וטיט , חמר  ונשׂ ה ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִנתחלחל

ג) חמיׁש י,(חב ּק וּ ק ר בּ ים. מים חמר  ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌
הי וּ  לא היּ ם בּ קרקע  הנּ קּפ אים ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶׁש הּמ ים
כּ ין  קט נּ וֹ ת, חתיכוֹ ת אלּ א אחת ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲחתיכה
אצל  זה מסדּ רים הבּ נין ואבני ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְלבנים

כּ דכתיב  עד )זה, פוֹ רר ּת (ּת הלּ ים  אּת ה ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ׁש י, ּפ ר וּ רים. כּ ין ׁש נּ שׂ ה ים,  ּז ְב◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌
קׁש ים  ונשׂ וּ  הנּ קּפ אים הּמ ים ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ תקוּ 

כּ דכתיב  ראׁש י(ׁש ם )כּ סל ים, ׁש בּ ר ּת  ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
נקראוּ  והּמ צר יּ ים הּמ ים, ל ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַתנּ ינים
שׂ ר  ל ׁש נים היּ ם ׁש נּ גזר  ׁש ביי , ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַּת נּ ינים.
וׁש בט  ׁש בט  כּ ל  ׁש יּ בר וּ  כּ די ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְגּ זרים

דּ כתיב  והינוּ  לב דּ וֹ , אחד  קלו)בּ דר (ׁש ם ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ׁש ּק פאוּ  ׁש מיני, לגזרים. סוּ ף ים ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְלגוֹ זר 
ׁש יּ ראוּ  כּ די וּ זכוּ כית, וׁש הם כּ סּפ יר  ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהּמ ים
היה  האׁש  ׁש ּמ וּ ד  אלּ וּ , את אלּ וּ  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהבטים

ׁש נּ אמר  וזהוּ  להם, יח)מאיר  ח ׁש כת (ׁש ם ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
הּמ ים  קבּ וּ ץ כּ לוֹ מר  ׁש חקים, בי ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַמים
לטהר . המים כּ צם ׁש חקים כּ בי ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ָהיה
מתוּ קים  מים מּמ נּ וּ  יוֹ צאים ׁש היוּ  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְּת ׁש י י,
נוֹ זלים. ׁש נּ אמר  וזהוּ  אוֹ תם, ׁש וֹ תים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶׁש הי וּ 
רצוּ , מה מהם ׁש תוּ  ׁש לּ אחר  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲשׂ ירי,
ונשׂ ים  נקּפ אים היוּ  מהם ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַהנּ וֹ תרים

דּ כתיב  טו)רמ וֹ ת, מים (ׁש מוֹ ת נרמ וּ  ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌
נוֹ זלים: נד כמוֹ  הביא נצּ ב וּ  מ כּ וֹ ת עשׂ ר  ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌

בּ מצרים. הּמ צריּ ים  על  הוּ א   ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש 
באח "ב : עד"ש  היּ ם.דצ"ך  על ועשׂ ר 

ויּ וֹ ׁש ע . ׁש בּ ׁש ירת נפיל וֹ ת שׂ ר  כּ נגד  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵהן
סוּ ף, בים ט בּ ע וּ  ב יּ ם, ירה ב יּ ם, ◌ַ◌ְ◌ְ◌◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָרמה
ּת ר ץ  במצוֹ ל וֹ ת, ירד וּ  יכסימוּ , ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ְּת הוֹ מוֹ ת
כּ ּס מ וֹ  כּ ּק ׁש , יאכלמ וֹ  ,קמי ּת הרס ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ֶ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֵאוֹ יב ,
נפיל וֹ ת. שׂ ר  הרי כּ ע וֹ פרת, צלל וּ  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָים,
הנּ פיל וֹ ת, בּ ח ׁש בּ וֹ ן אינוֹ  ארץ ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְותבל מ וֹ 

ׁש זּ כוּ  ט וֹ בתן היא לקב וּ רה:ׁש זּ וֹ  ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

עיי "ש .י. מפרטם, בשירתיא.הרע"ב המוזכרים ושבירה  נפילה של  לשונות עשר  כנגד 
עיי "ש . ברע "ב, כמבואר  הים,

 י י ח ר ו ק מ

מאמרות אבות בעשרה ה  עט פרק 

את אבוֹ תינוּ  נּס וּ  נסיוֹ נוֹ ת עשׂ רה
ׁש נּ אמר  בּמ ד בּ ר , הוּ א   ּבּ ר ו הּמ קוֹ ם

יד) ּפ עמים (במדבר  עשׂ ר זה אתי וינ ּס וּ 
בּ קוֹ לי : ׁש מע וּ  ולא 

בּ בית  לאבוֹ תינ וּ  נ עשׂ וּ  נ ּס ים עשׂ רה
מריח אּׁשה הּפ ילה לא הּמ קדּ ׁש .
בּ שׂ ר הסריח ולא הקּ דׁש , בּ שׂ ר
זבוּ ב נראה ולא מעוֹ לם, הקּ דׁש 
קרי ארע ולא הּמ טבּ חים, בּ בית
ולא הכּ ּפ וּ רים, בּ יוֹ ם גּ דוֹ ל לכהן
ה ּמ ערכה, עצי ׁש ל א ׁש  ג ׁש מים כבּ וּ 
ה עׁש ן , עּמ וּ ד את  הר וּ ח נצחה ולא 
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    יג

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

 ּבּ ר ו להּק ד וֹ ׁש  אבוֹ תינ וּ  נּס וּ  נסי וֹ נ וֹ ת עשׂ רה
בּמ ד בּ ר. בּ ירידה,הוּ א  אחד בּ יּ ם, ׁש נים ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

נאמר  יד )ׁש ם קברים (ׁש ם אין המבּ לי ָ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌
מרתה  ויּ באוּ  בּ ליּ ה, ואחד  ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ מצרים,
ם  הם ויּ רב  בּ רפידים, אחד ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַויּ לוֹ נוּ .
איׁש  ויצאוּ , תצאוּ  לא בּ ּמ ן, ׁש נים ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹמׁש ה.
בּ לו, ׁש נים ויּ וֹ תיר וּ . מּמ נּ וּ  יוֹ תר  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַאל 
בּ לו  הבּ שׂ ר , סיר  ל  בּ ׁש ב ּת נוּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָבּ ראׁש וֹ ן
אחד  בּ קר בּ וֹ . אׁש ר  והאספסוּ ף ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַהני 

וּ במר גּ לים, בּ ּמ תאוֹ ננים. ואחד  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָבּ גל.
זה  אוֹ תי ויּ נּס וּ  נאמר  ׁש ם שׂ ירי , ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְוהוּ א

בּ קוֹ לי: ׁש מע וּ  ולא ּפ מים ולא השׂ ר  ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌
גּ דוֹ ל. לכהן  קרי  טמאה ארע ׁש היא לפי ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌◌ְ◌ָ◌

וּ מכר  מגנּ ה הדּ בר  היה מגּ וּ פוֹ , ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהיּ וֹ צאה
טמאוֹ ת: מאר  ג ׁש מים יוֹ תר  כּ בּ וּ  ולא  ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌

הּמ ערכה.א  עצי  ׁש הּמ זבּ חׁש  ּפ י ל  ואף ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌
היה: מג לּ ה את בּ מקוֹ ם הרוּ ח נצחה ולא  ְ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ָ◌ָ◌

העׁש ן . מ ּת עּמ וּ ד יהא וע וֹ לה:ׁש א ּמ ר  ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌

עיי "ש .יב. ברע "ב, נתןיג .מפורטים דרבי  ה "ז)אבות .(פל"ה
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מאמרות אבות בעשרה ה  פרק  פ 

וּ בׁש ּת י בּ עמר פסוּ ל נמצא ולא
עוֹ מדים הּפ נים, וּ בלחם הלּ חם
הזּ יק  ולא  רוחים, וּ מׁש ּת חוים צפוּ פים
ולא מע וֹ לם, בּ ירוּ ׁש לים ועקרב  נחׁש 
הּמ קוֹ ם לי צר לחברוֹ  אדם אמר

בּ ירוּ ׁש לים: ׁש אלין 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הלּ חם  וּ בׁש ּת י  בּ עמר  פסוּ ל נמצא  ולא 
הּפ נים. בּ הם וּ בלחם נמצא היה ׁש אם ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

אפׁש ר  היה לא מצותן קדם ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְּפ סוּ ל 
נקצר  ׁש העמר  ּת חּת ם. אחרים ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהקריב 
וּ ׁש ּת י לקצר . מר בּ ים הי וּ  ולא ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַבּ לּ ילה
אפיּ תן  ואין טוֹ ב  יוֹ ם מ רב  נאפים ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַהלּ חם
נאפה  הּפ נים לחם וכן טוֹ ב . י וֹ ם ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָדּ וֹ חה

ׁש בּ ת: ּפ ניצפוּ פים.מ רב  ל  צף לׁש וֹ ן ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
איׁש  נדחקים הי וּ  הּק הל מרב  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַהּמ ים.
מן  נט וּ לוֹ ת רגליהם ׁש הי וּ  ד ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְבּ אחיו

בּ אויר : וע וֹ מדים וּ מ ׁש ּת חוים הארץ ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌
נס רוחים. להם נשׂ ה הׁש ּת חויה בּ ׁש ת ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌

מחבר וֹ  רח וֹ ק אחד כּ ל בּ רוח ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִוּ מׁש ּת חוים
חבר וֹ  את י ׁש מע  ׁש א כּ די  אּמ וֹ ת, ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַאר בּ ע 

וֹ נוֹ תיו: וּ מזכּ יר  מתודּ ה לי כּ ׁש הוּ א צר ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌
בּ ירוּ ׁש לים. ׁש אלין  לפיהּמ קוֹ ם גּ רסינן. ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ולא  ּפ רנסתן להם מזמין הּמ קוֹ ם ֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה
ול וֹ מר  מ ם לצאת מהם אחד  הצר◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌
לדוּ ר  יכ וֹ ל ואיני [דּ חוּ קה] ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַּפ רנסתי
בּ הן  ׁש כּ תוּ ב  ספרים וי ׁש  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִבּ יר וּ ׁש לים.
ׁש א  נאמר , לרגל  הע וֹ לים ול ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש אלין.
לן  כּ ׁש היה מצר  מהם אחד ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָהיה
צר  כּ מ וֹ  הּמ קוֹ ם. דּ חק מחמת ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִבּ יר וּ ׁש לים

ואׁש בה לי גּ ׁש ה הּמ קוֹ ם מט )לי :(יׁש יה ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

עיי "ש.יד . ברע"ב, ולאלו טו .כמבואר  בירושלים '. 'שאלין  גירסתנו לפי  והוא רע"ב
בתמידות, שם  לנין שאין  הרגלים  עולי  על שקאי  משמע בירושלים ' 'כשאלין  הגורסים 
בירושלים . ללון  כשהולכים  הוא ודוחק  צר  לומר  מתלוננים  רגל  עולי היה לא  ה"ק , זו  ולגריסא
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מאמרות אבות בעשרה ה  פאפרק 

ׁש בּ ת בּ ערב נבראוּ  דברים עשׂ רה
הארץ, ּפ י  הן , וא לּ וּ  ה ּׁשמׁש וֹ ת , בּ ין 
והקּ ׁש ת, האתוֹ ן, וּ פי הבּ אר, וּ פי
והכּ תב, והּׁשמיר, והּמ ּט ה, והּמ ן,
אוֹ מרים, ויׁש  והלּ וּ חוֹ ת. והּמ כּת ב,
מׁש ה, ׁש ל וּ קבוּ רתוֹ  הּמ זּ יקין, אף
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הּׁשמׁש וֹ ת.ו בּ ראׁש ית בּ ין  ׁש בּ ת בּ רב  ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
הבּ ריאה: ׁש נּ ׁש למה הארץ.קדם ּפ י  ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ודתוֹ : קרח הבּ אר.לבל בּ אר ּה וּ פי  ִ◌ְ◌ַֹ◌ַֹ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
י שׂ ראל  ם הוֹ לכת ׁש היתה מרים ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ל
אוֹ מרים, וי ׁש  הּמ ּס ע וֹ ת. בּ כל ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַבּ ּמ דבּ ר 
ׁש נּ אמר  ׁש ירה, ואמרה ּפ יה ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש ּפ תחה

כא ) ל ּה :(בּ מדבּ ר  נוּ  באר  ּפ י לי ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ָ◌
ליה האתוֹ ן . נגזר  המ ׁש וֹ ת בּ ין ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

בּ ל ם: ם לאוֹ ת והּק ׁש ת.ׁש ּת דבּ ר  ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌
מ בּ וּ ל : ע וֹ ד  יהיה ׁש א והּמ ן .בּ רית ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌

בּ ּמ ד בּ ר : ׁש נה אר בּ ים לישׂ ראל  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש יּ רד 
וׁש ל והּמ ּט ה. האוֹ תוֹ ת. בּ וֹ  ׁש נּ שׂ וּ  ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌

היה: ּת וֹ ל ת,והּׁשמיר.סנּפ רינוֹ ן כּ מין ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌
ל  אוֹ תוֹ  מראים כּ ׁש היוּ  כּ שׂ ערה, ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְבּ ר יּ תוֹ 

נבקע וֹ ת  הן בּ דּ י וֹ , הר ׁש וּ מ וֹ ת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָהאבנים
האפוֹ ד  אבני  ּפ ּת חוּ  וּ ב וֹ  ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵמאליהן.

בּ מלאוֹ תם: בּ הוּ  דּ כתיב  הכּ תב.והחׁש ן, ְ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌◌ָ◌
בּ לּ וּ חוֹ ת: חקוּ קים ׁש היוּ  האוֹ תיּ וֹ ת ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַצוּ רת

האר בּ ה והּמ כּת ב. מ כּ ל נקראים ׁש הי וּ  ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
היוּ ,והלּ וּ חוֹ ת.צדדים: סנּפ רינוֹ ן ׁש ל ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌

ׁש לׁש ה. ובין ׁש ה, ורחבּ ן ׁש ה, ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָאר כּ ן
ׁש וין, ובי ּה  ורח בּ ּה  ׁש אר כּ ּה  אחת ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ אבן
וחצוּ בים  הי וּ , ונגללים לׁש ּת ים. ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְונחלקה

ח ּמ ה: הּמ זּ יקין .מ גּ לגּ ל הדים.אף אלּ וּ  ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
אדם  הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  ׁש בּ רא ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ אחר 
וּ כ ׁש בּ רא  בּ בריאתן, מתּס ק היה ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוחוּ ה
ד  גּ וּ פיהן לברא הסּפ יק לא ◌ַ◌ֶ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ֶ◌ֵר וּ חוֹ תיהן
גּ וּ ף: בּ לא ר וּ חוֹ ת ונׁש אר וּ  היּ וֹ ם, ֹ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶׁש ּק דּ ׁש 

המיםטז. יצאו שממנו הסלע פי נוסף )כלומר פירוש שם  ועיין ראשון, פירוש (זכריהרש"י יז..(רע"ב 

יב ) ואפודז , החשן אבני ועשיית המקדש בבנין בו מח:)והשתמשו דף תוי"ט .יח..(סוטה  רע "ב,
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מאמרות אבות בעשרה ה  פרק  פ 

וּ בׁש ּת י בּ עמר פסוּ ל נמצא ולא
עוֹ מדים הּפ נים, וּ בלחם הלּ חם
הזּ יק  ולא  רוחים, וּ מׁש ּת חוים צפוּ פים
ולא מע וֹ לם, בּ ירוּ ׁש לים ועקרב  נחׁש 
הּמ קוֹ ם לי צר לחברוֹ  אדם אמר

בּ ירוּ ׁש לים: ׁש אלין 

    
     

      
     יד

    
     
     
    

           
             

            
             

     טו

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הלּ חם  וּ בׁש ּת י  בּ עמר  פסוּ ל נמצא  ולא 
הּפ נים. בּ הם וּ בלחם נמצא היה ׁש אם ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

אפׁש ר  היה לא מצותן קדם ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְּפ סוּ ל 
נקצר  ׁש העמר  ּת חּת ם. אחרים ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהקריב 
וּ ׁש ּת י לקצר . מר בּ ים הי וּ  ולא ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַבּ לּ ילה
אפיּ תן  ואין טוֹ ב  יוֹ ם מ רב  נאפים ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַהלּ חם
נאפה  הּפ נים לחם וכן טוֹ ב . י וֹ ם ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָדּ וֹ חה

ׁש בּ ת: ּפ ניצפוּ פים.מ רב  ל  צף לׁש וֹ ן ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
איׁש  נדחקים הי וּ  הּק הל מרב  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַהּמ ים.
מן  נט וּ לוֹ ת רגליהם ׁש הי וּ  ד ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְבּ אחיו

בּ אויר : וע וֹ מדים וּ מ ׁש ּת חוים הארץ ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌
נס רוחים. להם נשׂ ה הׁש ּת חויה בּ ׁש ת ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌

מחבר וֹ  רח וֹ ק אחד כּ ל בּ רוח ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִוּ מׁש ּת חוים
חבר וֹ  את י ׁש מע  ׁש א כּ די  אּמ וֹ ת, ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַאר בּ ע 

וֹ נוֹ תיו: וּ מזכּ יר  מתודּ ה לי כּ ׁש הוּ א צר ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌
בּ ירוּ ׁש לים. ׁש אלין  לפיהּמ קוֹ ם גּ רסינן. ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ולא  ּפ רנסתן להם מזמין הּמ קוֹ ם ֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה
ול וֹ מר  מ ם לצאת מהם אחד  הצר◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌
לדוּ ר  יכ וֹ ל ואיני [דּ חוּ קה] ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַּפ רנסתי
בּ הן  ׁש כּ תוּ ב  ספרים וי ׁש  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִבּ יר וּ ׁש לים.
ׁש א  נאמר , לרגל  הע וֹ לים ול ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש אלין.
לן  כּ ׁש היה מצר  מהם אחד ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָהיה
צר  כּ מ וֹ  הּמ קוֹ ם. דּ חק מחמת ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִבּ יר וּ ׁש לים

ואׁש בה לי גּ ׁש ה הּמ קוֹ ם מט )לי :(יׁש יה ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

עיי "ש.יד . ברע"ב, ולאלו טו .כמבואר  בירושלים '. 'שאלין  גירסתנו לפי  והוא רע"ב
בתמידות, שם  לנין שאין  הרגלים  עולי  על שקאי  משמע בירושלים ' 'כשאלין  הגורסים 
בירושלים . ללון  כשהולכים  הוא ודוחק  צר  לומר  מתלוננים  רגל  עולי היה לא  ה"ק , זו  ולגריסא
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מאמרות אבות בעשרה ה  פאפרק 

ׁש בּ ת בּ ערב נבראוּ  דברים עשׂ רה
הארץ, ּפ י  הן , וא לּ וּ  ה ּׁשמׁש וֹ ת , בּ ין 
והקּ ׁש ת, האתוֹ ן, וּ פי הבּ אר, וּ פי
והכּ תב, והּׁשמיר, והּמ ּט ה, והּמ ן,
אוֹ מרים, ויׁש  והלּ וּ חוֹ ת. והּמ כּת ב,
מׁש ה, ׁש ל וּ קבוּ רתוֹ  הּמ זּ יקין, אף
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הּׁשמׁש וֹ ת.ו בּ ראׁש ית בּ ין  ׁש בּ ת בּ רב  ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
הבּ ריאה: ׁש נּ ׁש למה הארץ.קדם ּפ י  ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ודתוֹ : קרח הבּ אר.לבל בּ אר ּה וּ פי  ִ◌ְ◌ַֹ◌ַֹ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
י שׂ ראל  ם הוֹ לכת ׁש היתה מרים ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ל
אוֹ מרים, וי ׁש  הּמ ּס ע וֹ ת. בּ כל ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַבּ ּמ דבּ ר 
ׁש נּ אמר  ׁש ירה, ואמרה ּפ יה ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש ּפ תחה

כא ) ל ּה :(בּ מדבּ ר  נוּ  באר  ּפ י לי ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ָ◌
ליה האתוֹ ן . נגזר  המ ׁש וֹ ת בּ ין ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

בּ ל ם: ם לאוֹ ת והּק ׁש ת.ׁש ּת דבּ ר  ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌
מ בּ וּ ל : ע וֹ ד  יהיה ׁש א והּמ ן .בּ רית ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌

בּ ּמ ד בּ ר : ׁש נה אר בּ ים לישׂ ראל  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש יּ רד 
וׁש ל והּמ ּט ה. האוֹ תוֹ ת. בּ וֹ  ׁש נּ שׂ וּ  ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌

היה: ּת וֹ ל ת,והּׁשמיר.סנּפ רינוֹ ן כּ מין ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌
ל  אוֹ תוֹ  מראים כּ ׁש היוּ  כּ שׂ ערה, ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְבּ ר יּ תוֹ 

נבקע וֹ ת  הן בּ דּ י וֹ , הר ׁש וּ מ וֹ ת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָהאבנים
האפוֹ ד  אבני  ּפ ּת חוּ  וּ ב וֹ  ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵמאליהן.

בּ מלאוֹ תם: בּ הוּ  דּ כתיב  הכּ תב.והחׁש ן, ְ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌◌ָ◌
בּ לּ וּ חוֹ ת: חקוּ קים ׁש היוּ  האוֹ תיּ וֹ ת ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַצוּ רת

האר בּ ה והּמ כּת ב. מ כּ ל נקראים ׁש הי וּ  ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
היוּ ,והלּ וּ חוֹ ת.צדדים: סנּפ רינוֹ ן ׁש ל ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌

ׁש לׁש ה. ובין ׁש ה, ורחבּ ן ׁש ה, ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָאר כּ ן
ׁש וין, ובי ּה  ורח בּ ּה  ׁש אר כּ ּה  אחת ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ אבן
וחצוּ בים  הי וּ , ונגללים לׁש ּת ים. ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְונחלקה

ח ּמ ה: הּמ זּ יקין .מ גּ לגּ ל הדים.אף אלּ וּ  ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
אדם  הוּ א  ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  ׁש בּ רא ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ אחר 
וּ כ ׁש בּ רא  בּ בריאתן, מתּס ק היה ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוחוּ ה
ד  גּ וּ פיהן לברא הסּפ יק לא ◌ַ◌ֶ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ֶ◌ֵר וּ חוֹ תיהן
גּ וּ ף: בּ לא ר וּ חוֹ ת ונׁש אר וּ  היּ וֹ ם, ֹ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶׁש ּק דּ ׁש 

המיםטז. יצאו שממנו הסלע פי נוסף )כלומר פירוש שם  ועיין ראשון, פירוש (זכריהרש"י יז..(רע"ב 

יב ) ואפודז , החשן אבני ועשיית המקדש בבנין בו מח:)והשתמשו דף תוי"ט .יח..(סוטה  רע "ב,
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א אברהם ׁש ל ויׁש ואילוֹ  בינוּ . 
עשׂ וּ יה: בּ צבת  צבת  אף א וֹ מרים,

וׁש בעה בּ גּ לם דברים ׁש בעה
מי בּ פני מדבּ ר אינ וֹ  חכם בחכם.
וּ במנין , בחכמה מּמ נּ וּ  גד וֹ ל ׁש ה וּ א 
חברוֹ , דּ ברי  ֹלתו נכנס ואינוֹ 
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אבינ וּ . אברהם ׁש ל  בּ ין ואיל וֹ  ליו נגזר  ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
בּ קרניו המׁש וֹ   בּ ּס ב נאחז ׁש יּ היה ת ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

הקדה: עשׂ וּ יה.בּ ׁש ת בּ צבת צבת אף ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌
אינּה  הצּ בת צביתהא. מלקחיה ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַּת ר גּ וּ ם

מי וראׁש וֹ נה אחרת, בּ צבת אלּ א ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַנשׂ ית
בּ ידי נשׂ ית מאליה כּ רח ל  ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲשׂ אּה ,

נדחה  וזה המׁש וֹ ת. בּ ין ונבראת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָׁש מים,
ׁש נּ הג וּ  מקוֹ ם בּ פרק נד )בּ גּ מרא דּ ף  ,(ּפ סחים ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌

נשׂ ית  הראׁש וֹ נה ׁש הצּ בת אפׁש ר  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְואמר וּ ,

והצּ יקוּ הוּ  בּ אׁש  הנּ חׁש ת ׁש הּת יכ וּ  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִבּ דפוּ ס,

מ יּ ד: הצּ בת ונשׂ ית הדּ פוּ ס  ֹגּ לם.זבּ תו ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
מלאכ ּת ן. נגמרה ׁש א כּ לים, גּ למי  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְל ׁש וֹ ן

בּ מדּ וֹ ת  לא בּ ד ּת וֹ  נגמר  ׁש אינוֹ  אדם  ָּכ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌
גּ לם: קר וּ י בּ חכמה מיולא  לפני  מדבּ ר אינוֹ  ְ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌

בחכמה. מּמ נּ וּ  בּ אלזר ׁש גּ דוֹ ל מצינוּ  ׁש כּ ן ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
אביהן  בּ פני לד בּ ר  רצוּ  ׁש א ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְואיתמר 

אהרן: והׁש יב מׁש ה, ליהם ואינוֹ כּ ׁש ּק צף ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֹ
חבר וֹ . דּ ברי   ֹלתו [יר בּ ב נּ וּ ].נכנס ׁש א ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌

יב)דּ כתיב המּת ינוּ (בּ מד בּ ר דּ ברי, נא  ׁש מעוּ  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

להדי וֹ ט : וחמר  קל  ׁש אד בּ ר . ד  ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִלי 

רמב"ם .יט. בעדיותכא.תוי "ט.כ.רע"ב, הרע"ב  פירש מ"ה)כן כאן (פ"א פירש  ורש"י  .
השנים. במנין או  התלמידים  תנןמנין  הא  שאלה  לגבי אבל לפניו , להשיב לענין זה  מ"ה)(וכל (פ"ב

למד הביישן .)(תוי "ט)ולא 
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כּ ענין ׁש וֹ אל להׁש יב, נבהל ואינוֹ 
רא ׁש וֹ ן על וא וֹ מר  כּ הלכה , וּ מׁש יב
מה  ועל אחרוֹ ן , אחר וֹ ן  ו על רא ׁש וֹ ן 
ׁש מעּת י, לא אוֹ מר ׁש מע, ּׁשא
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להׁש יב. נבהל  ּת ׁש וּ בתוֹ ואינוֹ  ׁש ּת הא כּ די ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
אוֹ מר  הוּ א בּ אליהוּ א וכן (איּ וֹ ב כּ הלכה. ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ֵ◌ִ◌

ואחוּ :לו) זיר  לי כּ ענין כּ ּת ר  ׁש וֹ אל ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌
כּ הלכה. נמנה וּ מ ׁש יב הוּ א אחד לדבר  ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

כּ נין  ׁש וֹ אל הּת למיד ּפ ר וּ ׁש וֹ , והכי  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָכּ אן.
בּ וֹ , סוּ קים ׁש הם נין בּ אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר 
י ׁש אל  אם אבל כּ הלכה. מׁש יב  הרב  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְואז
לרב מביא הוּ א כּ נין, ׁש א ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַהּת למיד
ׁש אמר   דּ ר ל  כּ הלכה. ׁש א ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶׁש יּ ׁש יב 

לרב ר בּ י  ג)ח יּ א דּ ף  ר בּ י(ׁש בּ ת קאי כּ י  ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
בּ מּס כּת א  תׁש יליּה  לא מּס כּת א ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְבּ האי
אׁש ר  בּ אנׁש ים מ וֹ צא אּת ה וכן ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַאחריתי.
מׁש ה  את ׁש ראוּ  אדם לנפׁש  טמאים ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָהיוּ 
בּ אוֹ תוֹ  לוֹ  וׁש אלוּ  הּפ סח  בּ הלכוֹ ת ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵע וֹ סק

רא נין: על רא וא וֹ מר מצינוּ ׁש וֹ ן .ׁש וֹ ן  וכן ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

מׁש ה  ל וֹ  ׁש אמר  הוּ א  ּבּ ר ו ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְבּ הּק ד וֹ ׁש 
ג) היא (ׁש מוֹ ת  ּפ רעה, אל  אל כּ י אנכי מי  ְ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌

ישׂ ראל , בּ ני את אוֹ ציא וכי  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָהראׁש וֹ נה.
ל  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  והׁש יב וֹ  ׁש ניּ ה. ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲהרי
הניּ ה, ול , ּמ אהיה כּ י ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָהראׁש וֹ נה
את  ּת בדוּ ן מּמ צרים הם את ְבּ הוֹ ציא◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌

לא האלהים: א וֹ מר  ׁש מע ּׁשא  מה ו על ָ◌ֱ◌ִֹ◌
מדּ ּת וֹ ׁש מעּת י . הּס ברא מן דּ ין ּפ וֹ סק אם ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌

מר בּ וֹ תי ׁש מּת י   ּכ יאמר  וּ מצינוּ (לד ).לא ַֹֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌
חרן כט )בּ אנׁש י מהם (בּ רא ׁש ית כּ ׁש אל ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌

והנּ ה  ׁש ל וֹ ם, ל וֹ  אמר וּ  לוֹ , הׁש ל וֹ ם ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲֹ◌ֲ◌ַיקב 
זה  כּ לוֹ מר , הצּ אן, ם בּ אה בּ ּת וֹ  ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָרחל
הנּ ה  י וֹ תר , ּת ׁש אל ואם י וֹ ד ים, ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָאנוּ 
ּת גּ יד  והיא הצּ אן ם בּ אה בּ ּת וֹ  ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָרחל
מ זּ ה: י וֹ תר  יד נוּ  לא אנחנוּ  כּ י , ְל◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌

אומר כב. הוא באליהוא ב)וכן  לו , ואח וּ ךּ (איבו  זיר  לי  קצת(רע "ב)כּ ּת ר  לי המתן  ופירושו, , ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

לך. ברע"ב,כג .ואגיד כדאיתא כענין וישאל  חכם  שיהא  התלמיד על וקאי הוא, אחד דבר 
רבו.בתו כד.עיי "ש . בשם  עצמו סברת ולומר  לשקר  לא  אדם  כל  מדת  שזו תמה  י "ט

ביבמות  דאיתא  מה ע "פ לפרש  שיש כתב לציון  צו :)בראשון סתם (דף דורש  שכשתלמיד
זה שאת  מפורש  לומר  צריך מרבו  שמע  שכשלא וקמ"ל  הוא, רבו של  שתורתו יודעים הכל
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מאמרות אבות בעשרה ה  פרק  פב

א אברהם ׁש ל ויׁש ואילוֹ  בינוּ . 
עשׂ וּ יה: בּ צבת  צבת  אף א וֹ מרים,

וׁש בעה בּ גּ לם דברים ׁש בעה
מי בּ פני מדבּ ר אינ וֹ  חכם בחכם.
וּ במנין , בחכמה מּמ נּ וּ  גד וֹ ל ׁש ה וּ א 
חברוֹ , דּ ברי  ֹלתו נכנס ואינוֹ 

ז
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     כ   כא 

           

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אבינ וּ . אברהם ׁש ל  בּ ין ואיל וֹ  ליו נגזר  ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
בּ קרניו המׁש וֹ   בּ ּס ב נאחז ׁש יּ היה ת ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

הקדה: עשׂ וּ יה.בּ ׁש ת בּ צבת צבת אף ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌
אינּה  הצּ בת צביתהא. מלקחיה ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַּת ר גּ וּ ם

מי וראׁש וֹ נה אחרת, בּ צבת אלּ א ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַנשׂ ית
בּ ידי נשׂ ית מאליה כּ רח ל  ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲשׂ אּה ,

נדחה  וזה המׁש וֹ ת. בּ ין ונבראת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָׁש מים,
ׁש נּ הג וּ  מקוֹ ם בּ פרק נד )בּ גּ מרא דּ ף  ,(ּפ סחים ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌

נשׂ ית  הראׁש וֹ נה ׁש הצּ בת אפׁש ר  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְואמר וּ ,

והצּ יקוּ הוּ  בּ אׁש  הנּ חׁש ת ׁש הּת יכ וּ  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִבּ דפוּ ס,

מ יּ ד: הצּ בת ונשׂ ית הדּ פוּ ס  ֹגּ לם.זבּ תו ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
מלאכ ּת ן. נגמרה ׁש א כּ לים, גּ למי  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְל ׁש וֹ ן

בּ מדּ וֹ ת  לא בּ ד ּת וֹ  נגמר  ׁש אינוֹ  אדם  ָּכ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌
גּ לם: קר וּ י בּ חכמה מיולא  לפני  מדבּ ר אינוֹ  ְ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌

בחכמה. מּמ נּ וּ  בּ אלזר ׁש גּ דוֹ ל מצינוּ  ׁש כּ ן ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
אביהן  בּ פני לד בּ ר  רצוּ  ׁש א ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְואיתמר 

אהרן: והׁש יב מׁש ה, ליהם ואינוֹ כּ ׁש ּק צף ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֹ
חבר וֹ . דּ ברי   ֹלתו [יר בּ ב נּ וּ ].נכנס ׁש א ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌

יב)דּ כתיב המּת ינוּ (בּ מד בּ ר דּ ברי, נא  ׁש מעוּ  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

להדי וֹ ט : וחמר  קל  ׁש אד בּ ר . ד  ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִלי 

רמב"ם .יט. בעדיותכא.תוי "ט.כ.רע"ב, הרע"ב  פירש מ"ה)כן כאן (פ"א פירש  ורש"י  .
השנים. במנין או  התלמידים  תנןמנין  הא  שאלה  לגבי אבל לפניו , להשיב לענין זה  מ"ה)(וכל (פ"ב

למד הביישן .)(תוי "ט)ולא 
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מאמרות אבות בעשרה ה  פג פרק 

כּ ענין ׁש וֹ אל להׁש יב, נבהל ואינוֹ 
רא ׁש וֹ ן על וא וֹ מר  כּ הלכה , וּ מׁש יב
מה  ועל אחרוֹ ן , אחר וֹ ן  ו על רא ׁש וֹ ן 
ׁש מעּת י, לא אוֹ מר ׁש מע, ּׁשא

     
     כב
    

     
כג   

     
           

             כד

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

להׁש יב. נבהל  ּת ׁש וּ בתוֹ ואינוֹ  ׁש ּת הא כּ די ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
אוֹ מר  הוּ א בּ אליהוּ א וכן (איּ וֹ ב כּ הלכה. ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ֵ◌ִ◌

ואחוּ :לו) זיר  לי כּ ענין כּ ּת ר  ׁש וֹ אל ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌
כּ הלכה. נמנה וּ מ ׁש יב הוּ א אחד לדבר  ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

כּ נין  ׁש וֹ אל הּת למיד ּפ ר וּ ׁש וֹ , והכי  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָכּ אן.
בּ וֹ , סוּ קים ׁש הם נין בּ אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר 
י ׁש אל  אם אבל כּ הלכה. מׁש יב  הרב  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְואז
לרב מביא הוּ א כּ נין, ׁש א ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַהּת למיד
ׁש אמר   דּ ר ל  כּ הלכה. ׁש א ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶׁש יּ ׁש יב 

לרב ר בּ י  ג)ח יּ א דּ ף  ר בּ י(ׁש בּ ת קאי כּ י  ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
בּ מּס כּת א  תׁש יליּה  לא מּס כּת א ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְבּ האי
אׁש ר  בּ אנׁש ים מ וֹ צא אּת ה וכן ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַאחריתי.
מׁש ה  את ׁש ראוּ  אדם לנפׁש  טמאים ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָהיוּ 
בּ אוֹ תוֹ  לוֹ  וׁש אלוּ  הּפ סח  בּ הלכוֹ ת ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵע וֹ סק

רא נין: על רא וא וֹ מר מצינוּ ׁש וֹ ן .ׁש וֹ ן  וכן ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

מׁש ה  ל וֹ  ׁש אמר  הוּ א  ּבּ ר ו ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְבּ הּק ד וֹ ׁש 
ג) היא (ׁש מוֹ ת  ּפ רעה, אל  אל כּ י אנכי מי  ְ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌

ישׂ ראל , בּ ני את אוֹ ציא וכי  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָהראׁש וֹ נה.
ל  הוּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  והׁש יב וֹ  ׁש ניּ ה. ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲהרי
הניּ ה, ול , ּמ אהיה כּ י ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָהראׁש וֹ נה
את  ּת בדוּ ן מּמ צרים הם את ְבּ הוֹ ציא◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌

לא האלהים: א וֹ מר  ׁש מע ּׁשא  מה ו על ָ◌ֱ◌ִֹ◌
מדּ ּת וֹ ׁש מעּת י . הּס ברא מן דּ ין ּפ וֹ סק אם ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌

מר בּ וֹ תי ׁש מּת י   ּכ יאמר  וּ מצינוּ (לד ).לא ַֹֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌
חרן כט )בּ אנׁש י מהם (בּ רא ׁש ית כּ ׁש אל ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌

והנּ ה  ׁש ל וֹ ם, ל וֹ  אמר וּ  לוֹ , הׁש ל וֹ ם ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲֹ◌ֲ◌ַיקב 
זה  כּ לוֹ מר , הצּ אן, ם בּ אה בּ ּת וֹ  ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָרחל
הנּ ה  י וֹ תר , ּת ׁש אל ואם י וֹ ד ים, ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָאנוּ 
ּת גּ יד  והיא הצּ אן ם בּ אה בּ ּת וֹ  ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָרחל
מ זּ ה: י וֹ תר  יד נוּ  לא אנחנוּ  כּ י , ְל◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌

אומר כב. הוא באליהוא ב)וכן  לו , ואח וּ ךּ (איבו  זיר  לי  קצת(רע "ב)כּ ּת ר  לי המתן  ופירושו, , ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

לך. ברע"ב,כג .ואגיד כדאיתא כענין וישאל  חכם  שיהא  התלמיד על וקאי הוא, אחד דבר 
רבו.בתו כד.עיי "ש . בשם  עצמו סברת ולומר  לשקר  לא  אדם  כל  מדת  שזו תמה  י "ט

ביבמות  דאיתא  מה ע "פ לפרש  שיש כתב לציון  צו :)בראשון סתם (דף דורש  שכשתלמיד
זה שאת  מפורש  לומר  צריך מרבו  שמע  שכשלא וקמ"ל  הוא, רבו של  שתורתו יודעים הכל

 י י ח ר ו ק מ

פט



מאמרות אבות בעשרה ה  פרק  פד

בּ גּ לם: וחלּ וּ פיהן  האמת . על וּ מוֹ דה 

על  לע וֹ לם בּ אין  פרענ יּ וֹ ת  מיני ׁש ב עה
מעּׂשרין מקצתן  עברה . ג וּ פי ׁש ב עה
בּ צּ רת  ׁש ל רעב  מעּׂשרין , אינן  וּ מקצתן 
שׂ ב עים. וּ מקצתן  ר עבים מקצתן  בּ אה ,
מה וּ מה  ׁש ל ר עב לעּׂשר, ׁש א  גּ מרוּ 

ח 

     
     

      כה 

    
    כו 

   
     

 כז 
   

     
         

         
         

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

האמת. על  ׁש יּ כ וֹ ל וּ מוֹ דה ּפ י  ל  ואף ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
טנוֹ ת  ידי ל  דּ בריו את ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְלהמיד

בּ מׁש ה מצינוּ  וכן י)ׁש בּ ידוֹ . ,(ויּ קרא  ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ׁש מ ּת  אם לוֹ , ואמר  אהרן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש ּס לּ קוֹ 
בּ קדׁש י להקל  ל אין ׁש ה ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְבּ קד ׁש י

ו  הוֹ דה דּ וֹ ר וֹ ת, בּ יניו, ויּ יטב  מׁש ה יּ ׁש מע  ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

ׁש מּת י אלּ א ׁש מּת י , לא ל וֹ מר  בּ וֹ ׁש  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ַֹ◌ְולא
בּ גּ לם.וׁש כחּת י : הדּ ברים וחלּ וּ פיהן  ח לּ וּ ף ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

בּ גּ לם: הם ׁש בּ חכם ׁש ל חהלּ ל וּ  ר עב ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌
כּ בּ צּ רת.  ֹוּ מּת ו מ טים הגּ ׁש מים ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌

מתי ּק ר : מהוּ מה.הר  ׁש ל מּפ ניר עב ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
הּת ב וּ אה: לאסף יכ וֹ לין אין ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַהגּ יסוֹ ת

שמע שלא מה ועל לשנות צריך  היה זה  לולא כי המשנה, לשון גם טפי א"ש ובזה  שמעתי, לא 
שלא ר"ל  מרבותי, שמעתי כך יאמר  לא ומש"כ  הרע "ב , כוונת גם כן ואולי שמעתי. יאמר לא 

מרבותי. שמעתי שכך משמע  כן שאם סתם  ולאכה .יאמר לדבריו יודה  אך  יונה , רבנו ז"ל
והדבר בזה יחשוב לא והגולם ומקובלה . נאה מדה  היא כי אליו הוא  וכבוד הנצחון, מן יחוש

מנוצח . כשהוא לבזיון אליו ובמשנהכו.הוא פורעניות  מיני חמש התנא  מונה  זו במשנה 
וכל בהמשך  כמבואר עבירות כמה  על  שבאות  פורעניות מיני יש אבל  שתים . עוד  מונה הבאה

כאחת נחשבות בעונש שדומות  לאו (תוי "ט)העבירות  עבירה, גופי שבעה  שמש"כ  צ "ל ולפ"ז .
מקומות .כז.דוקא . בהרבה  כמו המתנות  לכל כולל  שם הוא מעשר כאן שגם  התוי"ט  פירש כן

 י י ח ר ו ק מ

מאמרות אבות בעשרה ה  פה פרק 

את  לּט ל וׁש א  בּ אה. בּ צּ רת  וׁש ל
בּ א דּ בר  באה . כּ ליה ׁש ל ר עב החלּ ה ,
בּ ּת וֹ רה  האמוּ ר וֹ ת  מית וֹ ת  על לע וֹ לם
ּפ ר וֹ ת  ועל דּ ין , לבית  נמסרוּ  ׁש א 
ענּ וּ י על לע וֹ לם בּ אה חרב ׁש בי עית .
הּמ וֹ רים  ועל הדּ ין , עוּ וּ ת  ו על הדּ ין ,

כהלכה: ׁש א  בּ ּת וֹ רה 

ׁש וא , ׁש ב וּ עת  על לע וֹ לם באה רעה  חיּ ה  ט 

      
     
    

   
  כח  

    
     

   
   

      
   כט        

             
            

           
         

     
     

י " ש ר

כּ ליה. ׁש ל  והארץ ר עב כּ בּ רזל המים ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

דּ ין.כּ נּ חוּ ׁש ה: לבית  נמסרוּ  שׂ וּ ׁש א ׁש א ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
ּת וֹ רה  דּ ין ׁש ביית.(לט )בּ הן ּפ רוֹ ת  ול : ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌

בּ הן נוֹ הגין  ואין  סחוֹ רה בּ הן  ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶׁש ע וֹ שׂ ים
ׁש בי ית: הדּ ין.קדת להיכןענּ וּ י  ׁש יּ וֹ דים ְ◌◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

אוֹ תוֹ : ּפ וֹ סקין ואין וּ מכּ בין נוֹ טה  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַה דּ ין

הדּ ין. את עוּ וּ ת  וּ לחיּ ב החיּ ב את לזכּ וֹ ת ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
כהלכה.הזּ כּ אי: ׁש א בּ ּת וֹ רה הּמ וֹ רים ו על ַ◌ַ◌ַ◌

האסוּ ר: את וּ להּת יר הּמ ּת ר את ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ֶלאסר
ׁש וא.ט לצר:ׁש ב וּ עת  ׁש א לבּט לה, ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌

אמנםכט .תוי"ט .כח . תורה . דין בהם דנו  ולא  פשעו הקהל  וראשי דין שבית  ור"ל רע "ב,
העבירות והם  בהם , לדון והרשות הכוח  להם נמסר שלא משמע נמסרו לא שלשון כתב בתוי "ט
ברח . העבירה שבעל או בהתראה שלא  שעברו נמי אי וכריתות. שמים , בידי במיתה  שהם

 י י ח ר ו ק מ

צ



מאמרות אבות בעשרה ה  פרק  פד

בּ גּ לם: וחלּ וּ פיהן  האמת . על וּ מוֹ דה 

על  לע וֹ לם בּ אין  פרענ יּ וֹ ת  מיני ׁש ב עה
מעּׂשרין מקצתן  עברה . ג וּ פי ׁש ב עה
בּ צּ רת  ׁש ל רעב  מעּׂשרין , אינן  וּ מקצתן 
שׂ ב עים. וּ מקצתן  ר עבים מקצתן  בּ אה ,
מה וּ מה  ׁש ל ר עב לעּׂשר, ׁש א  גּ מרוּ 
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      כה 

    
    כו 

   
     

 כז 
   

     
         

         
         

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

האמת. על  ׁש יּ כ וֹ ל וּ מוֹ דה ּפ י  ל  ואף ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
טנוֹ ת  ידי ל  דּ בריו את ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְלהמיד

בּ מׁש ה מצינוּ  וכן י)ׁש בּ ידוֹ . ,(ויּ קרא  ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ׁש מ ּת  אם לוֹ , ואמר  אהרן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש ּס לּ קוֹ 
בּ קדׁש י להקל  ל אין ׁש ה ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְבּ קד ׁש י

ו  הוֹ דה דּ וֹ ר וֹ ת, בּ יניו, ויּ יטב  מׁש ה יּ ׁש מע  ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

ׁש מּת י אלּ א ׁש מּת י , לא ל וֹ מר  בּ וֹ ׁש  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ַֹ◌ְולא
בּ גּ לם.וׁש כחּת י : הדּ ברים וחלּ וּ פיהן  ח לּ וּ ף ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

בּ גּ לם: הם ׁש בּ חכם ׁש ל חהלּ ל וּ  ר עב ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌
כּ בּ צּ רת.  ֹוּ מּת ו מ טים הגּ ׁש מים ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌

מתי ּק ר : מהוּ מה.הר  ׁש ל מּפ ניר עב ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
הּת ב וּ אה: לאסף יכ וֹ לין אין ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַהגּ יסוֹ ת

שמע שלא מה ועל לשנות צריך  היה זה  לולא כי המשנה, לשון גם טפי א"ש ובזה  שמעתי, לא 
שלא ר"ל  מרבותי, שמעתי כך יאמר  לא ומש"כ  הרע "ב , כוונת גם כן ואולי שמעתי. יאמר לא 

מרבותי. שמעתי שכך משמע  כן שאם סתם  ולאכה .יאמר לדבריו יודה  אך  יונה , רבנו ז"ל
והדבר בזה יחשוב לא והגולם ומקובלה . נאה מדה  היא כי אליו הוא  וכבוד הנצחון, מן יחוש

מנוצח . כשהוא לבזיון אליו ובמשנהכו.הוא פורעניות  מיני חמש התנא  מונה  זו במשנה 
וכל בהמשך  כמבואר עבירות כמה  על  שבאות  פורעניות מיני יש אבל  שתים . עוד  מונה הבאה

כאחת נחשבות בעונש שדומות  לאו (תוי "ט)העבירות  עבירה, גופי שבעה  שמש"כ  צ "ל ולפ"ז .
מקומות .כז.דוקא . בהרבה  כמו המתנות  לכל כולל  שם הוא מעשר כאן שגם  התוי"ט  פירש כן

 י י ח ר ו ק מ

מאמרות אבות בעשרה ה  פה פרק 

את  לּט ל וׁש א  בּ אה. בּ צּ רת  וׁש ל
בּ א דּ בר  באה . כּ ליה ׁש ל ר עב החלּ ה ,
בּ ּת וֹ רה  האמוּ ר וֹ ת  מית וֹ ת  על לע וֹ לם
ּפ ר וֹ ת  ועל דּ ין , לבית  נמסרוּ  ׁש א 
ענּ וּ י על לע וֹ לם בּ אה חרב ׁש בי עית .
הּמ וֹ רים  ועל הדּ ין , עוּ וּ ת  ו על הדּ ין ,

כהלכה: ׁש א  בּ ּת וֹ רה 

ׁש וא , ׁש ב וּ עת  על לע וֹ לם באה רעה  חיּ ה  ט 

      
     
    

   
  כח  

    
     

   
   

      
   כט        

             
            

           
         

     
     

י " ש ר

כּ ליה. ׁש ל  והארץ ר עב כּ בּ רזל המים ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

דּ ין.כּ נּ חוּ ׁש ה: לבית  נמסרוּ  שׂ וּ ׁש א ׁש א ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
ּת וֹ רה  דּ ין ׁש ביית.(לט )בּ הן ּפ רוֹ ת  ול : ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌

בּ הן נוֹ הגין  ואין  סחוֹ רה בּ הן  ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶׁש ע וֹ שׂ ים
ׁש בי ית: הדּ ין.קדת להיכןענּ וּ י  ׁש יּ וֹ דים ְ◌◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

אוֹ תוֹ : ּפ וֹ סקין ואין וּ מכּ בין נוֹ טה  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַה דּ ין

הדּ ין. את עוּ וּ ת  וּ לחיּ ב החיּ ב את לזכּ וֹ ת ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
כהלכה.הזּ כּ אי: ׁש א בּ ּת וֹ רה הּמ וֹ רים ו על ַ◌ַ◌ַ◌

האסוּ ר: את וּ להּת יר הּמ ּת ר את ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌◌ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ֶלאסר
ׁש וא.ט לצר:ׁש ב וּ עת  ׁש א לבּט לה, ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌

אמנםכט .תוי"ט .כח . תורה . דין בהם דנו  ולא  פשעו הקהל  וראשי דין שבית  ור"ל רע "ב,
העבירות והם  בהם , לדון והרשות הכוח  להם נמסר שלא משמע נמסרו לא שלשון כתב בתוי "ט
ברח . העבירה שבעל או בהתראה שלא  שעברו נמי אי וכריתות. שמים , בידי במיתה  שהם

 י י ח ר ו ק מ

צי



מאמרות אבות בעשרה ה  פרק  פו 

לע וֹ לם  בּ אה  גּ לוּ ת  הּׁשם. חלּ וּ ל ועל
גלּ וּ י ועל זרה, עבוֹ דה עוֹ בדי על
ועל דּ מים, ׁש פיכוּ ת ועל עריוֹ ת,
פרקים בּ ארבּ עה הארץ. הׁש מטת
וּ ב ּׁשבי עית , בּ רביעית , מתר בּ ה , הדּ בר 
החג וּ במוֹ צאי ׁש ביעית, וּ במוֹ צאי
מּפ ני בּ רביעית , וׁש נה . ׁש נה  ׁש בּ כל
בּ ּׁשבי עית , ׁש בּ ּׁשלי ׁש ית . עני  מעשׂ ר 
וּ במוֹ צאי ׁש בּ ּׁשּׁשית . עני מעשׂ ר מּפ ני
ׁש ביעית. פרוֹ ת מּפ ני ׁש ביעית,
מּפ ני וׁש נה, ׁש נה  ׁש בּ כל החג וּ במוֹ צאי

ענ יּ ים: מּת נ וֹ ת  גזל

     
    
    
    
    
    

     
   

  
ל   

   
    

    
    
    

     
           

           
           

   לא

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הּׁשם. בּ יד חלּ וּ ל בּ פרהסיא ברה הע וֹ בר  ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ול וֹ מדים  ר וֹ אים אדם ׁש בּ ני נּמ י, אי  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָרמה.

הארץ.מּמ שׂ יו: הׁש מטת ׁש ח וֹ ר ׁש ים ו על ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

בּ בי ית: עני וזוֹ ר ים מעשׂ ר  מּפ ני  ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌

ׁש ּמ פ ׁש בּ ּׁשליׁש ית. ׁש ני  מ שׂ ר רי ׁש ים ׁש בּ מק וֹ ם  ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌

בּ לי ׁש ית  ׁש מיטה, ׁש ל ׁש נים ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ ׁש אר 

ני : משׂ ר  מפריׁש ין  מ ּת נ וֹ תוּ ב ית גּ זל ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌
וע וֹ לל וֹ ת:ענ יּ ים. ּפ רט  וּ פאה ׁש כחה לקט ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌

מחמתל. אלו  פרקים בארבעה  יתרבה  בעולם דבר  יש  כבר  שאם  התנא  משמיענו כאן
בא שהדבר  הקודמת  במשנה ששנינו מה על  מכאן קשה ולא  בהם , השכיחים  העונות 

שביעית בפירות זלזול מחמת  עסק לא..(תוי"ט )לעולם  נשלם  כבר  הסוכות בחג  כי
גזלם  נתנם, שלא  ומי  נתנם, המתנות  אלו שנתן  ומי שעברה , שנה של .(רמב"ם)האדמה

 י י ח ר ו ק מ

מאמרות אבות בעשרה ה  פז פרק 

ׁש לּ י ׁש לּ י הא וֹ מר  בּ אדם. מדּ וֹ ת  ארבּ ע 
ויׁש  בינ וֹ נית . מדּ ה  זוֹ  , ּׁש ל  ּוׁש ל
 ּׁש ל ׁש לּ י  סד וֹ ם. מדּ ת  זוֹ  א וֹ מרים,
 ּׁש ל ׁש לּ י הארץ. עם ׁש לּ י,  ּוׁש ל
 ּוׁש ל ׁש לּ י  ׁש לּ י  חסיד . , ּׁש ל  ּוׁש ל

ר ׁש ע : ׁש לּ י ,
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     לג      
            

          לד

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש לּ .י   ּוׁש ל ׁש לּ י  ר וֹ צה ׁש לּ י  איני  ֵ◌ִ◌ֶ◌
אוֹ תי: ּת הנּ ה ׁש א והלואי  ,ְלהנּ וֹ ת◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌

סדוֹ ם. מ דּ ת זוֹ  א וֹ מרים  הדּ בר וי ׁש  קר וֹ ב  ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ׁש הוּ א   ֹׁש ּמ ּת ו סד וֹ ם, מ דּ ת לידי  ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִֹ◌ָלבא
נהנה  ׁש חבר וֹ  בּ דבר  אפלּ וּ  , בּ כ ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָרגיל 
את  להנּ וֹ ת ירצה לא חסר  אינוֹ  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְוהוּ א
ׁש הי וּ  סד וֹ ם, מדּ ת היתה וזוֹ  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲחבר וֹ ,
ואף  מבּ יניהם, הרגל  לכ לּ וֹ ת ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמתכּ וּ נים
ידים  רחבת הארץ ׁש היתה ּפ י  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַל 

כּ ל וּ ם: חסרים הי וּ  ולא ׁש לּ י לפניהם ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌

הארץ. עם ׁש לּ י   ּו ׁש ל  ּׁש נּ הנה ׁש ל ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌
הארץ, ׁש ל  י וּ ב ּה  וזהוּ  בּ ׁש וה, ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְוּ מהנּ ה

דּ כתיב  קרא  י וֹ ד אינוֹ  טו)אבל (מׁש לי ֲ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

ם  לׁש וֹ ן וזהוּ  יחיה. מ ּת נוֹ ת ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְושׂ וֹ נא
ׁש ר וֹ צה  מקוֹ ם, בּ כל  האמ וּ ר  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ
בּ וֹ  אין אבל  הארץ ׁש ל ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְבּ תּק וּ נּה 

הראוּ יין: בּ ּת ּק וּ נין להב דּ יל  ׁש לּ י חכמה ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌
. ּׁש ל  ּוׁש ל  ּהבּ ר יּ וֹ ת ׁש ל את מהנּ ה ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌

מאחרים: נהנה אינוֹ  והוּ א ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִמנּ כסיו,
הדּ ין:חסיד. מ וּ רת לפנים ׁש ע וֹ שׂ ה ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌

דעלמאלב. בהנאה  אלא  יג , במשנה  לקמן  התנא  איירי  שבזה איירינן, צדקה  בנותני לא 
ממון  ובסיוע הגוף תפא "י)בטירחת ליהנותלג ..(תוי"ט , הרוצה  אומרת  הגמרא שהרי (צל"ע 

יהנה י :)כאלישע  דף יועץ(ברכות  בפלא מש"כ ע "פ  לתרץ  יש ואולי  ד ). כאלישע (פ"ו לומר  שדקדקו 

מספק, ליקח אין  זה  זולת אבל יפה , בעין ונתנה בעשירות  גדולה  שהיתה הגדולה האשה  מן שנטל

ברצון) נותן ואינו  רעה עינו  גר "א.לד..שמא

 י י ח ר ו ק מ

צי



מאמרות אבות בעשרה ה  פרק  פו 

לע וֹ לם  בּ אה  גּ לוּ ת  הּׁשם. חלּ וּ ל ועל
גלּ וּ י ועל זרה, עבוֹ דה עוֹ בדי על
ועל דּ מים, ׁש פיכוּ ת ועל עריוֹ ת,
פרקים בּ ארבּ עה הארץ. הׁש מטת
וּ ב ּׁשבי עית , בּ רביעית , מתר בּ ה , הדּ בר 
החג וּ במוֹ צאי ׁש ביעית, וּ במוֹ צאי
מּפ ני בּ רביעית , וׁש נה . ׁש נה  ׁש בּ כל
בּ ּׁשבי עית , ׁש בּ ּׁשלי ׁש ית . עני  מעשׂ ר 
וּ במוֹ צאי ׁש בּ ּׁשּׁשית . עני מעשׂ ר מּפ ני
ׁש ביעית. פרוֹ ת מּפ ני ׁש ביעית,
מּפ ני וׁש נה, ׁש נה  ׁש בּ כל החג וּ במוֹ צאי

ענ יּ ים: מּת נ וֹ ת  גזל
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   לא

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הּׁשם. בּ יד חלּ וּ ל בּ פרהסיא ברה הע וֹ בר  ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ול וֹ מדים  ר וֹ אים אדם ׁש בּ ני נּמ י, אי  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָרמה.

הארץ.מּמ שׂ יו: הׁש מטת ׁש ח וֹ ר ׁש ים ו על ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

בּ בי ית: עני וזוֹ ר ים מעשׂ ר  מּפ ני  ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌

ׁש ּמ פ ׁש בּ ּׁשליׁש ית. ׁש ני  מ שׂ ר רי ׁש ים ׁש בּ מק וֹ ם  ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌

בּ לי ׁש ית  ׁש מיטה, ׁש ל ׁש נים ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ ׁש אר 

ני : משׂ ר  מפריׁש ין  מ ּת נ וֹ תוּ ב ית גּ זל ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌
וע וֹ לל וֹ ת:ענ יּ ים. ּפ רט  וּ פאה ׁש כחה לקט ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌

מחמתל. אלו  פרקים בארבעה  יתרבה  בעולם דבר  יש  כבר  שאם  התנא  משמיענו כאן
בא שהדבר  הקודמת  במשנה ששנינו מה על  מכאן קשה ולא  בהם , השכיחים  העונות 

שביעית בפירות זלזול מחמת  עסק לא..(תוי"ט )לעולם  נשלם  כבר  הסוכות בחג  כי
גזלם  נתנם, שלא  ומי  נתנם, המתנות  אלו שנתן  ומי שעברה , שנה של .(רמב"ם)האדמה

 י י ח ר ו ק מ

מאמרות אבות בעשרה ה  פז פרק 

ׁש לּ י ׁש לּ י הא וֹ מר  בּ אדם. מדּ וֹ ת  ארבּ ע 
ויׁש  בינ וֹ נית . מדּ ה  זוֹ  , ּׁש ל  ּוׁש ל
 ּׁש ל ׁש לּ י  סד וֹ ם. מדּ ת  זוֹ  א וֹ מרים,
 ּׁש ל ׁש לּ י הארץ. עם ׁש לּ י,  ּוׁש ל
 ּוׁש ל ׁש לּ י  ׁש לּ י  חסיד . , ּׁש ל  ּוׁש ל

ר ׁש ע : ׁש לּ י ,
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          לד

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש לּ .י   ּוׁש ל ׁש לּ י  ר וֹ צה ׁש לּ י  איני  ֵ◌ִ◌ֶ◌
אוֹ תי: ּת הנּ ה ׁש א והלואי  ,ְלהנּ וֹ ת◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌

סדוֹ ם. מ דּ ת זוֹ  א וֹ מרים  הדּ בר וי ׁש  קר וֹ ב  ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ׁש הוּ א   ֹׁש ּמ ּת ו סד וֹ ם, מ דּ ת לידי  ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִֹ◌ָלבא
נהנה  ׁש חבר וֹ  בּ דבר  אפלּ וּ  , בּ כ ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָרגיל 
את  להנּ וֹ ת ירצה לא חסר  אינוֹ  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְוהוּ א
ׁש הי וּ  סד וֹ ם, מדּ ת היתה וזוֹ  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲחבר וֹ ,
ואף  מבּ יניהם, הרגל  לכ לּ וֹ ת ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמתכּ וּ נים
ידים  רחבת הארץ ׁש היתה ּפ י  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַל 

כּ ל וּ ם: חסרים הי וּ  ולא ׁש לּ י לפניהם ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌

הארץ. עם ׁש לּ י   ּו ׁש ל  ּׁש נּ הנה ׁש ל ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌
הארץ, ׁש ל  י וּ ב ּה  וזהוּ  בּ ׁש וה, ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְוּ מהנּ ה

דּ כתיב  קרא  י וֹ ד אינוֹ  טו)אבל (מׁש לי ֲ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

ם  לׁש וֹ ן וזהוּ  יחיה. מ ּת נוֹ ת ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְושׂ וֹ נא
ׁש ר וֹ צה  מקוֹ ם, בּ כל  האמ וּ ר  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ
בּ וֹ  אין אבל  הארץ ׁש ל ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְבּ תּק וּ נּה 

הראוּ יין: בּ ּת ּק וּ נין להב דּ יל  ׁש לּ י חכמה ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌
. ּׁש ל  ּוׁש ל  ּהבּ ר יּ וֹ ת ׁש ל את מהנּ ה ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌

מאחרים: נהנה אינוֹ  והוּ א ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִמנּ כסיו,
הדּ ין:חסיד. מ וּ רת לפנים ׁש ע וֹ שׂ ה ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌

דעלמאלב. בהנאה  אלא  יג , במשנה  לקמן  התנא  איירי  שבזה איירינן, צדקה  בנותני לא 
ממון  ובסיוע הגוף תפא "י)בטירחת ליהנותלג ..(תוי"ט , הרוצה  אומרת  הגמרא שהרי (צל"ע 

יהנה י :)כאלישע  דף יועץ(ברכות  בפלא מש"כ ע "פ  לתרץ  יש ואולי  ד ). כאלישע (פ"ו לומר  שדקדקו 

מספק, ליקח אין  זה  זולת אבל יפה , בעין ונתנה בעשירות  גדולה  שהיתה הגדולה האשה  מן שנטל

ברצון) נותן ואינו  רעה עינו  גר "א.לד..שמא

 י י ח ר ו ק מ

צי



מאמרות אבות בעשרה ה  פרק  פח

לכעס נוֹ ח בּ דּ עוֹ ת. מדּ וֹ ת ארבּ ע
בהפסדוֹ . שׂ כרוֹ  יצא לרצוֹ ת, ונוֹ ח
יצא לרצוֹ ת, וקׁש ה לכעס קׁש ה
ונוֹ ח לכעס קׁש ה בשׂ כרוֹ . הפסדוֹ 

וקׁש הלרצוֹ ת, לכעס נוֹ ח חסיד. 
ר ׁש ע : לרצוֹ ת ,

לׁש מע מהר בּ ּת למידים. מדּ וֹ ת  ארבּ ע 
בהפסדוֹ . שׂ כרוֹ  יצא  לא בּ ד , וּ מהר 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

יצא הכי יא לרצ וֹ ת ונ וֹ ח לכעס נוֹ ח גּ רסינן  
לרצוֹ ת  וקׁש ה לכעס קׁש ה בהפסד וֹ , שׂ כר וֹ 

בשׂ כר וֹ . הפסדוֹ  מהר יצא  ׁש כּ וֹ ס אדם ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌
ח וֹ זר  ׁש הוּ א ּפ י  ל  אף דּ בר , כּ ל  ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַל 
מכר וֹ , מר בּ ה הפסדוֹ  מהרה, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתר צּ ה
נוֹ ח ׁש הוּ א מאחר  מקלקלים משׂ יו ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ֶׁש רב 
הּק ׁש ה  אבל  ודבר . דּ בר  כּ ל  ל  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִלכעס
ר ה  מדּ ה לוֹ  ׁש יּ ׁש  ּפ י  ל אף ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִלכעס,

הּמ ט  הפסד וֹ  יצא לרצוֹ ת, קׁש ה ◌ָ◌◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש הוּ א
המר בּ ה  בּ שׂ כר וֹ  לרצוֹ ת קׁש ה ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש הוּ א
מתּק נים. משׂ יו ורב  לכעס, קׁש ה ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש הוּ א
נראית  זוֹ  וגרסא אּפ כא. דּ גרסי ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְואית

ּק ר : לא בּ ד יבלי וּ מהר ל ׁש מ ע מהר  ִ◌ִ◌ָ◌
בהפסד וֹ . שׂ כר וֹ  מה יצא  ׁש וֹ כח  דּ מאחר  ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌

מהר  הוּ א בּ מה יׁש  הנאה מה ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶלּ וֹ מד
מכר וֹ : גּ ד וֹ ל הפסדוֹ  נמצא ,ִל ׁש מ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

הכעס לה. שענין  לפי  בדעת  וסבלנות  כעס  מדת תלה  והתנא  וחכמה . דעת  לשון דעות,
ינוח כסילים בחיק כעס  הכתוב  וכמ "ש  סבלנותו, שכלו ולפי  בדעת , תלוי  הוא והריצוי 

שמואל ) במהרהלו ..(מדרש שיתרצה אף  בכעסו שקלקל מה  לתקן  ניתן  תמיד לא  כי
יונה) בענוהלז..(רבנו  גדול לנו מי כי  דיעה, בשום  נמצא לא כלל יכעוס  שלא  אבל

בו ונאמר  לא)ממרע "ה  החיל(במדבר פקודי על  משה  שמואל )ויקצוף מדרש בשם  .(תוי"ט 

 י י ח ר ו ק מ

מאמרות אבות בעשרה ה  פט פרק 

יצא לאבּ ד, וקׁש ה לׁש מע קׁש ה
וקׁש ה  לׁש מע מהר  ב שׂ כרוֹ . הפסדוֹ 
וּ מהר לׁש מע קׁש ה חכם. לאבּ ד,

רע : חלק זה  לא בּ ד ,

ׁש יּ ּת ן  הרוֹ צה  צדקה . בּ נוֹ תני מ דּ וֹ ת  ארבּ ע
אחרים . בּ ׁש ל ר עה  עינ וֹ  אחרים, יּת נ וּ  ולא
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הפסד וֹ  יצא  לא בּ ד וקׁש ה לׁש מע קׁש ה
ל בׁש כר וֹ . יתרה בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  טוֹ בה ׁש ּמ דּ ה ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌

אחר  מע  וּ מה הוֹ איל  הנּ פסדת, ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַהּמ דּ ה
ונפקא  ׁש וֹ כח. ואינוֹ  זוֹ כר  הוּ א ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִֹ◌ַהּק ׁש י 
ואין  ּת למידים ׁש ני  לפנינוּ  י ׁש  ׁש אם ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִמנּ ּה ,
נקדּ ים  מהם, לאחד אלּ א מזוֹ ן לסּפ ק ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָלנוּ 

:ל ׁש מ הּמ הר  ל  לאבּ ד חלק הּק ׁש ה זה ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌
אוֹ רע. חסיד  הכא למתני  ּׁש י הוה לא ֲֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

ׁש ל  בּ בחירתוֹ  הּת לוּ י דּ בר  זה ׁש אין ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָר ׁש ע ,
מ ּק ר  בּ וֹ  ׁש היה חּס ר וֹ ן אלּ א ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָאדם,

צדקה.יגבּ ר יּ תוֹ : בּ נ וֹ תני  מדּ וֹ ת ארבּ ע ְ◌ִ◌ָ◌

בּ נוֹ תני ולא הצּ דקה, בּ נתינת ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר 
ׁש אינוֹ  מי בּ הוּ  איכּ א דּ הא מּמ ׁש , ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְצדקה
הּמ דר ׁש , לבית בּ הוֹ לכי   ּבּ סמו וכן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵנוֹ תן.

הּמ דר ׁש : בּ ית בּ הליכת רעה הינוּ  עינוֹ  ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
אחרים. מרת בּ ׁש ל  ׁש הצּ דקה דּ יוֹ ד ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

ּפ ר וּ ׁש  יתר וּ . ׁש אחרים ר וֹ צה ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְואינוֹ 
י וֹ תר  קר וֹ ביו ממ וֹ ן ל ׁש חס מי  יׁש  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַאחר ,

נוֹ  ׁש הוּ א ּפ י  ל ואף ממ וֹ נוֹ , אינוֹ מל  תן ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌
את  יאבּ ד וּ  ׁש א י ּת נוּ , ׁש ּק ר וֹ ביו ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶר וֹ צה
אחרים  בּ ׁש ל  ר ה ינוֹ  והינוּ  ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָממ וֹ נם,
דּ בסיפא: בּ ׁש לּ וֹ  ר ה דּ ינוֹ  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְדּ וּ מיא

האדם .לח. בבחירת  תלוי  זה  אין  הלא  עדיף , איזה מינה  נפקא  למאי  רע"ב  ועיין

אדם .לט. של בבחירתו  תלוי שאין  כיון ורשע  חסיד לומר  שייך שלא  רע"ב עיין 
אם אף גירסא לאוקמי מיוחדת  דשמיא סייעתא לו  יש לחכמתו  קודמת  חטאו  שיראת מי  (אמנם 

רשע לקרותו  אין זו  לדרגא הגיע  שלא מי ומ"מ שכחן , הוא ראשון מ..)(תוי "ט)בטבעו  פירוש
פירש ועוד שבסמוך. בשלו רע לעין דומה  דכאן  רע  עין אין זה  ולפירוש  ברע "ב ,
מנכסיהם . אחרים  שיהנו רוצה  ואינו בשלהם רע  שעינו  מחמת  יתן שאחרים רוצה שאינו

 י י ח ר ו ק מ

צי



מאמרות אבות בעשרה ה  פרק  פח

לכעס נוֹ ח בּ דּ עוֹ ת. מדּ וֹ ת ארבּ ע
בהפסדוֹ . שׂ כרוֹ  יצא לרצוֹ ת, ונוֹ ח
יצא לרצוֹ ת, וקׁש ה לכעס קׁש ה
ונוֹ ח לכעס קׁש ה בשׂ כרוֹ . הפסדוֹ 

וקׁש הלרצוֹ ת, לכעס נוֹ ח חסיד. 
ר ׁש ע : לרצוֹ ת ,

לׁש מע מהר בּ ּת למידים. מדּ וֹ ת  ארבּ ע 
בהפסדוֹ . שׂ כרוֹ  יצא  לא בּ ד , וּ מהר 
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יצא הכי יא לרצ וֹ ת ונ וֹ ח לכעס נוֹ ח גּ רסינן  
לרצוֹ ת  וקׁש ה לכעס קׁש ה בהפסד וֹ , שׂ כר וֹ 

בשׂ כר וֹ . הפסדוֹ  מהר יצא  ׁש כּ וֹ ס אדם ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌
ח וֹ זר  ׁש הוּ א ּפ י  ל  אף דּ בר , כּ ל  ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַל 
מכר וֹ , מר בּ ה הפסדוֹ  מהרה, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתר צּ ה
נוֹ ח ׁש הוּ א מאחר  מקלקלים משׂ יו ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ֶׁש רב 
הּק ׁש ה  אבל  ודבר . דּ בר  כּ ל  ל  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִלכעס
ר ה  מדּ ה לוֹ  ׁש יּ ׁש  ּפ י  ל אף ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִלכעס,

הּמ ט  הפסד וֹ  יצא לרצוֹ ת, קׁש ה ◌ָ◌◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש הוּ א
המר בּ ה  בּ שׂ כר וֹ  לרצוֹ ת קׁש ה ◌ֶ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש הוּ א
מתּק נים. משׂ יו ורב  לכעס, קׁש ה ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש הוּ א
נראית  זוֹ  וגרסא אּפ כא. דּ גרסי ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְואית

ּק ר : לא בּ ד יבלי וּ מהר ל ׁש מ ע מהר  ִ◌ִ◌ָ◌
בהפסד וֹ . שׂ כר וֹ  מה יצא  ׁש וֹ כח  דּ מאחר  ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌

מהר  הוּ א בּ מה יׁש  הנאה מה ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶלּ וֹ מד
מכר וֹ : גּ ד וֹ ל הפסדוֹ  נמצא ,ִל ׁש מ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

הכעס לה. שענין  לפי  בדעת  וסבלנות  כעס  מדת תלה  והתנא  וחכמה . דעת  לשון דעות,
ינוח כסילים בחיק כעס  הכתוב  וכמ "ש  סבלנותו, שכלו ולפי  בדעת , תלוי  הוא והריצוי 

שמואל ) במהרהלו ..(מדרש שיתרצה אף  בכעסו שקלקל מה  לתקן  ניתן  תמיד לא  כי
יונה) בענוהלז..(רבנו  גדול לנו מי כי  דיעה, בשום  נמצא לא כלל יכעוס  שלא  אבל

בו ונאמר  לא)ממרע "ה  החיל(במדבר פקודי על  משה  שמואל )ויקצוף מדרש בשם  .(תוי"ט 

 י י ח ר ו ק מ

מאמרות אבות בעשרה ה  פט פרק 

יצא לאבּ ד, וקׁש ה לׁש מע קׁש ה
וקׁש ה  לׁש מע מהר  ב שׂ כרוֹ . הפסדוֹ 
וּ מהר לׁש מע קׁש ה חכם. לאבּ ד,

רע : חלק זה  לא בּ ד ,

ׁש יּ ּת ן  הרוֹ צה  צדקה . בּ נוֹ תני מ דּ וֹ ת  ארבּ ע
אחרים . בּ ׁש ל ר עה  עינ וֹ  אחרים, יּת נ וּ  ולא
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

הפסד וֹ  יצא  לא בּ ד וקׁש ה לׁש מע קׁש ה
ל בׁש כר וֹ . יתרה בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  טוֹ בה ׁש ּמ דּ ה ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌

אחר  מע  וּ מה הוֹ איל  הנּ פסדת, ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַהּמ דּ ה
ונפקא  ׁש וֹ כח. ואינוֹ  זוֹ כר  הוּ א ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִֹ◌ַהּק ׁש י 
ואין  ּת למידים ׁש ני  לפנינוּ  י ׁש  ׁש אם ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִמנּ ּה ,
נקדּ ים  מהם, לאחד אלּ א מזוֹ ן לסּפ ק ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָלנוּ 

:ל ׁש מ הּמ הר  ל  לאבּ ד חלק הּק ׁש ה זה ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌
אוֹ רע. חסיד  הכא למתני  ּׁש י הוה לא ֲֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

ׁש ל  בּ בחירתוֹ  הּת לוּ י דּ בר  זה ׁש אין ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָר ׁש ע ,
מ ּק ר  בּ וֹ  ׁש היה חּס ר וֹ ן אלּ א ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָאדם,

צדקה.יגבּ ר יּ תוֹ : בּ נ וֹ תני  מדּ וֹ ת ארבּ ע ְ◌ִ◌ָ◌

בּ נוֹ תני ולא הצּ דקה, בּ נתינת ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר 
ׁש אינוֹ  מי בּ הוּ  איכּ א דּ הא מּמ ׁש , ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְצדקה
הּמ דר ׁש , לבית בּ הוֹ לכי   ּבּ סמו וכן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵנוֹ תן.

הּמ דר ׁש : בּ ית בּ הליכת רעה הינוּ  עינוֹ  ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
אחרים. מרת בּ ׁש ל  ׁש הצּ דקה דּ יוֹ ד ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

ּפ ר וּ ׁש  יתר וּ . ׁש אחרים ר וֹ צה ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְואינוֹ 
י וֹ תר  קר וֹ ביו ממ וֹ ן ל ׁש חס מי  יׁש  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַאחר ,

נוֹ  ׁש הוּ א ּפ י  ל ואף ממ וֹ נוֹ , אינוֹ מל  תן ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌
את  יאבּ ד וּ  ׁש א י ּת נוּ , ׁש ּק ר וֹ ביו ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶר וֹ צה
אחרים  בּ ׁש ל  ר ה ינוֹ  והינוּ  ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָממ וֹ נם,
דּ בסיפא: בּ ׁש לּ וֹ  ר ה דּ ינוֹ  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְדּ וּ מיא

האדם .לח. בבחירת  תלוי  זה  אין  הלא  עדיף , איזה מינה  נפקא  למאי  רע"ב  ועיין

אדם .לט. של בבחירתו  תלוי שאין  כיון ורשע  חסיד לומר  שייך שלא  רע"ב עיין 
אם אף גירסא לאוקמי מיוחדת  דשמיא סייעתא לו  יש לחכמתו  קודמת  חטאו  שיראת מי  (אמנם 

רשע לקרותו  אין זו  לדרגא הגיע  שלא מי ומ"מ שכחן , הוא ראשון מ..)(תוי "ט)בטבעו  פירוש
פירש ועוד שבסמוך. בשלו רע לעין דומה  דכאן  רע  עין אין זה  ולפירוש  ברע "ב ,
מנכסיהם . אחרים  שיהנו רוצה  ואינו בשלהם רע  שעינו  מחמת  יתן שאחרים רוצה שאינו

 י י ח ר ו ק מ

צכ



מאמרות אבות בעשרה ה  פרק  צ 

ר עה  עינ וֹ  יּת ן , לא  וה וּ א  אחרים י ּת נ וּ 
לא חסיד . אחרים, וי ּת נ וּ  יּת ן  בׁש לּ וֹ .

ר ׁש ע : אחרים, י ּת נ וּ  ולא  יּת ן

ה ּמ דר ׁש . לבית  בּ ה וֹ לכי מדּ וֹ ת  ארבּ ע 

בידוֹ . הליכה  שׂ כר  ע וֹ שׂ ה, ואינ וֹ  הוֹ ל

בידוֹ . מעשׂ ה  שׂ כר  ,ה וֹ ל ואינ וֹ  ע וֹ שׂ ה 
ולא ה וֹ ל לא  חסיד. וע וֹ שׂ ה, הוֹ ל

ר ׁש ע : ע וֹ שׂ ה,

חכמים. לפני בּ י וֹ ׁש בים מדּ וֹ ת  ארבּ ע 

יד

טו

     
      

      
    

  מא  
      

    
    

      מב 
       

    
    

      
      מג      

     
     
           

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

עוֹ שׂ ה.יד ואינ וֹ   לבית הוֹ ל הוֹ ל ֵ◌ְ◌ֵ◌
ולא  ול וֹ מד  ׁש וֹ נה ואינוֹ   לׁש מ ֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ דר ׁש 

הוֹ ל.מבין: ואינוֹ  וׁש וֹ נה עוֹ שׂ ה לוֹ מד ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌
ׁש בּ ביתוֹ : הּמ דר ׁש  בּ י וֹ ׁש בים טובּ בית ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

חכמים. מדּ וֹ ת לפני  בּ אר בּ ע  ליל ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌
והכחה, הזּ כּ ר וֹ ן בּ נין אירי ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַבּ ּת למידים
היׁש רה  הּס ברא בּ נין מירי ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהׁש ּת א
צוֹ דק: מהבּ לּת י הצּ וֹ דק הדּ בר  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְוּ בררת

אחרים מא. ממון וחומד לו  שיש במה מסתפק  שאינו בלעם מדת  שזהו יט , משנה כדלקמן
לאחרים . משלו  לתת  שראוי  שונהמב.ומה  ואינו לשמוע המדרש  לבית הולך הרע"ב , לשון

או  מבין. ואינו לומד נמי , אי שונה, ואינו הולך קאמר , שתרתי  לפרש  ויש  מבין. ואינו ולומד
לומר  נוטה  התוי"ט  מבין. אינו ולכן לומד  ואינו שונה ואינו  שהולך  חדא , שהכל לפרש  יש 

הלימוד. שכר  גם לו יש  מבין  ואינו הלומד זה ולפי  הנכון, הפירוש הוא  ונקראמג .שהשני 
לו  לעזור  המדרש  בית ליושבי צריך הוא כאילו ומראה  עצמו שמשפיל  משום אי  חסיד 

 י י ח ר ו ק מ

מאמרות אבות בעשרה ה  צאפרק 

ונפה. מׁש ּמ רת, , וּ מׁש ּפ ספוֹ ג,

הכּ ל. את סוֹ פג ׁש הוּ א ספוֹ ג,

בזוֹ . וּ מוֹ ציא בּ זוֹ  ׁש ּמ כניס , מׁש ּפ
היּ ין את ׁש ּמ וֹ ציאה מׁש ּמ רת,
ונפה, הּׁשמרים. את וקוֹ לטת

     
     

 מד     
      

    
    

      
מה             

           
          

           מו

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

כ וּ רים ספ וֹ ג. בּ ין הּמ ים, את סוֹ פג הוּ א ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌
וּ מקבּ ל  רחב ׁש לּ בּ וֹ  מי יׁש   ּכ צלוּ לים, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵבּ ין
האמת  לברר  כּ ח בּ וֹ  ואין , וֹ מ מה  ◌ֶ◌ֱ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָכּ ל 

הקר : ּפ ימׁש ּפ .מן ל ׁש נּ וֹ תנים כּ לי  ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌
למלא וֹ תוֹ  כּ ׁש רוֹ צים  הנּ וֹ ד ּפ י ל אוֹ  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָחבית 

ׁש מן: אוֹ  בזוֹ .יין וּ מוֹ ציא  בּ זוֹ  כּ ׁש ּמ כניס ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
וּ כב וֹ לע וֹ  לּ וֹ מד מה כּ ל ׁש ּמ קבּ ל מי  ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵיׁש 

ּפ וֹ לט וֹ :  ּמה מ ׁש ּמ רת.כ כּ ל  מוֹ ציא ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌
ׁש ל  דּ בר  וקוֹ לט  הּמ דר ׁש , בּ בית וֹ מֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

הּס בּ ין נפה.בּ ּט לה: ׁש ּמ וֹ ציאים לאחר  ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌◌ִ◌
הּק מח ונׁש אר  הנּ טחן הּק מח  מן ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ְוהּמ רסן
הח ׁש וּ ב , והוּ א הגּ ס הּס לת ם ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַהדּ ק
ויוֹ רד  מאד  דּ ּק ה בּ נפה אוֹ תוֹ  ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַמבירין
ׁש הוּ א  הדּ ק הּק מח אוֹ תוֹ  כּ ל ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִמּמ נּ ה
הגּ ס  הּס לת ונׁש אר  לבנה פר וּ רית ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְכּ ין
יׁש   ּכ ל ּמ נחוֹ ת. ע וֹ שׂ ין היוּ  וכן ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶהחׁש וּ ב .
ׁש מ וּ ע וֹ תיו, וּ לל בּ ן לברר  כּ ח  בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֵ◌ֶ◌ִמי 
והבּ טל : הקר  מן האמת ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ְוקוֹ לט

עושה או עושה  ואינו  מהולך דהיינו  הממוצע מדרך  עצמו שמטה  שכיון משום אי  בלימוד ,
מידת עדיין  זו  שאין ואע"פ חסיד, נקרא  מיד ביותר , הטוב לקצה  עצמו ונוטה הולך , ואינו 
ביותר  הטוב  לקצה עצמו לנטות זו  במידה  דבר  בכל הנוהג שכל משום  אלא חסידות 

החסידות למעלות לעלות מוכן  שמואל )הוא  המדרש בשם בפירושומד..(תוי"ט  (שבתרמב"ם 

מ"ג) 'בחוף'.פכ"א העתיק הט "ו  כ"ב  פרק  הה "מ אבל הים, 'לחוף ' נעשה  הגירסא שלפנינו  (בנוסחאות 

עיי "ש .מה..הים) ברע "ב , מהמו .כמבואר  כל מוציא  שכתב  צ "ב , הרע"ב  ודברי  רמב"ם .
בבית שמע שלא בטלה של דבר  שר "ל משמע בטלה. של דבר  וקולט המדרש  בבית  ששומע 
רבותיו. שמועות  שבתוך בטל דבר  בברירת שאיירי מפרש החלוקות שאר  ובכל  המדרש ,

 י י ח ר ו ק מ

צט



מאמרות אבות בעשרה ה  פרק  צ 

ר עה  עינ וֹ  יּת ן , לא  וה וּ א  אחרים י ּת נ וּ 
לא חסיד . אחרים, וי ּת נ וּ  יּת ן  בׁש לּ וֹ .

ר ׁש ע : אחרים, י ּת נ וּ  ולא  יּת ן

ה ּמ דר ׁש . לבית  בּ ה וֹ לכי מדּ וֹ ת  ארבּ ע 

בידוֹ . הליכה  שׂ כר  ע וֹ שׂ ה, ואינ וֹ  הוֹ ל

בידוֹ . מעשׂ ה  שׂ כר  ,ה וֹ ל ואינ וֹ  ע וֹ שׂ ה 
ולא ה וֹ ל לא  חסיד. וע וֹ שׂ ה, הוֹ ל

ר ׁש ע : ע וֹ שׂ ה,

חכמים. לפני בּ י וֹ ׁש בים מדּ וֹ ת  ארבּ ע 

יד

טו

     
      

      
    

  מא  
      

    
    

      מב 
       

    
    

      
      מג      

     
     
           

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

עוֹ שׂ ה.יד ואינ וֹ   לבית הוֹ ל הוֹ ל ֵ◌ְ◌ֵ◌
ולא  ול וֹ מד  ׁש וֹ נה ואינוֹ   לׁש מ ֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ דר ׁש 

הוֹ ל.מבין: ואינוֹ  וׁש וֹ נה עוֹ שׂ ה לוֹ מד ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌
ׁש בּ ביתוֹ : הּמ דר ׁש  בּ י וֹ ׁש בים טובּ בית ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

חכמים. מדּ וֹ ת לפני  בּ אר בּ ע  ליל ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌
והכחה, הזּ כּ ר וֹ ן בּ נין אירי ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַבּ ּת למידים
היׁש רה  הּס ברא בּ נין מירי ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהׁש ּת א
צוֹ דק: מהבּ לּת י הצּ וֹ דק הדּ בר  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְוּ בררת

אחרים מא. ממון וחומד לו  שיש במה מסתפק  שאינו בלעם מדת  שזהו יט , משנה כדלקמן
לאחרים . משלו  לתת  שראוי  שונהמב.ומה  ואינו לשמוע המדרש  לבית הולך הרע"ב , לשון

או  מבין. ואינו לומד נמי , אי שונה, ואינו הולך קאמר , שתרתי  לפרש  ויש  מבין. ואינו ולומד
לומר  נוטה  התוי"ט  מבין. אינו ולכן לומד  ואינו שונה ואינו  שהולך  חדא , שהכל לפרש  יש 

הלימוד. שכר  גם לו יש  מבין  ואינו הלומד זה ולפי  הנכון, הפירוש הוא  ונקראמג .שהשני 
לו  לעזור  המדרש  בית ליושבי צריך הוא כאילו ומראה  עצמו שמשפיל  משום אי  חסיד 

 י י ח ר ו ק מ

מאמרות אבות בעשרה ה  צאפרק 

ונפה. מׁש ּמ רת, , וּ מׁש ּפ ספוֹ ג,

הכּ ל. את סוֹ פג ׁש הוּ א ספוֹ ג,

בזוֹ . וּ מוֹ ציא בּ זוֹ  ׁש ּמ כניס , מׁש ּפ
היּ ין את ׁש ּמ וֹ ציאה מׁש ּמ רת,
ונפה, הּׁשמרים. את וקוֹ לטת

     
     

 מד     
      

    
    

      
מה             

           
          

           מו

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

כ וּ רים ספ וֹ ג. בּ ין הּמ ים, את סוֹ פג הוּ א ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌
וּ מקבּ ל  רחב ׁש לּ בּ וֹ  מי יׁש   ּכ צלוּ לים, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵבּ ין
האמת  לברר  כּ ח בּ וֹ  ואין , וֹ מ מה  ◌ֶ◌ֱ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָכּ ל 

הקר : ּפ ימׁש ּפ .מן ל ׁש נּ וֹ תנים כּ לי  ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌
למלא וֹ תוֹ  כּ ׁש רוֹ צים  הנּ וֹ ד ּפ י ל אוֹ  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָחבית 

ׁש מן: אוֹ  בזוֹ .יין וּ מוֹ ציא  בּ זוֹ  כּ ׁש ּמ כניס ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
וּ כב וֹ לע וֹ  לּ וֹ מד מה כּ ל ׁש ּמ קבּ ל מי  ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵיׁש 

ּפ וֹ לט וֹ :  ּמה מ ׁש ּמ רת.כ כּ ל  מוֹ ציא ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌
ׁש ל  דּ בר  וקוֹ לט  הּמ דר ׁש , בּ בית וֹ מֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

הּס בּ ין נפה.בּ ּט לה: ׁש ּמ וֹ ציאים לאחר  ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌◌ִ◌
הּק מח ונׁש אר  הנּ טחן הּק מח  מן ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ַ◌ְוהּמ רסן
הח ׁש וּ ב , והוּ א הגּ ס הּס לת ם ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַהדּ ק
ויוֹ רד  מאד  דּ ּק ה בּ נפה אוֹ תוֹ  ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַמבירין
ׁש הוּ א  הדּ ק הּק מח אוֹ תוֹ  כּ ל ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִמּמ נּ ה
הגּ ס  הּס לת ונׁש אר  לבנה פר וּ רית ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְכּ ין
יׁש   ּכ ל ּמ נחוֹ ת. ע וֹ שׂ ין היוּ  וכן ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶהחׁש וּ ב .
ׁש מ וּ ע וֹ תיו, וּ לל בּ ן לברר  כּ ח  בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֵ◌ֶ◌ִמי 
והבּ טל : הקר  מן האמת ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ְוקוֹ לט

עושה או עושה  ואינו  מהולך דהיינו  הממוצע מדרך  עצמו שמטה  שכיון משום אי  בלימוד ,
מידת עדיין  זו  שאין ואע"פ חסיד, נקרא  מיד ביותר , הטוב לקצה  עצמו ונוטה הולך , ואינו 
ביותר  הטוב  לקצה עצמו לנטות זו  במידה  דבר  בכל הנוהג שכל משום  אלא חסידות 

החסידות למעלות לעלות מוכן  שמואל )הוא  המדרש בשם בפירושומד..(תוי"ט  (שבתרמב"ם 

מ"ג) 'בחוף'.פכ"א העתיק הט "ו  כ"ב  פרק  הה "מ אבל הים, 'לחוף ' נעשה  הגירסא שלפנינו  (בנוסחאות 

עיי "ש .מה..הים) ברע "ב , מהמו .כמבואר  כל מוציא  שכתב  צ "ב , הרע"ב  ודברי  רמב"ם .
בבית שמע שלא בטלה של דבר  שר "ל משמע בטלה. של דבר  וקולט המדרש  בבית  ששומע 
רבותיו. שמועות  שבתוך בטל דבר  בברירת שאיירי מפרש החלוקות שאר  ובכל  המדרש ,
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מאמרות אבות בעשרה ה  פרק  צב

וקוֹ לטת הקּ מח את ׁש ּמ וֹ ציאה
ה ּס לת : את 

בּ טל  בדבר, תלוּ יה  ׁש היא  אהבה כּ ל
ּת לוּ יה  וׁש אינ ּה  אהבה . בּ טלה  דּ בר,
היא איזוֹ  לע וֹ לם. בּ טלה  אינ ּה  בדבר ,
אמנ וֹ ן אהבת  זוֹ  בדבר , הּת לוּ יה  אהבה
זוֹ  בדבר, ּת לוּ יה וׁש אינּה  ותמר.

ויה וֹ נתן : דּ וד  אהבת 

סוֹ פ ּה  ׁש מים, לׁש ם ׁש היא  מחלקת  כּ ל
אין ׁש מים, לׁש ם וׁש אינ ּה  להתקיּ ם.
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ טל.טז בדבר  תלוּ יה ׁש היא  אהבה כּ ל 
ׁש היה  הדּ בר  כּ ׁש יּ תבּ ּט ל  מתקיּ ם, ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש אינוֹ 
בּ טלה. האהבה גּ ם אהבה, לאוֹ תּה  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִסבּ ה
בּ טל  בּ דבר  ּת ל וּ יה ׁש אינּה  אהבה ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְוכל
הצּ דּ יקים  אהבת כּ גוֹ ן קיּ ם, בּ דבר  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א
כּ ׁש ם  לע וֹ לם. בּ טלה אינּה  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְוהחכמים,
אהבה  לאוֹ תּה  סבּ ה ׁש הוּ א ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הדּ בר 
בּ טלה: האהבה אין  ּכ בּ טל , ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵאינּה 

ותמר. אמנ וֹ ן  יפי ּה :אהבת אהבת מּפ ני  ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌
וי וֹ נתן . דּ אמר דּ וד קוֹ נם. רצוֹ ן להׁש לים ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌

 למל ּת היה אּת ה לדוד  יהוֹ נתן ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְל וֹ 
למ ׁש נה:  ל אהיה ואני  י שׂ ראל ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַל 

סוֹ פ ּה יז ׁש מים  ל ׁש ם  ׁש היא  מחלקת כּ ל
ההיא להתקיּ ם. הּמ חלקת ׁש אנׁש י  כּ ל וֹ מר  ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌

הלּ ל  כּ מחלקת אוֹ בדין, ואינם ◌ֵ◌ִ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמתקיּ מים
בּ ית  ּת למידי  לא אבדוּ  ׁש א ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְוׁש ּמ אי

בטל מז. בדבר  תלויה  ושאינה גורס  בסמוך וכן הרע"ב, גירסת רמב"ם .מח..(תוי"ט )כן
עיי"ש .מט . להתקיים , עתידה  המחלוקת  שמטרת  הכוונה  השני ולפירושו  ברע"ב . הראשון פירוש 
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מאמרות אבות בעשרה ה  צג פרק 

מחלקת  היא  איזוֹ  להתקיּ ם. סוֹ פּה 
הלּ ל  מחלקת  זוֹ  ׁש מים, לׁש ם ׁש היא 
זוֹ  ׁש מים, לׁש ם וׁש אינּה  וׁש ּמ אי.

עדת וֹ : וכל קרח  מחלקת 

המ  בּ אכּ ל חטא  אין  הרבּ ים, את  זכּ ה 
אין הר בּ ים, את  הּמ חטיא  וכל יד וֹ . על
מׁש ה  ּת ׁש וּ בה . לעשׂ וֹ ת  בּ ידוֹ  מסּפ יקין 
הרבּ ים  זכוּ ת  הר בּ ים, את  וז כּ ה  זכה 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אבל  הלּ ל . בּ ית ּת למידי  ולא ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ַׁש ּמ אי
ׁש מ ּת י, ואני  אבד וּ . ודתוֹ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַֹקרח
מ נינּה . המב ּק ׁש  ּת כליתּה  סוֹ פּה , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵּפ ר וּ ׁש 
הּת כלית  ׁש מים, ל ׁש ם ׁש היא ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְוהּמ חלקת
מחלקת  מאוֹ תּה  המב ּק ׁש  ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוהּס וֹ ף
כּ מ וֹ  מתקיּ ם, וזה האמת, ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְלהיג
האמת, יתבּ רר  הוּ כּ וּ ח  ֹמּת ו ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש אמר וּ 
וׁש ּמ אי הלּ ל בּ מחלקת ׁש נּ תבּ אר  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְוּ כמ וֹ 
ׁש אינּה  וּ מחלקת הלּ ל . כּ בית ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶׁש הלכה
היא  בּ ּה  הנּ רצה ּת כלית ׁש מים, ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְל ׁש ם

וזה  הנּ צּ וּ ח, ואהבת הררה ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַבּ ּק ׁש ת
ׁש ּמ צינוּ  כּ מוֹ  מתקיּ ם, אינוֹ  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַהּס וֹ ף
וסוֹ ף  ׁש ּת כלית ודתוֹ  קרח ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַֹ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ְבּ מחלקת
והררה  הכּ ב וֹ ד בּ ּק ׁש ת היתה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַכּ וּ נתם

:להפ חטא יחוהי וּ  על אין  בּ א  ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
בּ גּ יהנּ ם יד וֹ . הוּ א יהא ׁש א כּ די  ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֹ

דן: בּ גן בּ יד וֹ ותלמידיו מסּפ יקין  אין  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
ּת ׁש וּ בה. בּ גן ל עשׂ וֹ ת הוּ א יהא ׁש א ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌

בּ גּ יהנּ ם: ותלמידיו את דן וזכּ ה ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֹ
ישׂ ראל :הר בּ ים. לכל ּת וֹ רה ׁש לּ ּמ ד  ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

חטא)יומא נ. אין ד"ה  רש "י פז. הם נא..(דף תשובה לעשות  כשבאים עבירה עוברי שאר  אבל 
לו. מסייעין לטהר  הבא התשובהבכלל  מן שימנעוהו  היינו  בידו  מספיקין שאין הרמב "ם דעת  (אמנם

הש "י ימנעוהו  ולפיכך עליו  להענש שראוי חטאים  שיש פרעה , לב את ה ' ויחזק בפרעה שנאמר וכענין

לו  הראוי עונשו  עליו  שיבא  כדי .)(תוי "ט)מהתשובה 
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מאמרות אבות בעשרה ה  פרק  צב

וקוֹ לטת הקּ מח את ׁש ּמ וֹ ציאה
ה ּס לת : את 

בּ טל  בדבר, תלוּ יה  ׁש היא  אהבה כּ ל
ּת לוּ יה  וׁש אינ ּה  אהבה . בּ טלה  דּ בר,
היא איזוֹ  לע וֹ לם. בּ טלה  אינ ּה  בדבר ,
אמנ וֹ ן אהבת  זוֹ  בדבר , הּת לוּ יה  אהבה
זוֹ  בדבר, ּת לוּ יה וׁש אינּה  ותמר.

ויה וֹ נתן : דּ וד  אהבת 

סוֹ פ ּה  ׁש מים, לׁש ם ׁש היא  מחלקת  כּ ל
אין ׁש מים, לׁש ם וׁש אינ ּה  להתקיּ ם.
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ טל.טז בדבר  תלוּ יה ׁש היא  אהבה כּ ל 
ׁש היה  הדּ בר  כּ ׁש יּ תבּ ּט ל  מתקיּ ם, ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש אינוֹ 
בּ טלה. האהבה גּ ם אהבה, לאוֹ תּה  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִסבּ ה
בּ טל  בּ דבר  ּת ל וּ יה ׁש אינּה  אהבה ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְוכל
הצּ דּ יקים  אהבת כּ גוֹ ן קיּ ם, בּ דבר  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א
כּ ׁש ם  לע וֹ לם. בּ טלה אינּה  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְוהחכמים,
אהבה  לאוֹ תּה  סבּ ה ׁש הוּ א ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הדּ בר 
בּ טלה: האהבה אין  ּכ בּ טל , ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵאינּה 

ותמר. אמנ וֹ ן  יפי ּה :אהבת אהבת מּפ ני  ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌
וי וֹ נתן . דּ אמר דּ וד קוֹ נם. רצוֹ ן להׁש לים ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌

 למל ּת היה אּת ה לדוד  יהוֹ נתן ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְל וֹ 
למ ׁש נה:  ל אהיה ואני  י שׂ ראל ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַל 

סוֹ פ ּה יז ׁש מים  ל ׁש ם  ׁש היא  מחלקת כּ ל
ההיא להתקיּ ם. הּמ חלקת ׁש אנׁש י  כּ ל וֹ מר  ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌

הלּ ל  כּ מחלקת אוֹ בדין, ואינם ◌ֵ◌ִ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמתקיּ מים
בּ ית  ּת למידי  לא אבדוּ  ׁש א ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְוׁש ּמ אי

בטל מז. בדבר  תלויה  ושאינה גורס  בסמוך וכן הרע"ב, גירסת רמב"ם .מח..(תוי"ט )כן
עיי"ש .מט . להתקיים , עתידה  המחלוקת  שמטרת  הכוונה  השני ולפירושו  ברע"ב . הראשון פירוש 

 י י ח ר ו ק מ

מאמרות אבות בעשרה ה  צג פרק 

מחלקת  היא  איזוֹ  להתקיּ ם. סוֹ פּה 
הלּ ל  מחלקת  זוֹ  ׁש מים, לׁש ם ׁש היא 
זוֹ  ׁש מים, לׁש ם וׁש אינּה  וׁש ּמ אי.

עדת וֹ : וכל קרח  מחלקת 

המ  בּ אכּ ל חטא  אין  הרבּ ים, את  זכּ ה 
אין הר בּ ים, את  הּמ חטיא  וכל יד וֹ . על
מׁש ה  ּת ׁש וּ בה . לעשׂ וֹ ת  בּ ידוֹ  מסּפ יקין 
הרבּ ים  זכוּ ת  הר בּ ים, את  וז כּ ה  זכה 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אבל  הלּ ל . בּ ית ּת למידי  ולא ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ַׁש ּמ אי
ׁש מ ּת י, ואני  אבד וּ . ודתוֹ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַֹקרח
מ נינּה . המב ּק ׁש  ּת כליתּה  סוֹ פּה , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵּפ ר וּ ׁש 
הּת כלית  ׁש מים, ל ׁש ם ׁש היא ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְוהּמ חלקת
מחלקת  מאוֹ תּה  המב ּק ׁש  ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוהּס וֹ ף
כּ מ וֹ  מתקיּ ם, וזה האמת, ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְלהיג
האמת, יתבּ רר  הוּ כּ וּ ח  ֹמּת ו ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש אמר וּ 
וׁש ּמ אי הלּ ל בּ מחלקת ׁש נּ תבּ אר  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְוּ כמ וֹ 
ׁש אינּה  וּ מחלקת הלּ ל . כּ בית ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶׁש הלכה
היא  בּ ּה  הנּ רצה ּת כלית ׁש מים, ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְל ׁש ם

וזה  הנּ צּ וּ ח, ואהבת הררה ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַבּ ּק ׁש ת
ׁש ּמ צינוּ  כּ מוֹ  מתקיּ ם, אינוֹ  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַהּס וֹ ף
וסוֹ ף  ׁש ּת כלית ודתוֹ  קרח ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַֹ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ְבּ מחלקת
והררה  הכּ ב וֹ ד בּ ּק ׁש ת היתה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַכּ וּ נתם

:להפ חטא יחוהי וּ  על אין  בּ א  ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
בּ גּ יהנּ ם יד וֹ . הוּ א יהא ׁש א כּ די  ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֹ

דן: בּ גן בּ יד וֹ ותלמידיו מסּפ יקין  אין  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
ּת ׁש וּ בה. בּ גן ל עשׂ וֹ ת הוּ א יהא ׁש א ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌

בּ גּ יהנּ ם: ותלמידיו את דן וזכּ ה ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֹ
ישׂ ראל :הר בּ ים. לכל ּת וֹ רה ׁש לּ ּמ ד  ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

חטא)יומא נ. אין ד"ה  רש "י פז. הם נא..(דף תשובה לעשות  כשבאים עבירה עוברי שאר  אבל 
לו. מסייעין לטהר  הבא התשובהבכלל  מן שימנעוהו  היינו  בידו  מספיקין שאין הרמב "ם דעת  (אמנם

הש "י ימנעוהו  ולפיכך עליו  להענש שראוי חטאים  שיש פרעה , לב את ה ' ויחזק בפרעה שנאמר וכענין

לו  הראוי עונשו  עליו  שיבא  כדי .)(תוי "ט)מהתשובה 
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צט



מאמרות אבות בעשרה ה  פרק  צד

ׁש נּ אמר  בּ וֹ , לג )ּת לוּ י  ה'(דברים  צדקת  
ירבעם  י שׂ ראל. עם וּ מׁש ּפ טיו עשׂ ה 
חטא הרבּ ים, את והחטיא חטא

ׁש נּ אמר  בּ וֹ , ּת לוּ י  טו )הרבּ ים א  (מלכים  
ירבעם חּט אות  נבט )על חטא(בּ ן א ׁש ר 

י שׂ ראל: את  החטיא  וא ׁש ר 

הלּ לוּ , דברים ׁש לׁש ה בּ יד וֹ  ׁש יּ ׁש  מי כּ ל
וּ ׁש לׁש ה  אבינ וּ . אברהם ׁש ל מּת למידיו
בּ לעם  ׁש ל מּת למידיו אחרים, דברים
נמוּ כה, ורוּ ח טוֹ בה, עין הרׁש ע.
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י שׂ ראל. עם  וּ מׁש ּפ טיו עשׂ ה ה' צדקת
הוּ א  כּ אלּ וּ  י שׂ ראל ׁש ם ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִוּ מׁש ּפ טיו

וא א שׂ אן: חטא  את ׁש ר  החטיא  ׁש ר ֲ◌ָ◌ָ◌
חּט את י שׂ ראל. ל קאמר  מ דּ לא ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֹ

ׁש הכּ ל  מנּ ּה  ׁש מע  וי שׂ ראל, ֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָירב ם
בּ ירב ם: ׁש ל יטּת לוּ י מּת למידיו ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
אבינ וּ . והוֹ ל אברהם  מ ּמ נּ וּ  למד ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

טוֹ בה.בּ דרכיו: יּ ׁש עין  בּ מה מסּת ּפ ק ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌
ׁש כּ ן  אחרים. ממ וֹ ן ח וֹ מד ואינוֹ  ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְל וֹ 
סדוֹ ם   למל ׁש אמר  בּ אברהם ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָמצינוּ 

יד ) שׂ ר וֹ (בּ רא ׁש ית וד  מחוּ ט אם ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
:ל אׁש ר  מ כּ ל אּק ח  ואם ור וּ ח נל ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌

אברהם נמ וּ כה. מצינוּ  וכן יתרה. נוה ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
יח)אוֹ מר  ואפר :(ׁש ם פר  ואנכי ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌

אלאנב. לישראל, משפטיו ולימד כתיב ומדלא  יונתן , ותרגום הספורנו  לפי  הפסוק  ביאור  כן
שהמשפטים  ש "מ  ישראל, עם  עשה ומשפטיו כתיב  וכאילו  דקרא דרישא עשה על סמך

עשאם הוא  כאילו גם  נחשבים עשה  שישראל הרע "ב)והמצוות כוונת לפרש גם ניתן וכן .(תפא"י,

 י י ח ר ו ק מ

מאמרות אבות בעשרה ה  צה פרק 

אברהם ׁש ל מ ּת למידיו ׁש פלה, ונפׁש 
ונפ ׁש  גּ בוֹ הה, ורוּ ח  רעה, עין אבינוּ .
הרׁש ע . בּ לעם ׁש ל  מּת למידיו רחבה,
אבינוּ  אברהם  ׁש ל  ּת למידיו בּ ין מה
ּת למידיו  הרׁש ע. בּ לעם ׁש ל  לתלמידיו 
הזּ ה בּ עוֹ לם אוֹ כלין אבינוּ , אברהם ׁש ל 

ׁש נּ אמר הבּ א, בּ עוֹ לם ח)ונוֹ חלין (משלי  
אמ לּ א . ואצרתיהם  יׁש , אהבי להנחיל

ׁש ל ּת למידיו הרׁש עאבל בּ לעם 

     
  

      
    נג

     
   

    
    

     נד
    
    
   

         
        נה 

         

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש פלה. מן ונפ ׁש  והּפ רי ׁש ה זהיר וּ ת ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌
דּ כתיב בּ אברהם, זה וּ מצינוּ  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַהּת אווֹ ת.

יב ) יפת (ׁש ם אה כּ י ידּת י נא הנּ ה ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌
הכּ יר  לא כ ׁש יו ׁש ד אּת , ◌ִ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַמראה
ין  אׁש כּ חן וּ בבלם צניע וּ ת. מרב  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֵ◌ָבּ ּה 
בּ יני רע  ׁש היה יוֹ ד ׁש היה ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָר ה,
 הוֹ ל והיה בּ לק אצל  ׁש יּ ל ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַהּמ קוֹ ם

דּ כתיב  שׂ כר , ל ּט ל  כב )כּ די  (בּ מד בּ ר ְ◌ֵ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

כּ סף  ביתוֹ  מלא בלק לי  יּת ן ◌ֶ◌ֶ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִאם

גּ בוֹ הה.וזהב : כד )דּ אמר ורוּ ח נאוּ ם (ׁש ם ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌
ליוֹ ן: דּ ת  וי וֹ ד אל  אמרי   ֵׁש וֹ מ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌

רחבה. הּת אוה ונפ ׁש  רב  היה לא ׁש אם ֶ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
מ וֹ אב בּ נוֹ ת להפקיר  י וֹ ץ היה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָֹלא

חכמים ואמר וּ  קה .)לזנוּ ת. בּ לם (סנהדרין  ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
היה: אתוֹ נוֹ  י ׁש .בּ וֹ ל  אהבי  להנחיל  ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

דּ כתיב  אוֹ הב , אּק רי (יׁש יהאברהם ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

בּ ע וֹ לם מא ) יׁש , אוֹ הבי. אברהם ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶזרע 
הזּ ה: בּ ע וֹ לם אמלּ א, ואוֹ צר וֹ תיהם ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַהבּ א,

רע"ב.נג . עיי "ש .נד.עיין ברע"ב, אברהם נה.כמבואר  זרע דכתיב אוהב  נקרא  אברהם
שעתיד עולמות  ל'ש "י' מרמז  'יש ' ה '. אהובי הם  בדרכיו ההולכים  גם  וממילא  אוהבי ,

עוקצין  בסוף כדתנן  וצדיק צדיק  לכל להנחיל מי"ב)הקב"ה עתיד(פ"ג לוי בן יהושע  רבי אמר 
גו'. יש  אוהבי להנחיל שנאמר  עולמות, ועשרה מאות שלש וצדיק צדיק לכל להנחיל הקב"ה 
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מאמרות אבות בעשרה ה  פרק  צד

ׁש נּ אמר  בּ וֹ , לג )ּת לוּ י  ה'(דברים  צדקת  
ירבעם  י שׂ ראל. עם וּ מׁש ּפ טיו עשׂ ה 
חטא הרבּ ים, את והחטיא חטא

ׁש נּ אמר  בּ וֹ , ּת לוּ י  טו )הרבּ ים א  (מלכים  
ירבעם חּט אות  נבט )על חטא(בּ ן א ׁש ר 

י שׂ ראל: את  החטיא  וא ׁש ר 

הלּ לוּ , דברים ׁש לׁש ה בּ יד וֹ  ׁש יּ ׁש  מי כּ ל
וּ ׁש לׁש ה  אבינ וּ . אברהם ׁש ל מּת למידיו
בּ לעם  ׁש ל מּת למידיו אחרים, דברים
נמוּ כה, ורוּ ח טוֹ בה, עין הרׁש ע.
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

י שׂ ראל. עם  וּ מׁש ּפ טיו עשׂ ה ה' צדקת
הוּ א  כּ אלּ וּ  י שׂ ראל ׁש ם ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִוּ מׁש ּפ טיו

וא א שׂ אן: חטא  את ׁש ר  החטיא  ׁש ר ֲ◌ָ◌ָ◌
חּט את י שׂ ראל. ל קאמר  מ דּ לא ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֹ

ׁש הכּ ל  מנּ ּה  ׁש מע  וי שׂ ראל, ֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָירב ם
בּ ירב ם: ׁש ל יטּת לוּ י מּת למידיו ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
אבינ וּ . והוֹ ל אברהם  מ ּמ נּ וּ  למד ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

טוֹ בה.בּ דרכיו: יּ ׁש עין  בּ מה מסּת ּפ ק ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌
ׁש כּ ן  אחרים. ממ וֹ ן ח וֹ מד ואינוֹ  ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְל וֹ 
סדוֹ ם   למל ׁש אמר  בּ אברהם ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָמצינוּ 

יד ) שׂ ר וֹ (בּ רא ׁש ית וד  מחוּ ט אם ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
:ל אׁש ר  מ כּ ל אּק ח  ואם ור וּ ח נל ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌

אברהם נמ וּ כה. מצינוּ  וכן יתרה. נוה ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
יח)אוֹ מר  ואפר :(ׁש ם פר  ואנכי ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌

אלאנב. לישראל, משפטיו ולימד כתיב ומדלא  יונתן , ותרגום הספורנו  לפי  הפסוק  ביאור  כן
שהמשפטים  ש "מ  ישראל, עם  עשה ומשפטיו כתיב  וכאילו  דקרא דרישא עשה על סמך

עשאם הוא  כאילו גם  נחשבים עשה  שישראל הרע "ב)והמצוות כוונת לפרש גם ניתן וכן .(תפא"י,
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מאמרות אבות בעשרה ה  צה פרק 

אברהם ׁש ל מ ּת למידיו ׁש פלה, ונפׁש 
ונפ ׁש  גּ בוֹ הה, ורוּ ח  רעה, עין אבינוּ .
הרׁש ע . בּ לעם ׁש ל  מּת למידיו רחבה,
אבינוּ  אברהם  ׁש ל  ּת למידיו בּ ין מה
ּת למידיו  הרׁש ע. בּ לעם ׁש ל  לתלמידיו 
הזּ ה בּ עוֹ לם אוֹ כלין אבינוּ , אברהם ׁש ל 

ׁש נּ אמר הבּ א, בּ עוֹ לם ח)ונוֹ חלין (משלי  
אמ לּ א . ואצרתיהם  יׁש , אהבי להנחיל

ׁש ל ּת למידיו הרׁש עאבל בּ לעם 
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ׁש פלה. מן ונפ ׁש  והּפ רי ׁש ה זהיר וּ ת ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌
דּ כתיב בּ אברהם, זה וּ מצינוּ  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַהּת אווֹ ת.

יב ) יפת (ׁש ם אה כּ י ידּת י נא הנּ ה ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌
הכּ יר  לא כ ׁש יו ׁש ד אּת , ◌ִ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַמראה
ין  אׁש כּ חן וּ בבלם צניע וּ ת. מרב  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֵ◌ָבּ ּה 
בּ יני רע  ׁש היה יוֹ ד ׁש היה ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָר ה,
 הוֹ ל והיה בּ לק אצל  ׁש יּ ל ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַהּמ קוֹ ם

דּ כתיב  שׂ כר , ל ּט ל  כב )כּ די  (בּ מד בּ ר ְ◌ֵ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

כּ סף  ביתוֹ  מלא בלק לי  יּת ן ◌ֶ◌ֶ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִאם

גּ בוֹ הה.וזהב : כד )דּ אמר ורוּ ח נאוּ ם (ׁש ם ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌
ליוֹ ן: דּ ת  וי וֹ ד אל  אמרי   ֵׁש וֹ מ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌

רחבה. הּת אוה ונפ ׁש  רב  היה לא ׁש אם ֶ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
מ וֹ אב בּ נוֹ ת להפקיר  י וֹ ץ היה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָֹלא

חכמים ואמר וּ  קה .)לזנוּ ת. בּ לם (סנהדרין  ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
היה: אתוֹ נוֹ  י ׁש .בּ וֹ ל  אהבי  להנחיל  ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

דּ כתיב  אוֹ הב , אּק רי (יׁש יהאברהם ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

בּ ע וֹ לם מא ) יׁש , אוֹ הבי. אברהם ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶזרע 
הזּ ה: בּ ע וֹ לם אמלּ א, ואוֹ צר וֹ תיהם ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַהבּ א,

רע"ב.נג . עיי "ש .נד.עיין ברע"ב, אברהם נה.כמבואר  זרע דכתיב אוהב  נקרא  אברהם
שעתיד עולמות  ל'ש "י' מרמז  'יש ' ה '. אהובי הם  בדרכיו ההולכים  גם  וממילא  אוהבי ,

עוקצין  בסוף כדתנן  וצדיק צדיק  לכל להנחיל מי"ב)הקב"ה עתיד(פ"ג לוי בן יהושע  רבי אמר 
גו'. יש  אוהבי להנחיל שנאמר  עולמות, ועשרה מאות שלש וצדיק צדיק לכל להנחיל הקב"ה 
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קי



מאמרות אבות בעשרה ה  פרק  צו 

ׁש חת , לבאר וי וֹ רדין  גּ יהנּ ם י וֹ ר ׁש ין 
נה)ׁש נּ אמר אלהים(תהלים ואּת ה 

דמים אנׁש י ׁש חת, לבאר ּת וֹ רידם
: ּב אבטח ואני  ימיהם, יחצוּ  לא  וּ מרמה 

וקל כּ נּ מר , עז הוי  אוֹ מר, ּת ימא בן יה וּ דה 
לעשׂ וֹ ת  כּ ארי , וג בּ וֹ ר כּ צּ בי , ורץ כּ נּ ׁש ר,

אבי אוֹ מר ,רצוֹ ן היה  הוּ א  ׁש בּ ּׁשמים.  
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דמים. דּ מים,אנ ׁש י  אי ׁש  אּק רי  בּ לם ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌
אלפים  ואר בּ ה שׂ רים בּ צתוֹ  ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶׁש הּפ יל 

כּ נּ מר.כמ יּ שׂ ראל : נוֹ לד עז הזּ ה הנּ מר  ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌
יחם  בּ ת כּ י והלּ ביאה, היּ ר  חזיר  ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִמן
בּ סבכי ראׁש ּה  מכנסת הלּ ביאה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָהאריוֹ ת
והחזיר  הזּ כר , את ותוֹ ב ת ונוֹ המת ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַהיּ ר 
מבּ ין  יוֹ צא ונמר  ור וֹ ב ּה , קוֹ לּה   ֵׁש וֹ מ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌
ּפ נים, ז הוּ א ממזר  ׁש הוּ א וּ לפי  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְׁש ניהן.

. ּכ כּ ל  גּ ב וּ רה בּ וֹ  ׁש אין ּפ י  ל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַאף
לׁש אל  ּת תבּ יּ ׁש  ולא ז הוי אּת ה ֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ַאף
ׁש נינוּ  כּ אוֹ תּה  הבנּת , א מה  ֵּמר ב◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

למד: הבּ יׁש ן כּ נּ ׁש ר.לא אחר וקל לחזר  ַֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌
כּ דכתיב ּת למ וּ דך  תיגע . ולא מ), (י ׁש יה ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ייגע וּ : ולא יר וּ צוּ  כּ נּ ׁש רים אבר  ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַילוּ 
כּ צּ בי . הּמ צוֹ ת:ורץ אחר  וגבּ וֹ ר לר דּ ף ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌

הבר וֹ ת:כּ ארי . מן  יצר את לכ בּ ׁש  ִ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌

דאמרינןנו . הא  עב:)כעין דף תירתו (יומא  לא מינייכו במטותא לרבנן  רבא להו  אמר 
ותירשו  תקיימוה  ולא  הזה בעולם  בתורה ועמלים יגעים  להיות שם , וברש "י  גיהנם, תרתי

בעוה"ז  גם  גיהנם שיש  הרי בעולמכם, נהניתם לא ובחייכם  במותכם .(תוי"ט )גיהנם 
מ"ה.נח.רש"י .נז. פ "ב 
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מאמרות אבות בעשרה ה  צז פרק 

לגן ּפ נים וּ בׁש ת  לגיהנּ ם, ּפ נים עז
מלּ פני רצוֹ ן יהי אלהינוּ עדן. יי  

ותן בימינוּ  בּ מהרה עיר ׁש ּת בנה
: בת וֹ רת חלקנ וּ 

ל ּמ קרא, ׁש נים חמׁש  בּ ן אוֹ מר, היה הוּ א
עשׂ רה  ׁש לׁש  בּ ן  לּמ ׁש נה, עשׂ ר  בּ ן 

לּת למוּ ד,לּמ צוֹ ת , עשׂ רה  חמׁש  בּ ן  
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ּפ נים. בּ ּפ נים עז נכּ ר  ׁש הזּ וּ ת לפי ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌
כא )כּ דכתיב  בּ פניו,(מׁש לי  ר ׁש ע  איׁש  הז ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ּפ נים: ז נקרא  לפיכעיר ׁש ּת בנה ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌
בימינ וּ . ׁש ח וֹ ננּת נוּ בּ מהרה כּ ׁש ם כּ ל וֹ מר , ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌

אברהם  לזרע  ׁש ּס ימן הּמ דּ ה, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַֹזאת
חסדים וגוֹ מלי רחמנים (יבמוֹ תבּ יׁש נים ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

וכוּ ':עט .)  יר ׁש ּת בנה רצוֹ ן יהי כּ ן ,ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌
לּמ קרא .כא ׁש נים חמׁש  מרלה בּ ן  ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌

דּ כתיב  יט )ילפינן, ׁש נים (ויּ קרא  ׁש לׁש  ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌
הרביית  וּ ב נה וג וֹ ' רלים לכם ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִיהיה
ׁש אביו  הלּ וּ לים, קדׁש  ּפ רי וֹ  כּ ל  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִיהיה
הנּ קדּ וֹ ת. והכּ ר  האוֹ תיּ וֹ ת צוּ רת ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְמלּמ דוֹ 
ּפ רי וֹ  את ּת אכלוּ  החמיׁש ית ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְֹ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַוּ ב נה
ספי ואיל מכּ אן ּת ב וּ אתוֹ , לכם ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְלהוֹ סיף

כּ תוֹ רא: ל ּמ ׁש נה.ליּה  עשׂ ר ׁש לּ וֹ מד בּ ן  ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
מ ׁש נה, ׁש נים וחמ ׁש  ׁש נים, חמׁש  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִמקרא

מר  דּ אמר  גּ מרא. ׁש נים כד .)וחמ ׁש  (חלּ ין  ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌◌ִ◌

סימן  ראה ׁש א ּת למיד  בּ מׁש נתוֹ כּ ל  יפה ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
דּ כתיב ר וֹ אה, אינוֹ  ׁש וּ ב  ׁש נים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָחמ ׁש 

ח) חמׁש (בּ מד בּ ר מבּ ן ללויּ ם אׁש ר  זאת ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌
צבא, לצבא יבא ומ לה ׁש נה ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְושׂ רים
ׁש נים, חמ ׁש  ב וֹ דה הלכ וֹ ת ול וֹ מד  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶׁש בּ א

ע וֹ בד: ׁש לׁש ים עשׂ רה וּ בן ׁש ל ׁש  בּ ן  ֶ◌ְ◌ִֹ◌ֵ◌
ה )דּ כתיב ל ּמ צוֹ ת. כּ י(ׁש ם  אה אוֹ  אי ׁש  ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌

ׁש כם  וגבּ י האדם, ח ּט את מכּ ל  ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַישׂ וּ 
לד )כּ תיב  י קב(בּ רא ׁש ית  בני  ׁש ני  ויּ קח וּ  ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֹ

ולוי חר בּ וֹ , אי ׁש  דינה אחי ולוי  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִׁש מע וֹ ן
היה, ׁש נה שׂ רה ׁש ל ׁש  בּ ן ּפ רק ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ אוֹ תוֹ 

שתביאנו נט . רצון  יהי  כן  עדן, לגן  אותנו  שמביאה זו  מידה שחוננתו  שכמו  כוונתו  ונר ' רע"ב.
בב "א. המשיח  היהס.לימות  הוא  כאן גורסין שאין יש  אבל  שלנו, ספרים  גירסת  לפי הוא  כן

הם. הקטן  שמואל שדברי כתב שמואל ובמדרש עיי"ש.סא.אומר , בכולם, התנא טעם פירש רע "ב 
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מאמרות אבות בעשרה ה  פרק  צו 

ׁש חת , לבאר וי וֹ רדין  גּ יהנּ ם י וֹ ר ׁש ין 
נה)ׁש נּ אמר אלהים(תהלים ואּת ה 

דמים אנׁש י ׁש חת, לבאר ּת וֹ רידם
: ּב אבטח ואני  ימיהם, יחצוּ  לא  וּ מרמה 

וקל כּ נּ מר , עז הוי  אוֹ מר, ּת ימא בן יה וּ דה 
לעשׂ וֹ ת  כּ ארי , וג בּ וֹ ר כּ צּ בי , ורץ כּ נּ ׁש ר,

אבי אוֹ מר ,רצוֹ ן היה  הוּ א  ׁש בּ ּׁשמים.  

כ

   נו 
   

   
    

  
    

           
      נז  

     
     

     
   נח

     
        

         

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

דמים. דּ מים,אנ ׁש י  אי ׁש  אּק רי  בּ לם ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌
אלפים  ואר בּ ה שׂ רים בּ צתוֹ  ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶׁש הּפ יל 

כּ נּ מר.כמ יּ שׂ ראל : נוֹ לד עז הזּ ה הנּ מר  ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌
יחם  בּ ת כּ י והלּ ביאה, היּ ר  חזיר  ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִמן
בּ סבכי ראׁש ּה  מכנסת הלּ ביאה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָהאריוֹ ת
והחזיר  הזּ כר , את ותוֹ ב ת ונוֹ המת ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַהיּ ר 
מבּ ין  יוֹ צא ונמר  ור וֹ ב ּה , קוֹ לּה   ֵׁש וֹ מ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌
ּפ נים, ז הוּ א ממזר  ׁש הוּ א וּ לפי  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְׁש ניהן.

. ּכ כּ ל  גּ ב וּ רה בּ וֹ  ׁש אין ּפ י  ל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַאף
לׁש אל  ּת תבּ יּ ׁש  ולא ז הוי אּת ה ֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ַאף
ׁש נינוּ  כּ אוֹ תּה  הבנּת , א מה  ֵּמר ב◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

למד: הבּ יׁש ן כּ נּ ׁש ר.לא אחר וקל לחזר  ַֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌
כּ דכתיב ּת למ וּ דך  תיגע . ולא מ), (י ׁש יה ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ייגע וּ : ולא יר וּ צוּ  כּ נּ ׁש רים אבר  ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַילוּ 
כּ צּ בי . הּמ צוֹ ת:ורץ אחר  וגבּ וֹ ר לר דּ ף ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌

הבר וֹ ת:כּ ארי . מן  יצר את לכ בּ ׁש  ִ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌

דאמרינןנו . הא  עב:)כעין דף תירתו (יומא  לא מינייכו במטותא לרבנן  רבא להו  אמר 
ותירשו  תקיימוה  ולא  הזה בעולם  בתורה ועמלים יגעים  להיות שם , וברש "י  גיהנם, תרתי

בעוה"ז  גם  גיהנם שיש  הרי בעולמכם, נהניתם לא ובחייכם  במותכם .(תוי"ט )גיהנם 
מ"ה.נח.רש"י .נז. פ "ב 

 י י ח ר ו ק מ

מאמרות אבות בעשרה ה  צז פרק 

לגן ּפ נים וּ בׁש ת  לגיהנּ ם, ּפ נים עז
מלּ פני רצוֹ ן יהי אלהינוּ עדן. יי  

ותן בימינוּ  בּ מהרה עיר ׁש ּת בנה
: בת וֹ רת חלקנ וּ 

ל ּמ קרא, ׁש נים חמׁש  בּ ן אוֹ מר, היה הוּ א
עשׂ רה  ׁש לׁש  בּ ן  לּמ ׁש נה, עשׂ ר  בּ ן 

לּת למוּ ד,לּמ צוֹ ת , עשׂ רה  חמׁש  בּ ן  

כא 
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ּפ נים. בּ ּפ נים עז נכּ ר  ׁש הזּ וּ ת לפי ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌
כא )כּ דכתיב  בּ פניו,(מׁש לי  ר ׁש ע  איׁש  הז ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ּפ נים: ז נקרא  לפיכעיר ׁש ּת בנה ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌
בימינ וּ . ׁש ח וֹ ננּת נוּ בּ מהרה כּ ׁש ם כּ ל וֹ מר , ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌

אברהם  לזרע  ׁש ּס ימן הּמ דּ ה, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַֹזאת
חסדים וגוֹ מלי רחמנים (יבמוֹ תבּ יׁש נים ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

וכוּ ':עט .)  יר ׁש ּת בנה רצוֹ ן יהי כּ ן ,ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌
לּמ קרא .כא ׁש נים חמׁש  מרלה בּ ן  ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌

דּ כתיב  יט )ילפינן, ׁש נים (ויּ קרא  ׁש לׁש  ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌
הרביית  וּ ב נה וג וֹ ' רלים לכם ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִיהיה
ׁש אביו  הלּ וּ לים, קדׁש  ּפ רי וֹ  כּ ל  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִיהיה
הנּ קדּ וֹ ת. והכּ ר  האוֹ תיּ וֹ ת צוּ רת ◌◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְמלּמ דוֹ 
ּפ רי וֹ  את ּת אכלוּ  החמיׁש ית ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְֹ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַוּ ב נה
ספי ואיל מכּ אן ּת ב וּ אתוֹ , לכם ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְלהוֹ סיף

כּ תוֹ רא: ל ּמ ׁש נה.ליּה  עשׂ ר ׁש לּ וֹ מד בּ ן  ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
מ ׁש נה, ׁש נים וחמ ׁש  ׁש נים, חמׁש  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִמקרא

מר  דּ אמר  גּ מרא. ׁש נים כד .)וחמ ׁש  (חלּ ין  ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌◌ִ◌

סימן  ראה ׁש א ּת למיד  בּ מׁש נתוֹ כּ ל  יפה ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
דּ כתיב ר וֹ אה, אינוֹ  ׁש וּ ב  ׁש נים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָחמ ׁש 

ח) חמׁש (בּ מד בּ ר מבּ ן ללויּ ם אׁש ר  זאת ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌
צבא, לצבא יבא ומ לה ׁש נה ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְושׂ רים
ׁש נים, חמ ׁש  ב וֹ דה הלכ וֹ ת ול וֹ מד  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶׁש בּ א

ע וֹ בד: ׁש לׁש ים עשׂ רה וּ בן ׁש ל ׁש  בּ ן  ֶ◌ְ◌ִֹ◌ֵ◌
ה )דּ כתיב ל ּמ צוֹ ת. כּ י(ׁש ם  אה אוֹ  אי ׁש  ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌

ׁש כם  וגבּ י האדם, ח ּט את מכּ ל  ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַישׂ וּ 
לד )כּ תיב  י קב(בּ רא ׁש ית  בני  ׁש ני  ויּ קח וּ  ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֹ

ולוי חר בּ וֹ , אי ׁש  דינה אחי ולוי  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִׁש מע וֹ ן
היה, ׁש נה שׂ רה ׁש ל ׁש  בּ ן ּפ רק ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ אוֹ תוֹ 

שתביאנו נט . רצון  יהי  כן  עדן, לגן  אותנו  שמביאה זו  מידה שחוננתו  שכמו  כוונתו  ונר ' רע"ב.
בב "א. המשיח  היהס.לימות  הוא  כאן גורסין שאין יש  אבל  שלנו, ספרים  גירסת  לפי הוא  כן

הם. הקטן  שמואל שדברי כתב שמואל ובמדרש עיי"ש.סא.אומר , בכולם, התנא טעם פירש רע "ב 
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מאמרות אבות בעשרה ה  פרק  צח

עשׂ רים  בּ ן  לחּפ ה, עשׂ רה  ׁש מנה  בּ ן 
ארבּ עים  בּ ן  לכּ ח, ׁש לׁש ים בּ ן  לרדּ ף,
ׁש ּׁשים  בּ ן  לעצה , חמּׁשים בּ ן  לבּ ינה,
ׁש מנים  בּ ן  לּׂשיבה , ׁש בעים בּ ן  לזּ קנה ,
מאה  בּ ן  לׁש וּ ח, ּת ׁש עים בּ ן  לגּ בוּ רה,

     
     

    
    

    
    

      
  סב     סג   

           
   סד       
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אי ׁש : לי ּה  לחּפ ה.וקרי עשׂ רה ׁש מנה בּ ן  ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌
בּ פר ׁש ת  כּ תוּ בים אדם שׂ רה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְּת ׁש ע 
אדם  נשׂ ה אלהים ויּ אמר  מן ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִֹ◌ֱ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְבּ ראׁש ית
חד  הצּ לע , את אלהים ה' ויּ בן ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִֹ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַד 
לדר ׁש א: שׂ ר  ׁש מנה ליּה  ּפ ׁש וּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְלגוּ פיּה ,

לר דּ ף. עשׂ רים לאחר בּ ן  מזוֹ נוֹ תיו. אחר  ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌
אה  ונשׂ א וּ גמרא מ ׁש נה מקרא ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶׁש לּ מד
וּ לב ּק ׁש  לחזר  הוּ א  צרי בּ נים, ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְוהוֹ ליד 
שׂ רים  בּ ן אחר , ּפ ר וּ ׁש  מזוֹ נוֹ ת. ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַאחר 
ל  וּ להניׁש וֹ  המים מן אוֹ תוֹ  ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ִלר דּ ף
מלה  ׁש ל  דּ ין בּ ית ׁש אין ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַמשׂ יו,

שׂ רים: מבּ ן ּפ חוֹ ת ׁש לׁש ים מני ׁש ין בּ ן  ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
הּמ ׁש כּ ן לכּ ח. את מקימים היוּ  ׁש הלויּ ם ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ונוֹ שׂ אין  הגל וֹ ת את וטוֹ נין ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְוּ מפרקין
ומלה: ׁש נה ׁש ל ׁש ים מ בּ ן בּ ן בּ כּ תף ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ל בּ ינה. ׁש נה אר בּ עים אר בּ ים ׁש לּ אחר  ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌

מׁש ה  להם אמר  בּ ּמ ד בּ ר  ישׂ ראל  ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש הי וּ 
כט ) לב(דּ ברים לכם ה' נתן ולא ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌

ד  ל ׁש מ ואזנים לראוֹ ת וינים ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָלדת
ה  ל עצה.זּ ה:היּ וֹ ם חמּׁשים ׁש נּ אמר בּ ן  ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

ח)בּ לּ ויּ ם ׁש נה (בּ מד בּ ר חמים וּ מבּ ן ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ע וֹ ד  י בד  ולא הב וֹ דה מ צּ בא ֹ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָיׁש וּ ב 
הר וּ ת, וּ מהוּ  וג וֹ ', אחיו את ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְוׁש רת

צה: להם ל זּ קנה.ׁש יּ ּת ן ׁש ּׁשים  בּ ן  ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌
ה )דּ כתיב  קבר .(א יּ וֹ ב  אלי  בכלח  ּת בא ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

ׁש ים: בּ גּ ימטר יּ א ׁש בעים בכל"ח בּ ן  ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌
בּ דודל ּׁשיבה. כט )דּ כתיב  א היּ מים  (דּ ברי ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌

הי וּ  ח יּ יו וימי  ט וֹ בה, בּ שׂ יבה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַויּ מת
ׁש נה: לגבוּ ר וֹ ת.ׁש ב ים ׁש מנים  דּ כתיבבּ ן  ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌

צ) ׁש נה:(ּת ה לּ ים ׁש מנים בּ גב וּ ר וֹ ת ואם ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌
לׁש וּ ח. ּת ׁש עים  וכפוּ ף.בּ ן  ׁש חוּ ח   הוֹ ל ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

מּק ה: ׁש וּ חה ל ׁש וֹ ן אוֹ מרים, ◌ָ◌◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְויׁש 

חכמה,סב. בישישים כי חכמה, שקנה זה  זקנה  לפרש יש ועוד הרע "ב. דברי  בביאור  תוי"ט 
ששים בן תפא"י .סד.תפא"י .סג ..(תוי"ט )נוטריקון
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מאמרות אבות בעשרה ה  צט פרק 

הע וֹ לם: מן  וּ בטל ועבר מת  כּ א לּ וּ 

דּ כ לּ א בּ ּה ,  והפ בּ ּה   הפ אוֹ מר , בּ ג בּ ג בּ ן
לא וּ מנּ ּה  בּה , וּ בלה וסיב ּת חזי, וּ בּה  בּה .
הימנּ ה: טוֹ בה  מדּ ה ל ׁש אין  תזוּ ע,

אגרא : צערא  לפוּ ם א וֹ מר , הא  הא  בּ ן 

כב

כג 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ ּה .כב והפ בּ ּה  בּה .בּ ּת וֹ רה:הפ דּ כלּ א  ַ◌ָ◌
בּ ּה : ּת מצא בּה .ׁש הכּ ל  וּ בלה ד וסיב גּ ם ֶ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌

ּת זב נּ ה: לא ושׂ יבה ּת זוּ ע.זקנה לא  וּ מ נּ ּה  ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
 אל י שׂ ראל חכמת למד ּת י  ּת אמר  ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ֶׁש א

ח ללמד ואלמד  מ ּת ר  ׁש אין יונית, כמת ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ֹ
להרהר  ׁש אסוּ ר  בּ מקוֹ ם אלּ א יונית ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָחכמת
אוֹ  הּמ רחץ בּ בית כּ גוֹ ן ּת וֹ רה, ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְבּ דברי 

 יהוֹ ׁש ר בּ י את ׁש אלוּ  הכּ ּס א. ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְבּ בית
יונית, חכמת בּ נוֹ  את אדם לל ּמ ד  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַמהוּ 
י וֹ ם  לא ׁש אינוֹ  בּ ׁש ה יל ּמ ד נּ וּ  להם ֹ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָאמר 
יוֹ מם  בּ וֹ  והגית כּ תיב  דּ הא לילה, ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְולא

אגרא .כגולילה: צערא  רבלפוּ ם  כּ פי  ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֹ
הּת וֹ רה  בּ לּמ וּ ד סוֹ בל  ׁש אּת ה ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַהצּ ר 

מר בּ ה:  שׂ כר יהיה הּמ צוה, ◌ֶ◌◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַושׂ יּ ת

בן סה. היותו לפני תשובה לעשות האדם את מזרז  שהתנא כתב  שמואל ובמדרש  תפא "י .
רע. לעשות  ידו לאל כשיש  התשובה  דעיקר  ונקראו סו .מאה, היו, גרים הא הא ובן בג בג  בן

שמם , על  הא  אות להם וניתוסף  לגרים תחלה שהיו ושרה  אברהם בני שהם שם  על כן
בשמות לכנותם  הוצרכו המלשינים  מן  ולהסתירם כפשוטו. הא  הא ובן ה"א , גימטריא  וב "ג

שמואל )נסתרים מדרש בתוי"ט )רמב "םסז..(תוי"ט בשם שמואל.סח..(הובא  מדרש בשם  תוי "ט 

 י י ח ר ו ק מ

קי



מאמרות אבות בעשרה ה  פרק  צח

עשׂ רים  בּ ן  לחּפ ה, עשׂ רה  ׁש מנה  בּ ן 
ארבּ עים  בּ ן  לכּ ח, ׁש לׁש ים בּ ן  לרדּ ף,
ׁש ּׁשים  בּ ן  לעצה , חמּׁשים בּ ן  לבּ ינה,
ׁש מנים  בּ ן  לּׂשיבה , ׁש בעים בּ ן  לזּ קנה ,
מאה  בּ ן  לׁש וּ ח, ּת ׁש עים בּ ן  לגּ בוּ רה,

     
     

    
    

    
    

      
  סב     סג   

           
   סד       

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אי ׁש : לי ּה  לחּפ ה.וקרי עשׂ רה ׁש מנה בּ ן  ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌
בּ פר ׁש ת  כּ תוּ בים אדם שׂ רה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְּת ׁש ע 
אדם  נשׂ ה אלהים ויּ אמר  מן ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִֹ◌ֱ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְבּ ראׁש ית
חד  הצּ לע , את אלהים ה' ויּ בן ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִֹ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַד 
לדר ׁש א: שׂ ר  ׁש מנה ליּה  ּפ ׁש וּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְלגוּ פיּה ,

לר דּ ף. עשׂ רים לאחר בּ ן  מזוֹ נוֹ תיו. אחר  ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌
אה  ונשׂ א וּ גמרא מ ׁש נה מקרא ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶׁש לּ מד
וּ לב ּק ׁש  לחזר  הוּ א  צרי בּ נים, ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְוהוֹ ליד 
שׂ רים  בּ ן אחר , ּפ ר וּ ׁש  מזוֹ נוֹ ת. ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַאחר 
ל  וּ להניׁש וֹ  המים מן אוֹ תוֹ  ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ִלר דּ ף
מלה  ׁש ל  דּ ין בּ ית ׁש אין ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַמשׂ יו,

שׂ רים: מבּ ן ּפ חוֹ ת ׁש לׁש ים מני ׁש ין בּ ן  ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
הּמ ׁש כּ ן לכּ ח. את מקימים היוּ  ׁש הלויּ ם ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ונוֹ שׂ אין  הגל וֹ ת את וטוֹ נין ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְוּ מפרקין
ומלה: ׁש נה ׁש ל ׁש ים מ בּ ן בּ ן בּ כּ תף ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ל בּ ינה. ׁש נה אר בּ עים אר בּ ים ׁש לּ אחר  ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌

מׁש ה  להם אמר  בּ ּמ ד בּ ר  ישׂ ראל  ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש הי וּ 
כט ) לב(דּ ברים לכם ה' נתן ולא ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌

ד  ל ׁש מ ואזנים לראוֹ ת וינים ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָלדת
ה  ל עצה.זּ ה:היּ וֹ ם חמּׁשים ׁש נּ אמר בּ ן  ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

ח)בּ לּ ויּ ם ׁש נה (בּ מד בּ ר חמים וּ מבּ ן ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ע וֹ ד  י בד  ולא הב וֹ דה מ צּ בא ֹ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָיׁש וּ ב 
הר וּ ת, וּ מהוּ  וג וֹ ', אחיו את ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְוׁש רת

צה: להם ל זּ קנה.ׁש יּ ּת ן ׁש ּׁשים  בּ ן  ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌
ה )דּ כתיב  קבר .(א יּ וֹ ב  אלי  בכלח  ּת בא ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

ׁש ים: בּ גּ ימטר יּ א ׁש בעים בכל"ח בּ ן  ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌
בּ דודל ּׁשיבה. כט )דּ כתיב  א היּ מים  (דּ ברי ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌

הי וּ  ח יּ יו וימי  ט וֹ בה, בּ שׂ יבה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַויּ מת
ׁש נה: לגבוּ ר וֹ ת.ׁש ב ים ׁש מנים  דּ כתיבבּ ן  ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌

צ) ׁש נה:(ּת ה לּ ים ׁש מנים בּ גב וּ ר וֹ ת ואם ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌
לׁש וּ ח. ּת ׁש עים  וכפוּ ף.בּ ן  ׁש חוּ ח   הוֹ ל ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

מּק ה: ׁש וּ חה ל ׁש וֹ ן אוֹ מרים, ◌ָ◌◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְויׁש 

חכמה,סב. בישישים כי חכמה, שקנה זה  זקנה  לפרש יש ועוד הרע "ב. דברי  בביאור  תוי"ט 
ששים בן תפא"י .סד.תפא"י .סג ..(תוי"ט )נוטריקון

 י י ח ר ו ק מ

מאמרות אבות בעשרה ה  צט פרק 

הע וֹ לם: מן  וּ בטל ועבר מת  כּ א לּ וּ 

דּ כ לּ א בּ ּה ,  והפ בּ ּה   הפ אוֹ מר , בּ ג בּ ג בּ ן
לא וּ מנּ ּה  בּה , וּ בלה וסיב ּת חזי, וּ בּה  בּה .
הימנּ ה: טוֹ בה  מדּ ה ל ׁש אין  תזוּ ע,

אגרא : צערא  לפוּ ם א וֹ מר , הא  הא  בּ ן 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ ּה .כב והפ בּ ּה  בּה .בּ ּת וֹ רה:הפ דּ כלּ א  ַ◌ָ◌
בּ ּה : ּת מצא בּה .ׁש הכּ ל  וּ בלה ד וסיב גּ ם ֶ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌

ּת זב נּ ה: לא ושׂ יבה ּת זוּ ע.זקנה לא  וּ מ נּ ּה  ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
 אל י שׂ ראל חכמת למד ּת י  ּת אמר  ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ֶׁש א

ח ללמד ואלמד  מ ּת ר  ׁש אין יונית, כמת ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ֹ
להרהר  ׁש אסוּ ר  בּ מקוֹ ם אלּ א יונית ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָחכמת
אוֹ  הּמ רחץ בּ בית כּ גוֹ ן ּת וֹ רה, ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְבּ דברי 

 יהוֹ ׁש ר בּ י את ׁש אלוּ  הכּ ּס א. ◌ַ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְבּ בית
יונית, חכמת בּ נוֹ  את אדם לל ּמ ד  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַמהוּ 
י וֹ ם  לא ׁש אינוֹ  בּ ׁש ה יל ּמ ד נּ וּ  להם ֹ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָאמר 
יוֹ מם  בּ וֹ  והגית כּ תיב  דּ הא לילה, ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְולא

אגרא .כגולילה: צערא  רבלפוּ ם  כּ פי  ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֹ
הּת וֹ רה  בּ לּמ וּ ד סוֹ בל  ׁש אּת ה ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַהצּ ר 

מר בּ ה:  שׂ כר יהיה הּמ צוה, ◌ֶ◌◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַושׂ יּ ת

בן סה. היותו לפני תשובה לעשות האדם את מזרז  שהתנא כתב  שמואל ובמדרש  תפא "י .
רע. לעשות  ידו לאל כשיש  התשובה  דעיקר  ונקראו סו .מאה, היו, גרים הא הא ובן בג בג  בן

שמם , על  הא  אות להם וניתוסף  לגרים תחלה שהיו ושרה  אברהם בני שהם שם  על כן
בשמות לכנותם  הוצרכו המלשינים  מן  ולהסתירם כפשוטו. הא  הא ובן ה"א , גימטריא  וב "ג

שמואל )נסתרים מדרש בתוי"ט )רמב "םסז..(תוי"ט בשם שמואל.סח..(הובא  מדרש בשם  תוי "ט 

 י י ח ר ו ק מ

קכ



תורה  קני אבות ו פרק ק 

 ּבּ ר ו הּמ ׁש נה, בּ לׁש וֹ ן  חכמים ׁש נ וּ 
וּ במׁש נתם: בּ הם ׁש בּ חר

בּ ּת וֹ רה  הע וֹ סק כּ ל א וֹ מר  מאיר רבּ י 
ע וֹ ד  ולא  הר בּ ה . לדברים זוֹ כה  לׁש מּה ,

א 

 ו תורה פרק  קני
והכנסנו הרע"ב פירוש המשניות  בספרי נמצא לא  זה פרק על 
על  מבוסס  זה פרק של הביאור במקומו. רש"י של פירושו
אחרת. שצויי במקומות  זולת  שמואל, המדרש או  רש"י פירוש

    
    
    

  א       
  ב

     
     

 ג  
           

י " ש ר

הּמ ׁש נה.א בּ ל ׁש וֹ ן  חכמים  כּ ל וֹ מר ׁש נוּ  ְ◌ַ◌
היא  הּמ ׁש נה וּ בלׁש וֹ ן היא ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ ריתא
נוּ , וּ מה מׁש נה. אינּה  אבל ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְׁש נוּ יה,
ׁש ד  וּ לפי וכ וּ '. אוֹ מר  מאיר  ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַר בּ י
 לפיכ מ ׁש נה, הּפ רקים כּ ל  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַכ ׁש יו
בּ ריתא  ואיל ׁש ּמ כּ אן  להוֹ די  הצר◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

הן  הגּ דה דּ ברי  ׁש הלּ ל וּ   ֹוּ מ ּת ו ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִהיא.
נהגוּ  ּת וֹ רה ּת למ וּ ד  בּ סק ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְוּ מסּפ ר וֹ ת
ּפ רקים  ׁש אר  ם הכּ נסת בּ בית ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלאמרן

אב וֹ ת: מּס כת ׁש ל לדברים הלּ ל וּ  זוֹ כה ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
נּס חהרבּ ה. כּ דלקּמ ן. וחסיד  צדּ יק להיוֹ ת ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ָ◌

הוּ א: בּ ׁש בילוֹ  אלּ וּ  הר בּ ה מצוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַאחר 

כמבואר א. ברייתא , הוא  זה  שפרק  להודיע הוצרך  לכן  משנה הם הפרקים  כל עכשיו עד
עיי "ש . ובמשנתם ב.ברש "י, בהם  שבחר  להשי "ת הודאה  נתן  שהזכירם  שמואל )כיון .(מדרש 

הו ג . לשמה  ענין  בשרשם הנה הדברים  ולתקן ולקיים לשמר  שיוכל כדי בתורה  שעוסק  א 
גדולת רום לבו  מחשבות  בעמק  האדם וכשיחשב  ליוצרנו . רוח  נחת לעשות עליון במקום 
ובעולם  הזה בעולם  גדולה  טובה  שאין  יבין ולבבו ידע יזכרנו , כי אנוש ומה  אלקינו
ומעשים  תורה של אחת שעה  ויפה  לפניו , רוח  נחת ועושה  אלקים עובד כהיות  הבא

הבא  העולם  חיי מכל הזה בעולם מ"יז)טובים  פ "ד  לשמה)(לעיל ל אות  ב  חלק יועץ  .(פלא 

 י י ח ר ו ק מ

תורה  קני אבות ו קאפרק

כדי כּ לּ וֹ  העוֹ לם ׁש כּ ל אלּ א
אהוּ ב, רע, נקרא לוֹ . הוּ א
את אוֹ הב הּמ קוֹ ם, את אוֹ הב
הּמ קוֹ ם, את משׂ ּמ ח הבּ ריּ וֹ ת,
וּ מלבּ ׁש ּת וֹ  הבּ ריּ וֹ ת. את משׂ ּמ ח
להיוֹ ת וּ מכׁש רּת וֹ  ויראה, ענוה
וּ מרחקּת וֹ  ונאמן , וי ׁש ר וחסיד  צדּ יק
זכוּ ת, לידי וּ מקרבּת וֹ  החטא, מן

     
     

    
     

    
    

   
     ד

    
   
     

          
            

   ה         
           

          

י " ש ר

ל וֹ . הוּ א  בּ ׁש ביל וֹ ,כּ די  ׁש נּ ברא כּ ל וֹ מר  ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
אוֹ מר  הוּ א יב )וכן זה (קהלת  כּ י ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌

האדם: רע.כּ ל  קלט )ונקרא  (ּת ה לּ ים ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌

אל:  י ר יּ קר וּ  מה אהוּ ב.ולי ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌
קכב ) ואוֹ מר (ׁש ם  ,אהבי (ׁש םיׁש לי וּ  ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

נּס חקיט ) .תוֹ רת לאוֹ הבי  רב  ◌ָ◌◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָׁש ל וֹ ם
י ׁש : אוֹ הבי  להנחיל את אחר  א וֹ הב ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌

מאהבה:הּמ קוֹ ם. את ׁש ע וֹ שׂ ה א וֹ הב ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
ט וֹ ב :הבּ ר יּ וֹ ת. וג וֹ מלן וּ מלּמ דן ׁש ּמ קרבן ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌

להי וֹ ת וּ מכׁש ר ּת וֹ .הּת וֹ רה:וּ מלבּ ׁש ּת וֹ . ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌
ולה  ע וֹ שׂ ה ואינוֹ  בּ תּמ וֹ  והוֹ ל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַצדּ יק
וּ בהכר ת  בּ קו דּ רכיו מצדּ יק ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶאלּ א

מוּ רת חסיד.מ ׁש ּפ ט: לפנים ע וֹ שׂ ה ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌
מצּ דּ יק:י ׁש ר.הדּ ין: ודיף י ׁש ר , ע וֹ שׂ ה ַ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌

עמהם .ד. ומטיב  לאחרים מלמד  גם  להבוית "ש  רוח  נחת  לעשות  הלומד  רש"י .ה.כי 
וחסיד. וישר  צדיק  להיות  הול"ל והכי מחסיד, עדיף אינו  מצדיק  עדיף  אם אף  אמנם
אשת יראה  אם כגון שוטה , חסיד ולא ישר , חסיד  שיהיה  כאן שהכוונה לומר  ואפשר 

בזה  וכיוצא בבשרה , ליגע שלא כדי הים מן  אותה מעלה אינו  בים  נטבעת  איש
ביושר  שאינו חסידות שמואל )שהוא .(מדרש

 י י ח ר ו ק מ

קט



תורה  קני אבות ו פרק ק 

 ּבּ ר ו הּמ ׁש נה, בּ לׁש וֹ ן  חכמים ׁש נ וּ 
וּ במׁש נתם: בּ הם ׁש בּ חר

בּ ּת וֹ רה  הע וֹ סק כּ ל א וֹ מר  מאיר רבּ י 
ע וֹ ד  ולא  הר בּ ה . לדברים זוֹ כה  לׁש מּה ,

א 

 ו תורה פרק  קני
והכנסנו הרע"ב פירוש המשניות  בספרי נמצא לא  זה פרק על 
על  מבוסס  זה פרק של הביאור במקומו. רש"י של פירושו
אחרת. שצויי במקומות  זולת  שמואל, המדרש או  רש"י פירוש

    
    
    

  א       
  ב

     
     

 ג  
           

י " ש ר

הּמ ׁש נה.א בּ ל ׁש וֹ ן  חכמים  כּ ל וֹ מר ׁש נוּ  ְ◌ַ◌
היא  הּמ ׁש נה וּ בלׁש וֹ ן היא ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ ריתא
נוּ , וּ מה מׁש נה. אינּה  אבל ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְׁש נוּ יה,
ׁש ד  וּ לפי וכ וּ '. אוֹ מר  מאיר  ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַר בּ י
 לפיכ מ ׁש נה, הּפ רקים כּ ל  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַכ ׁש יו
בּ ריתא  ואיל ׁש ּמ כּ אן  להוֹ די  הצר◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

הן  הגּ דה דּ ברי  ׁש הלּ ל וּ   ֹוּ מ ּת ו ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִהיא.
נהגוּ  ּת וֹ רה ּת למ וּ ד  בּ סק ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְוּ מסּפ ר וֹ ת
ּפ רקים  ׁש אר  ם הכּ נסת בּ בית ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלאמרן

אב וֹ ת: מּס כת ׁש ל לדברים הלּ ל וּ  זוֹ כה ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
נּס חהרבּ ה. כּ דלקּמ ן. וחסיד  צדּ יק להיוֹ ת ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ָ◌

הוּ א: בּ ׁש בילוֹ  אלּ וּ  הר בּ ה מצוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַאחר 

כמבואר א. ברייתא , הוא  זה  שפרק  להודיע הוצרך  לכן  משנה הם הפרקים  כל עכשיו עד
עיי "ש . ובמשנתם ב.ברש "י, בהם  שבחר  להשי "ת הודאה  נתן  שהזכירם  שמואל )כיון .(מדרש 

הו ג . לשמה  ענין  בשרשם הנה הדברים  ולתקן ולקיים לשמר  שיוכל כדי בתורה  שעוסק  א 
גדולת רום לבו  מחשבות  בעמק  האדם וכשיחשב  ליוצרנו . רוח  נחת לעשות עליון במקום 
ובעולם  הזה בעולם  גדולה  טובה  שאין  יבין ולבבו ידע יזכרנו , כי אנוש ומה  אלקינו
ומעשים  תורה של אחת שעה  ויפה  לפניו , רוח  נחת ועושה  אלקים עובד כהיות  הבא

הבא  העולם  חיי מכל הזה בעולם מ"יז)טובים  פ "ד  לשמה)(לעיל ל אות  ב  חלק יועץ  .(פלא 

 י י ח ר ו ק מ

תורה  קני אבות ו קאפרק

כדי כּ לּ וֹ  העוֹ לם ׁש כּ ל אלּ א
אהוּ ב, רע, נקרא לוֹ . הוּ א
את אוֹ הב הּמ קוֹ ם, את אוֹ הב
הּמ קוֹ ם, את משׂ ּמ ח הבּ ריּ וֹ ת,
וּ מלבּ ׁש ּת וֹ  הבּ ריּ וֹ ת. את משׂ ּמ ח
להיוֹ ת וּ מכׁש רּת וֹ  ויראה, ענוה
וּ מרחקּת וֹ  ונאמן , וי ׁש ר וחסיד  צדּ יק
זכוּ ת, לידי וּ מקרבּת וֹ  החטא, מן
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י " ש ר

ל וֹ . הוּ א  בּ ׁש ביל וֹ ,כּ די  ׁש נּ ברא כּ ל וֹ מר  ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
אוֹ מר  הוּ א יב )וכן זה (קהלת  כּ י ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌

האדם: רע.כּ ל  קלט )ונקרא  (ּת ה לּ ים ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌

אל:  י ר יּ קר וּ  מה אהוּ ב.ולי ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌
קכב ) ואוֹ מר (ׁש ם  ,אהבי (ׁש םיׁש לי וּ  ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

נּס חקיט ) .תוֹ רת לאוֹ הבי  רב  ◌ָ◌◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָׁש ל וֹ ם
י ׁש : אוֹ הבי  להנחיל את אחר  א וֹ הב ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌

מאהבה:הּמ קוֹ ם. את ׁש ע וֹ שׂ ה א וֹ הב ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
ט וֹ ב :הבּ ר יּ וֹ ת. וג וֹ מלן וּ מלּמ דן ׁש ּמ קרבן ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌

להי וֹ ת וּ מכׁש ר ּת וֹ .הּת וֹ רה:וּ מלבּ ׁש ּת וֹ . ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌
ולה  ע וֹ שׂ ה ואינוֹ  בּ תּמ וֹ  והוֹ ל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַצדּ יק
וּ בהכר ת  בּ קו דּ רכיו מצדּ יק ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶאלּ א

מוּ רת חסיד.מ ׁש ּפ ט: לפנים ע וֹ שׂ ה ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌
מצּ דּ יק:י ׁש ר.הדּ ין: ודיף י ׁש ר , ע וֹ שׂ ה ַ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌

עמהם .ד. ומטיב  לאחרים מלמד  גם  להבוית "ש  רוח  נחת  לעשות  הלומד  רש"י .ה.כי 
וחסיד. וישר  צדיק  להיות  הול"ל והכי מחסיד, עדיף אינו  מצדיק  עדיף  אם אף  אמנם
אשת יראה  אם כגון שוטה , חסיד ולא ישר , חסיד  שיהיה  כאן שהכוונה לומר  ואפשר 

בזה  וכיוצא בבשרה , ליגע שלא כדי הים מן  אותה מעלה אינו  בים  נטבעת  איש
ביושר  שאינו חסידות שמואל )שהוא .(מדרש
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תורה  קני אבות ו פרק קב

בּ ינה ותוּ ׁש יּ ה עצה מּמ נּ וּ  ונהנין
ׁש נּ אמר  ח )וּ גב וּ רה , עצה (משלי לי  

ונ וֹ תנת  גבוּ רה. לי  בינה  אני  ות וּ ׁש יּ ה 
וּ מג לּ ין דּ ין , וחקּ וּ ר וּ ממׁש לה  מלכ וּ ת  לוֹ 
ה ּמ ת גּ בּ ר  כמעין  ונ עשׂ ה ת וֹ רה, רזי  לוֹ 
 ואר צנ וּ ע והוי פוֹ סק, ׁש אינ וֹ  וּ כנהר
וּ מגדּ לּת וֹ  עלבּ וֹ נוֹ , על וּ מוֹ חל רוּ ח,

הּמ עשׂ ים: כּ ל על וּ מרוֹ ממּת וֹ 

    
      

    
     
    

   
    

      
    

    
    

             
          

             
              

            
          ו

י " ש ר

לי  ׁש נּ אמר  ותוּ ׁש יּ ה עצה מ ּמ נּ וּ  ונהנין 
ותוּ ׁש יּ ה. כּ תיבעצה קרא מהאי דּ ל יל  ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌

לי ּה  וסמי דּ ר כּ וֹ , ראׁש ית קנני ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָה'
וּ גב וּ רה  צה כּ ל וֹ מר  ותוּ ׁש יּ ה, צה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִלי 
אדם  לבני להי וֹ ת לל וֹ מדי  אני  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִוּ בינה

נין ּת וּ ׁש יּ ה.ל זר : בּ לז, לוטיי "ר  ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌
מּמ נּ וּ  ונהנין אחר  נּס ח וּ גד לּ ה. ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַגּ אוה
צה  מּמ נּ וּ  ללמד  נהנים אדם, ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ני
 ּכ וג וֹ ', צה לי ׁש נּ אמר  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְותוּ ׁש יּ ה
הצה  ׁש לּ י בּ צמּה  הּת וֹ רה ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְמׁש בּ חת

בּ ינה, אני  וּ כתיב  והגּ ב וּ רה, ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְוהּת וּ ׁש יּ ה
בּ לוֹ מדי: לי יׁש  הלּ ל וּ  הּמ דּ וֹ ת ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ ל 

ל וֹ . ׁש עמק ונ וֹ תנין  דּ ין, וח ּק וּ ר  ר ׁש וּ ת ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌
לפניו: ּפ תוּ ח תוֹ רה.הדּ ין רזי  לוֹ  וּ מגלּ ין  ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

 ּצנו והוי גרסינן הכי המים. ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִמן
 ֹמּת ו אּפ ים,  ואר  ּצנו הוי  ר וּ ח ,  ְואר◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌

קׁש  יהא הּת וֹ רה דּ כל סק לכעס, ה ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌
ליו  ר בּ נוּ  כּ מׁש ה ּת וֹ רתוֹ  אפלּ וּ  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַהכּ וֹ ס

הימ נּ וּ : מ ׁש ּת כּ חת על הל וֹ ם מוֹ חל ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
נוה:על בּ וֹ נ וֹ . מרב  מדּ וֹ תיו ל מביר  ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲֹ◌ָ◌ָ◌

שמואל.ו . מדרש 

 י י ח ר ו ק מ

תורה  קני אבות ו קג פרק

וי וֹ ם  יוֹ ם בּ כל לוי , בּ ן  יה וֹ ׁש ע רבּ י  אמר
וּ מכרזת  חוֹ רב  מהר י וֹ צאת  קוֹ ל בּ ת 

ל  להם א וֹ י מעלבּ וֹ נ ּה וא וֹ מרת , בּ ר יּ וֹ ת  
עוֹ סק ׁש אינוֹ  מי ׁש כּ ל ּת וֹ רה. ׁש ל

ׁש נּ אמר נזוּ ף, נקרא  יא )בּ ּת וֹ רה  (משלי 
וסרת  יפה א ּׁשה חזיר בּ אף זהב  נזם

ואוֹ מר לב)טעם. והלּ חת(שמות 
מכּת ב  והּמ כ ּת ב  הּמ ה  אלהים מעשׂ ה 
אל  ה לּ חת , על חרוּ ת  הוּ א  אלהים
בן ל ׁש אין  חר וּ ת , א לּ א  חר וּ ת  ּת קרא 
ּת וֹ רה. בּ תלמוּ ד  ׁש ע וֹ סק מי  א לּ א  חוֹ רין 
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ּת וֹ רה.ב ׁש ל ׁש ע וֹ לבין מ עלבּ וֹ נּה  מ ל בּ וֹ ן ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
ׁש אין  ל  לוּ בה ׁש היא הּת וֹ רה ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶאת

ע וֹ סקין: כּ מ וֹ נזוּ ף.לּה  (בּ ראׁש יתמנדּ ה, ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

ונזף לז ) מתר גּ מינן אביו בּ וֹ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַויּ ג ר 
חכמים  נזיפת אחר  נּס ח אב וּ הי . ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌◌ִ◌ֲ◌ֵבּ יּה 

חזיר.מנדּ ה: בּ אף זהב מ ׁש ּמ ר וֹ נזם  ׁש אינוֹ  ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌
וּ ממאיס, בּ אׁש ּפ ה ונוֹ בר   הוֹ ל ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶאלּ א
ׁש ל  מט ּמ ים ׁש חסר  חכם ּת למיד  ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵכּ ן
נּס ח הזּ ה. כּ מנדּ ה מאוּ ס הוּ א ◌ָ◌◌ֶ◌ַ◌ֶ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ָּת וֹ רה

כּ ל וֹ מר  טם, וסרת יפה אה ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַאחר 
יפה  אה נקבה בּ לׁש וֹ ן הבּ ר יּ וֹ ת ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְמכנּ ה
ּת וֹ רה, ׁש ל  מ ּט מים דּ בריו סר  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש הוּ א
בּ חטמ וֹ  ׁש נּ תוּ ן זהב  ׁש ל  לנזם ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶדּ וֹ מה
מ ּמ נּ וּ , בּ דלים אדם ׁש בּ ני חזיר  ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶׁש ל

קרא: ליּה  קרי כּ מנדּ ה ׁש אין אלמא ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
חוֹ רין . בן  מכבּ דין ל אדם ׁש בּ ני לפי ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

בּ ּה  ע וֹ סק ׁש אינוֹ  וּ מי לפניו, ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ מׁש ּמ ׁש ין
הוּ א: כּ מנדּ ה אלמא מ ּמ נּ וּ , ◌ֶ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִמתרחקין

מכלז. חירות  להם  יש  לשמה בתורה  שהעוסקין  פירש  עוד אחד . פירוש  לפי  שמואל מדרש 
בהשי "ת . דבוקים שהם  מאחר מהם  מתפעלים  שאינם  לעולם , לבא  המתרגשות הרעות  המאורעות 

 י י ח ר ו ק מ

קח



תורה  קני אבות ו פרק קב

בּ ינה ותוּ ׁש יּ ה עצה מּמ נּ וּ  ונהנין
ׁש נּ אמר  ח )וּ גב וּ רה , עצה (משלי לי  

ונ וֹ תנת  גבוּ רה. לי  בינה  אני  ות וּ ׁש יּ ה 
וּ מג לּ ין דּ ין , וחקּ וּ ר וּ ממׁש לה  מלכ וּ ת  לוֹ 
ה ּמ ת גּ בּ ר  כמעין  ונ עשׂ ה ת וֹ רה, רזי  לוֹ 
 ואר צנ וּ ע והוי פוֹ סק, ׁש אינ וֹ  וּ כנהר
וּ מגדּ לּת וֹ  עלבּ וֹ נוֹ , על וּ מוֹ חל רוּ ח,

הּמ עשׂ ים: כּ ל על וּ מרוֹ ממּת וֹ 
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י " ש ר

לי  ׁש נּ אמר  ותוּ ׁש יּ ה עצה מ ּמ נּ וּ  ונהנין 
ותוּ ׁש יּ ה. כּ תיבעצה קרא מהאי דּ ל יל  ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌

לי ּה  וסמי דּ ר כּ וֹ , ראׁש ית קנני ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָה'
וּ גב וּ רה  צה כּ ל וֹ מר  ותוּ ׁש יּ ה, צה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִלי 
אדם  לבני להי וֹ ת לל וֹ מדי  אני  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִוּ בינה

נין ּת וּ ׁש יּ ה.ל זר : בּ לז, לוטיי "ר  ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌
מּמ נּ וּ  ונהנין אחר  נּס ח וּ גד לּ ה. ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌◌ָ◌◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַגּ אוה
צה  מּמ נּ וּ  ללמד  נהנים אדם, ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ני
 ּכ וג וֹ ', צה לי ׁש נּ אמר  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְותוּ ׁש יּ ה
הצה  ׁש לּ י בּ צמּה  הּת וֹ רה ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְמׁש בּ חת

בּ ינה, אני  וּ כתיב  והגּ ב וּ רה, ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְוהּת וּ ׁש יּ ה
בּ לוֹ מדי: לי יׁש  הלּ ל וּ  הּמ דּ וֹ ת ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ ל 

ל וֹ . ׁש עמק ונ וֹ תנין  דּ ין, וח ּק וּ ר  ר ׁש וּ ת ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌
לפניו: ּפ תוּ ח תוֹ רה.הדּ ין רזי  לוֹ  וּ מגלּ ין  ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

 ּצנו והוי גרסינן הכי המים. ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִמן
 ֹמּת ו אּפ ים,  ואר  ּצנו הוי  ר וּ ח ,  ְואר◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌

קׁש  יהא הּת וֹ רה דּ כל סק לכעס, ה ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌
ליו  ר בּ נוּ  כּ מׁש ה ּת וֹ רתוֹ  אפלּ וּ  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַהכּ וֹ ס

הימ נּ וּ : מ ׁש ּת כּ חת על הל וֹ ם מוֹ חל ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
נוה:על בּ וֹ נ וֹ . מרב  מדּ וֹ תיו ל מביר  ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲֹ◌ָ◌ָ◌

שמואל.ו . מדרש 

 י י ח ר ו ק מ

תורה  קני אבות ו קג פרק

וי וֹ ם  יוֹ ם בּ כל לוי , בּ ן  יה וֹ ׁש ע רבּ י  אמר
וּ מכרזת  חוֹ רב  מהר י וֹ צאת  קוֹ ל בּ ת 

ל  להם א וֹ י מעלבּ וֹ נ ּה וא וֹ מרת , בּ ר יּ וֹ ת  
עוֹ סק ׁש אינוֹ  מי ׁש כּ ל ּת וֹ רה. ׁש ל

ׁש נּ אמר נזוּ ף, נקרא  יא )בּ ּת וֹ רה  (משלי 
וסרת  יפה א ּׁשה חזיר בּ אף זהב  נזם

ואוֹ מר לב)טעם. והלּ חת(שמות 
מכּת ב  והּמ כ ּת ב  הּמ ה  אלהים מעשׂ ה 
אל  ה לּ חת , על חרוּ ת  הוּ א  אלהים
בן ל ׁש אין  חר וּ ת , א לּ א  חר וּ ת  ּת קרא 
ּת וֹ רה. בּ תלמוּ ד  ׁש ע וֹ סק מי  א לּ א  חוֹ רין 
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ּת וֹ רה.ב ׁש ל ׁש ע וֹ לבין מ עלבּ וֹ נּה  מ ל בּ וֹ ן ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
ׁש אין  ל  לוּ בה ׁש היא הּת וֹ רה ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶאת

ע וֹ סקין: כּ מ וֹ נזוּ ף.לּה  (בּ ראׁש יתמנדּ ה, ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

ונזף לז ) מתר גּ מינן אביו בּ וֹ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַויּ ג ר 
חכמים  נזיפת אחר  נּס ח אב וּ הי . ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌◌ִ◌ֲ◌ֵבּ יּה 

חזיר.מנדּ ה: בּ אף זהב מ ׁש ּמ ר וֹ נזם  ׁש אינוֹ  ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌
וּ ממאיס, בּ אׁש ּפ ה ונוֹ בר   הוֹ ל ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶאלּ א
ׁש ל  מט ּמ ים ׁש חסר  חכם ּת למיד  ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵכּ ן
נּס ח הזּ ה. כּ מנדּ ה מאוּ ס הוּ א ◌ָ◌◌ֶ◌ַ◌ֶ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ָּת וֹ רה

כּ ל וֹ מר  טם, וסרת יפה אה ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַאחר 
יפה  אה נקבה בּ לׁש וֹ ן הבּ ר יּ וֹ ת ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְמכנּ ה
ּת וֹ רה, ׁש ל  מ ּט מים דּ בריו סר  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש הוּ א
בּ חטמ וֹ  ׁש נּ תוּ ן זהב  ׁש ל  לנזם ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶדּ וֹ מה
מ ּמ נּ וּ , בּ דלים אדם ׁש בּ ני חזיר  ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶׁש ל

קרא: ליּה  קרי כּ מנדּ ה ׁש אין אלמא ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
חוֹ רין . בן  מכבּ דין ל אדם ׁש בּ ני לפי ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

בּ ּה  ע וֹ סק ׁש אינוֹ  וּ מי לפניו, ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ מׁש ּמ ׁש ין
הוּ א: כּ מנדּ ה אלמא מ ּמ נּ וּ , ◌ֶ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִמתרחקין

מכלז. חירות  להם  יש  לשמה בתורה  שהעוסקין  פירש  עוד אחד . פירוש  לפי  שמואל מדרש 
בהשי "ת . דבוקים שהם  מאחר מהם  מתפעלים  שאינם  לעולם , לבא  המתרגשות הרעות  המאורעות 
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תורה  קני אבות ו פרק קד

זה  הרי  ּת וֹ רה בּ תלמוּ ד  ׁש ע וֹ סק מי  וכל
ׁש נּ אמר  כא )מת עלּ ה , וּ מּמ ּת נה (במדבר  

בּ מוֹ ת : וּ מנּ חליאל נחליאל

הלכה  אוֹ  אחד  ּפ רק מחבר וֹ  ה לּ וֹ מד 
א וֹ  אחד  ד בּ וּ ר  א וֹ  אחד  פס וּ ק אוֹ  אחת 

צרי אחת , א וֹ ת  כבוֹ ד ,אפ לּ וּ  בּ וֹ  לנה וֹ ג  
ׁש א  י שׂ ראל, מל בדוד  מצינוּ  ׁש כּ ן 
בּ לבד , דברים  ׁש ני  אלּ א מאחיתפל למד 
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נחליאל. הּפ סוּ ק וּ מּמ ּת נה מן למ לה ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌
וּ מּמ ּת נה  מ ּת נה וּ מ ּמ דבּ ר  כּ תיב  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַהזּ ה

נה .)נחליאל  וּ נדרים נד: כּ יון (ר וּ בין , ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌
אל , נחלוּ  בּ מ ּת נה ּת וֹ רה להם ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ ּת נה
ׁש חלקוֹ  וכיון בּ חלקוֹ , הביאם ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר 
וּ מ נּ חליאל  ׁש נּ אמר  לגד לּ ה ע וֹ לים ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵאל 

אחד.גבּ מ וֹ ת: דּ בר ט ם,א וֹ  ׁש ל  ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌
כּ ר כּ י אנוֹ ׁש  דּ ואּת ה קרא להאי  ְדּ סמי◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

י אׁש ר  קרא איד  נמּת יק סמי ח דּ ו ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ׁש היה  לדוד  אחיתפל  ׁש ּמ צאוֹ  לפי ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְסוֹ ד ,
לוֹ  אמר  בּ ּת וֹ רה, וע וֹ סק יחידי ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵיוֹ ׁש ב 

יחידי  לוֹ מד אּת ה סג:)לּמ ה בּ רכ וֹ ת  (יּ ן ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

נאמר  כּ בר  נ )והלא אל (ירמיה  חרב  ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌
מצאוֹ  אחרת ּפ ם ׁש וּ ב  ונוֹ אלוּ . ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהבּ דּ ים
בּ קוֹ מה  מדר ׁש וֹ  לבית נכנס ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה
נאמר  כּ בר  והלא לוֹ  אמר  ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְזקוּ פה,

יט ) לוֹ (ויקרא   ׁש צּ רי ּת יראוּ , וּ מקדּ ׁש י ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
ׁש ּת הא  כּ די בּ מ וֹ רא ׁש ם ל כּ נס ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָלאדם
אוֹ מר  הוּ א וכן ליו, ׁש מים ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵאימת

נה ) בּ רג ׁש (ּת הלּ ים  ּנהל אלהים בּ בית ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
בּ רג ׁש  אוֹ מרים וי ׁש  ופחד. אימה ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְל ׁש וֹ ן
ׁש נּ אמר  לפי  כּ חוֹ , בּ כל  ׁש ם ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִל כּ נס
אחר , נּס ח  .מל הדרת ם ◌ֵ◌ַ◌ָ◌◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְבּ רב 
הכּ נסת: לבית וּ במהיר וּ ת בּ רגיׁש ה ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָללכת

במות .ח. נקראים  גבוהים  עיי"ש .י.תפא "י.ט.הרים  ברש "י, כמבואר
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תורה  קני אבות ו קה פרק

ׁש נּ אמר וּ מידּ עוֹ , אלּ וּ פוֹ  רבּ וֹ  קראוֹ 
נה) א לּ וּ פי(תהלים  כּ ערכּ י  אנ וֹ ׁש  וא ּת ה

וחמר, קל דברים והלא וּ מידּ עי.
מל דּ וד למד וּ מה ׁש א  ישׂ ראל, 

בּ לבד  דברים ׁש ני א לּ א  מאחיתפל
הלּ וֹ מד וּ מידּ עוֹ , אלּ וּ פוֹ  רבּ וֹ  קראוֹ 
אחת  הלכה א וֹ  אחד ּפ רק מחבר וֹ 
א וֹ  אחד  דבּ וּ ר א וֹ  אחד  פסוּ ק א וֹ 
כּ ּמ ה אחת על אחת, אוֹ ת אפלּ וּ 

ׁש צּ רי ואיןוכ ּמ ה כב וֹ ד. בּ וֹ  לנה וֹ ג  
ׁש נּ אמר ת וֹ רה, א לּ א  ג )כּ בוֹ ד  (משלי 

ינחלוּ , חכמים כח)כּ בוֹ ד (משלי 
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כּ ער כּ י. אנוֹ ׁש  כּ מוֹ תי :ואּת ה מידּ עי.חׁש וּ ב ָ◌ְ◌ִ◌
כּ מ וֹ  ׁש לּ י , א )חכם חכמים (דּ ברים אנ ׁש ים ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

דּ וד .ויד ים : ישׂ ראלוּ מה מל ׁש היה ִ◌◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
היה  ולא רׁש ע ׁש היה  לאחיתפל ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲשׂ אוֹ 
דּ ברים, ׁש ני בּ ׁש ביל  וא לּ וּ ף רב  לכ ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָראוּ י
ל רׁש ע ׁש אינ וֹ  מחברוֹ  הלּ מד  הדיוֹ ט ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָאדם

ת וֹ רה. אלּ א כּ בוֹ ד ואין וכּמ ה: כּ ּמ ה  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַאחת
בּ וֹ  לנהג  אצּ רי ולאו ל ּת וֹ רה, אלּ א  ֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְכּ ל וֹ מר
לאדם  לוֹ  בּ א כּ בוֹ ד  אין קאמר, והכי ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָקאי ,

ּת וֹ רה: סקי ל  ינחלוּ .א לּ א חכמים  כּ ב וֹ ד ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
ׁש הם  בּ ׁש ביל כּ בוֹ ד, נוֹ חלין  הן ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְול ּמ ה
כּ נחלה: אוֹ תּה  ויוֹ רׁש ין הּת וֹ רה את ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְלוֹ מדין 

הרביא. אימת  כמו המלך  אימת  עליהם  להיות  חייבים  ישראל שכל רבו, שקראו רמז ומכאן
בעיניו  הוא  שנחשב  היינו כערכי שאמר וכיון  עליך, אימתו שתהא  מלך, עליך תשים  שום  דכתיב 

שמואל)כמלך  שיש יב..(מדרש  ואע"ג  לכבדו . חייב  נקט  לא  ולכן מועט , דבר שהוא  בעלמא  כבוד
כאחיתופל , דברים  שני שלמדו למי אלא  מכאן ללמוד  ואין  כנדון, להיות  הדין  מן לבא  דיו להשיב 

בעלמא  מילתא  גילוי רק גמור  ק"ו  זה  אין א "נ דיו, ליה  דלית  טרפון כרבי  אתי שמואל)אולי .(מדרש
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תורה  קני אבות ו פרק קד

זה  הרי  ּת וֹ רה בּ תלמוּ ד  ׁש ע וֹ סק מי  וכל
ׁש נּ אמר  כא )מת עלּ ה , וּ מּמ ּת נה (במדבר  

בּ מוֹ ת : וּ מנּ חליאל נחליאל

הלכה  אוֹ  אחד  ּפ רק מחבר וֹ  ה לּ וֹ מד 
א וֹ  אחד  ד בּ וּ ר  א וֹ  אחד  פס וּ ק אוֹ  אחת 

צרי אחת , א וֹ ת  כבוֹ ד ,אפ לּ וּ  בּ וֹ  לנה וֹ ג  
ׁש א  י שׂ ראל, מל בדוד  מצינוּ  ׁש כּ ן 
בּ לבד , דברים  ׁש ני  אלּ א מאחיתפל למד 
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נחליאל. הּפ סוּ ק וּ מּמ ּת נה מן למ לה ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌
וּ מּמ ּת נה  מ ּת נה וּ מ ּמ דבּ ר  כּ תיב  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַהזּ ה

נה .)נחליאל  וּ נדרים נד: כּ יון (ר וּ בין , ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌
אל , נחלוּ  בּ מ ּת נה ּת וֹ רה להם ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ ּת נה
ׁש חלקוֹ  וכיון בּ חלקוֹ , הביאם ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר 
וּ מ נּ חליאל  ׁש נּ אמר  לגד לּ ה ע וֹ לים ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵאל 

אחד.גבּ מ וֹ ת: דּ בר ט ם,א וֹ  ׁש ל  ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌
כּ ר כּ י אנוֹ ׁש  דּ ואּת ה קרא להאי  ְדּ סמי◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

י אׁש ר  קרא איד  נמּת יק סמי ח דּ ו ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ׁש היה  לדוד  אחיתפל  ׁש ּמ צאוֹ  לפי ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְסוֹ ד ,
לוֹ  אמר  בּ ּת וֹ רה, וע וֹ סק יחידי ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵיוֹ ׁש ב 

יחידי  לוֹ מד אּת ה סג:)לּמ ה בּ רכ וֹ ת  (יּ ן ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

נאמר  כּ בר  נ )והלא אל (ירמיה  חרב  ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌
מצאוֹ  אחרת ּפ ם ׁש וּ ב  ונוֹ אלוּ . ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהבּ דּ ים
בּ קוֹ מה  מדר ׁש וֹ  לבית נכנס ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה
נאמר  כּ בר  והלא לוֹ  אמר  ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְזקוּ פה,

יט ) לוֹ (ויקרא   ׁש צּ רי ּת יראוּ , וּ מקדּ ׁש י ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
ׁש ּת הא  כּ די בּ מ וֹ רא ׁש ם ל כּ נס ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָלאדם
אוֹ מר  הוּ א וכן ליו, ׁש מים ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵאימת

נה ) בּ רג ׁש (ּת הלּ ים  ּנהל אלהים בּ בית ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
בּ רג ׁש  אוֹ מרים וי ׁש  ופחד. אימה ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְל ׁש וֹ ן
ׁש נּ אמר  לפי  כּ חוֹ , בּ כל  ׁש ם ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִל כּ נס
אחר , נּס ח  .מל הדרת ם ◌ֵ◌ַ◌ָ◌◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְבּ רב 
הכּ נסת: לבית וּ במהיר וּ ת בּ רגיׁש ה ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָללכת

במות .ח. נקראים  גבוהים  עיי"ש .י.תפא "י.ט.הרים  ברש "י, כמבואר

 י י ח ר ו ק מ

תורה  קני אבות ו קה פרק

ׁש נּ אמר וּ מידּ עוֹ , אלּ וּ פוֹ  רבּ וֹ  קראוֹ 
נה) א לּ וּ פי(תהלים  כּ ערכּ י  אנ וֹ ׁש  וא ּת ה

וחמר, קל דברים והלא וּ מידּ עי.
מל דּ וד למד וּ מה ׁש א  ישׂ ראל, 

בּ לבד  דברים ׁש ני א לּ א  מאחיתפל
הלּ וֹ מד וּ מידּ עוֹ , אלּ וּ פוֹ  רבּ וֹ  קראוֹ 
אחת  הלכה א וֹ  אחד ּפ רק מחבר וֹ 
א וֹ  אחד  דבּ וּ ר א וֹ  אחד  פסוּ ק א וֹ 
כּ ּמ ה אחת על אחת, אוֹ ת אפלּ וּ 

ׁש צּ רי ואיןוכ ּמ ה כב וֹ ד. בּ וֹ  לנה וֹ ג  
ׁש נּ אמר ת וֹ רה, א לּ א  ג )כּ בוֹ ד  (משלי 

ינחלוּ , חכמים כח)כּ בוֹ ד (משלי 
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י " ש ר

כּ ער כּ י. אנוֹ ׁש  כּ מוֹ תי :ואּת ה מידּ עי.חׁש וּ ב ָ◌ְ◌ִ◌
כּ מ וֹ  ׁש לּ י , א )חכם חכמים (דּ ברים אנ ׁש ים ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

דּ וד .ויד ים : ישׂ ראלוּ מה מל ׁש היה ִ◌◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
היה  ולא רׁש ע ׁש היה  לאחיתפל ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲשׂ אוֹ 
דּ ברים, ׁש ני בּ ׁש ביל  וא לּ וּ ף רב  לכ ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָראוּ י
ל רׁש ע ׁש אינ וֹ  מחברוֹ  הלּ מד  הדיוֹ ט ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָאדם

ת וֹ רה. אלּ א כּ בוֹ ד ואין וכּמ ה: כּ ּמ ה  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַאחת
בּ וֹ  לנהג  אצּ רי ולאו ל ּת וֹ רה, אלּ א  ֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְכּ ל וֹ מר
לאדם  לוֹ  בּ א כּ בוֹ ד  אין קאמר, והכי ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָקאי ,

ּת וֹ רה: סקי ל  ינחלוּ .א לּ א חכמים  כּ ב וֹ ד ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
ׁש הם  בּ ׁש ביל כּ בוֹ ד, נוֹ חלין  הן ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְול ּמ ה
כּ נחלה: אוֹ תּה  ויוֹ רׁש ין הּת וֹ רה את ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְלוֹ מדין 

הרביא. אימת  כמו המלך  אימת  עליהם  להיות  חייבים  ישראל שכל רבו, שקראו רמז ומכאן
בעיניו  הוא  שנחשב  היינו כערכי שאמר וכיון  עליך, אימתו שתהא  מלך, עליך תשים  שום  דכתיב 

שמואל)כמלך  שיש יב..(מדרש  ואע"ג  לכבדו . חייב  נקט  לא  ולכן מועט , דבר שהוא  בעלמא  כבוד
כאחיתופל , דברים  שני שלמדו למי אלא  מכאן ללמוד  ואין  כנדון, להיות  הדין  מן לבא  דיו להשיב 

בעלמא  מילתא  גילוי רק גמור  ק"ו  זה  אין א "נ דיו, ליה  דלית  טרפון כרבי  אתי שמואל)אולי .(מדרש

 י י ח ר ו ק מ

קיי



תורה  קני אבות ו פרק קו 

א לּ א טוֹ ב  ואין  טוֹ ב, ינחלוּ  וּ תמימים
ׁש נּ אמר ד)ת וֹ רה , טוֹ ב (משלי לקח כּ י  

ּת עזבוּ : אל ּת וֹ רתי לכם נת ּת י

בּ מלח  ּפ ת  ּת וֹ רה, ׁש ל דּ רכּ ּה  היא   ּכ
ועל  ת ׁש ּת ה, בּ משׂ וּ רה  וּ מים ּת אכל,
וּ ב ּת וֹ רה  ּת חיה, צער וחיּ י ּת יׁש ן , הארץ
כן, עשׂ ה אּת ה אם עמל, אּת ה
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י " ש ר

תוֹ רה. אלּ א טוֹ ב  כּ בוֹ דואין ואין אחר נּס ח ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

ׁש אנוּ  זה כּ בוֹ ד אין כּ ל וֹ מר תוֹ רה . ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶא לּ א 
כּ בוֹ ד בּ וֹ  לנהג לאדם וּ מצריכין  ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִעוֹ שׂ ין 

לּמ דוֹ  אבל  ּת וֹ רה , ל וֹ  ׁש לּ ּמ ד בּ רבּ וֹ  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶא לּ א 

לא: דּ נגּ רי, ׁש וּ ליא  כּ גוֹ ן אחרת  ֹ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌א ּמ נוּ ת

ינחלוּ . חכמים להנחילכּ ב וֹ ד חכמים  רא וּ יים ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

טוֹ ב  ה נּ וֹ חלים  ּת מימים חכמים ואיזה ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָכּ בוֹ ד

אּמ ניּ וֹ ת  בּ ׁש אר חכמים  אבל  ּת וֹ רה  ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדּ הינוּ 

ּת אכל.דלא: בּ מלח  הוּ א ּפ ת  ה ׁש יר ל לא ַֹֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
ּת וֹ רה, ללמד כּ די צר  בּ חיּ י ׁש יּ מד ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵא וֹ מר

ּפ ת  אלּ א לאדם אין אפלּ וּ  קאמר, הכי ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶא לּ א 

אלּ א  ליׁש ן וכסת כּ ר לוֹ  ואין  וכ וּ ' ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְבּ מלח

דּ ס וֹ פ וֹ  בּ ּה , מלּ סק יּמ נע אל  הארץ , ◌ְ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַל

מעׁש ר: אוֹ תּה  קטנּ ה:בּ משׂ וּ רה.ללמד מדּ ה  ִ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌

בגזירהיג . למד  ינחלו , חכמים  דכבוד הפסוק  של המשך אינו טוב  ינחלו דתמימים  אע"ג 
אהדדי דשייכי ינחלו ' 'ינחלו שמואל )שוה  שאין יד..(מדרש במי  רק  שמדובר  כתב  רש "י 

בפנים . שביארנו וכמו  בתורה מלעמול עצמו  ימנע לא שאעפ"כ  לומר  ורוצה יותר , לו
יש אבל בעוה"ז. גם  מאושר  ויהיה  מעושר  גם ילמוד שבסוף  המשנה מסיק זה ועל

ועונג מרוך שלומד במי  מתקיים  התורה שאין  עשיר , על גם שקאי  שמואל )אומרים .(מדרש 
ידעתי טו . קאמר  שהכי כן, העושה כל אמר  ולא כן עושה אתה  אם וכתב דקדק  התנא

יחיד, אחד כלומר  כן , עושה אתה אם אבל  זה, בענין לדברי  ישמעו רבים לא כי  נאמנה
וט בעוה"ז  אשריך לבדך, אתה ממשפחה, ושנים מעיר  לעוה "באחד לך שמואל )וב .(מדרש 

 י י ח ר ו ק מ

תורה  קני אבות ו קז פרק

לא ׁש רי וטוֹ ב  ( קכח א ׁש רי(תהלים . 
ה בּ א : לע וֹ לם ל וטוֹ ב הזּ ה  בּ ע וֹ לם

ּת חמד  ואל ,לעצמ גּ ד לּ ה ּת ב קּ ׁש  אל
ואל עשׂ ה, מלּ ּמ וּ ד יוֹ תר כּ בוֹ ד,
מלכים, ׁש ל לׁש לחנם ּת תאוּ ה

גדוֹ ל ׁש ּׁשלחנ  וכתר מּׁשלחנם, גד וֹ ל  
 מלאכּת בּ על הוּ א  ונאמן  מכּ תרם,

: ּפ עלּ ת שׂ כר  ל ׁש יּ ׁש לּ ם
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ו משנה
כמה יש ,בה נקנית שהתורה  דברי מ"ח  התנא מונה זו במשנה 
לפי  מנויי ה  כא ,למנות אי  ואחרוני בראשוני שיטות

שמואל  המדרש .יזשיטת 

י " ש ר

גּ ד לּ ה.ה ּת בּק ׁש  אחר אל לר דּ ף ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌
כּ בוֹ ד.הררה: ּת חמד  להתכּ בּ ד ואל  ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

נראה  אּת ה  ּכ  ֹׁש ּמ ּת ו ,ְבּ תוֹ רת◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
ל ׁש מּה : ׁש א ׁש ע וֹ שׂ ה ׁש ּׁשלחנ כּ מי ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

מּׁשלחנם. ׁש ּת קבּ ל גד וֹ ל  שׂ כר  הוּ א ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

אחר , נּס ח  ּת וֹ רה. ׁש ל לּמ וּ דּה  ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ל 
לּ מדּת  מּמ ה יוֹ תר  , מ לּ ּמ וּ ד ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵיוֹ תר 
מצוֹ ת, וקיּ ם טוֹ בים משׂ ים ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֲשׂ ה

מ"ט )כּ דאמרינן פ"ג ׁש ּמ שׂ יו (ליל  כּ ל ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
מתקיּ מת: חכמתוֹ  מחכמתוֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌◌ְמר בּ ין

הקרובה.טז. במשנה כגון יז.כמבואר  תחלה , בבי "ת  התנא  הזכירם הראשונים כ"ד 
מקומו, את המכיר  כגון  תחלה , בה"א הזכירם  האחרונים וכ"ד האזן, בשמיעת  בתלמוד,
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תורה  קני אבות ו פרק קו 

א לּ א טוֹ ב  ואין  טוֹ ב, ינחלוּ  וּ תמימים
ׁש נּ אמר ד)ת וֹ רה , טוֹ ב (משלי לקח כּ י  

ּת עזבוּ : אל ּת וֹ רתי לכם נת ּת י

בּ מלח  ּפ ת  ּת וֹ רה, ׁש ל דּ רכּ ּה  היא   ּכ
ועל  ת ׁש ּת ה, בּ משׂ וּ רה  וּ מים ּת אכל,
וּ ב ּת וֹ רה  ּת חיה, צער וחיּ י ּת יׁש ן , הארץ
כן, עשׂ ה אּת ה אם עמל, אּת ה

ד
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               טו 

י " ש ר

תוֹ רה. אלּ א טוֹ ב  כּ בוֹ דואין ואין אחר נּס ח ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

ׁש אנוּ  זה כּ בוֹ ד אין כּ ל וֹ מר תוֹ רה . ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶא לּ א 
כּ בוֹ ד בּ וֹ  לנהג לאדם וּ מצריכין  ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִעוֹ שׂ ין 

לּמ דוֹ  אבל  ּת וֹ רה , ל וֹ  ׁש לּ ּמ ד בּ רבּ וֹ  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶא לּ א 

לא: דּ נגּ רי, ׁש וּ ליא  כּ גוֹ ן אחרת  ֹ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌א ּמ נוּ ת

ינחלוּ . חכמים להנחילכּ ב וֹ ד חכמים  רא וּ יים ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

טוֹ ב  ה נּ וֹ חלים  ּת מימים חכמים ואיזה ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָכּ בוֹ ד

אּמ ניּ וֹ ת  בּ ׁש אר חכמים  אבל  ּת וֹ רה  ◌ִ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְדּ הינוּ 

ּת אכל.דלא: בּ מלח  הוּ א ּפ ת  ה ׁש יר ל לא ַֹֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
ּת וֹ רה, ללמד כּ די צר  בּ חיּ י ׁש יּ מד ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵא וֹ מר

ּפ ת  אלּ א לאדם אין אפלּ וּ  קאמר, הכי ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶא לּ א 

אלּ א  ליׁש ן וכסת כּ ר לוֹ  ואין  וכ וּ ' ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְבּ מלח

דּ ס וֹ פ וֹ  בּ ּה , מלּ סק יּמ נע אל  הארץ , ◌ְ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַל

מעׁש ר: אוֹ תּה  קטנּ ה:בּ משׂ וּ רה.ללמד מדּ ה  ִ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌

בגזירהיג . למד  ינחלו , חכמים  דכבוד הפסוק  של המשך אינו טוב  ינחלו דתמימים  אע"ג 
אהדדי דשייכי ינחלו ' 'ינחלו שמואל )שוה  שאין יד..(מדרש במי  רק  שמדובר  כתב  רש "י 

בפנים . שביארנו וכמו  בתורה מלעמול עצמו  ימנע לא שאעפ"כ  לומר  ורוצה יותר , לו
יש אבל בעוה"ז. גם  מאושר  ויהיה  מעושר  גם ילמוד שבסוף  המשנה מסיק זה ועל

ועונג מרוך שלומד במי  מתקיים  התורה שאין  עשיר , על גם שקאי  שמואל )אומרים .(מדרש 
ידעתי טו . קאמר  שהכי כן, העושה כל אמר  ולא כן עושה אתה  אם וכתב דקדק  התנא

יחיד, אחד כלומר  כן , עושה אתה אם אבל  זה, בענין לדברי  ישמעו רבים לא כי  נאמנה
וט בעוה"ז  אשריך לבדך, אתה ממשפחה, ושנים מעיר  לעוה "באחד לך שמואל )וב .(מדרש 
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לא ׁש רי וטוֹ ב  ( קכח א ׁש רי(תהלים . 
ה בּ א : לע וֹ לם ל וטוֹ ב הזּ ה  בּ ע וֹ לם

ּת חמד  ואל ,לעצמ גּ ד לּ ה ּת ב קּ ׁש  אל
ואל עשׂ ה, מלּ ּמ וּ ד יוֹ תר כּ בוֹ ד,
מלכים, ׁש ל לׁש לחנם ּת תאוּ ה

גדוֹ ל ׁש ּׁשלחנ  וכתר מּׁשלחנם, גד וֹ ל  
 מלאכּת בּ על הוּ א  ונאמן  מכּ תרם,

: ּפ עלּ ת שׂ כר  ל ׁש יּ ׁש לּ ם
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        טז   
              

            

ו משנה
כמה יש ,בה נקנית שהתורה  דברי מ"ח  התנא מונה זו במשנה 
לפי  מנויי ה  כא ,למנות אי  ואחרוני בראשוני שיטות

שמואל  המדרש .יזשיטת 

י " ש ר

גּ ד לּ ה.ה ּת בּק ׁש  אחר אל לר דּ ף ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌
כּ בוֹ ד.הררה: ּת חמד  להתכּ בּ ד ואל  ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

נראה  אּת ה  ּכ  ֹׁש ּמ ּת ו ,ְבּ תוֹ רת◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
ל ׁש מּה : ׁש א ׁש ע וֹ שׂ ה ׁש ּׁשלחנ כּ מי ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

מּׁשלחנם. ׁש ּת קבּ ל גד וֹ ל  שׂ כר  הוּ א ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

אחר , נּס ח  ּת וֹ רה. ׁש ל לּמ וּ דּה  ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ל 
לּ מדּת  מּמ ה יוֹ תר  , מ לּ ּמ וּ ד ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵיוֹ תר 
מצוֹ ת, וקיּ ם טוֹ בים משׂ ים ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֲשׂ ה

מ"ט )כּ דאמרינן פ"ג ׁש ּמ שׂ יו (ליל  כּ ל ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
מתקיּ מת: חכמתוֹ  מחכמתוֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌◌ְמר בּ ין

הקרובה.טז. במשנה כגון יז.כמבואר  תחלה , בבי "ת  התנא  הזכירם הראשונים כ"ד 
מקומו, את המכיר  כגון  תחלה , בה"א הזכירם  האחרונים וכ"ד האזן, בשמיעת  בתלמוד,
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וּ מן הכּ הנּ ה  מן  יוֹ תר  ת וֹ רה גּ דוֹ לה 
בּ ׁש לׁש ים  נקנית  ׁש ה ּמ לכוּ ת  הּמ לכ וּ ת ,
וארבּ ע, בּ עשׂ רים והכּ הנּ ה מעלוֹ ת,
וּ ׁש מנה בּ ארבּ עים נקנית והּת וֹ רה
בּ ׁש מיעת  בּ תלמוּ ד , הן , ואלוּ  דברים.
ה לּ ב, בּ בינת  שׂ פתים, בּ עריכת  האזן ,
בּ יראה, בּ אימה, הלּ ב, בּ שׂ כלוּ ת

ו    
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         כ 
         

          כא 

י " ש ר

מעל וֹ ת.ו בּ ׁש לׁש ים נקנית ׁש הּמ לכוּ ת
ׁש מ וּ אל  בּ ספר  ׁש כּ תוּ בים ח)(אוֹ תן א , ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

להם  ואמר  מל ישׂ ראל  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש בּ ּק ׁש וּ 
 הּמ ל מ ׁש ּפ ט  וכ  ּכ כּ י  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְדּ ע וּ 
ם  דּ ברים ׁש ל ׁש ים הם ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש ּת חקר 

בּ סנהדרין ׁש נוּ י וֹ ת ב ')אוֹ תן (ּפ רק ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

וכוּ '. אוֹ תוֹ  דּ נין ולא דּ ן לא ֶמל◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌

הן  כּ הנּ ה מ ּת נוֹ ת ואר בּ ע  ◌ֵ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְושׂ רים
ושׂ ר  בּ יר וּ ׁש לים ואר בּ ע  בּ ּמ קדּ ׁש  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶשׂ ר 

בּ יראה.בּ גב וּ לין: גּ ב וֹ ּה באימה לבּ וֹ  ׁש אין ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌
לפני מדּת  אׁש ר  י וֹ ם ׁש נּ אמר  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָליו,
קרין  בּ לי ולכן בּ חרב ,  אלהי ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ְ◌ֶֹ◌ֱה'
ׁש ל  ראׁש וֹ  קלּ וּ ת  ֹׁש ּמ ּת ו אסוּ רין, ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָהיוּ 
קרי: לידי בּ א הוּ א ל בּ וֹ  והרהוּ ר  ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָאדם

שמואל במדרש  כתב הדבר ובטעם  בחלקו. אומרו)השמח  בשם  דבר  והאומר  כ"ד(בד "ה  כי ,
התורה . קונים  בהם  כי תחלה , בבי"ת  להזכירם  יש  ולכן התורה , בהם  לקנות  כלים  הם  הראשונים 
אלא  בבי"ת  להזכירם  אין ולכן קנייתו  אחר בנפשו התורה  וקיום  שמירת  סיבת  הם  האחרונים  אבל

אבליח.בה "א . המעלות . אלו  יש  שלמלך  אלא  בהם  נקנית  אינה  המלכות  שהרי  נקנית , דוקא  לאו
לתורה . זוכה  כן ידי ועל  בנפשו גמור קנין לקנותם  שצריך דברים , במ "ח  נקנית  אגבהתורה  (ואולי

זה ) לשון  כאן  גם  תני  נקנית התם  כאן  גורסים  שאין  ויש  שמואל ). עיי"ש .יט..(מדרש ברש"י , כמבואר
חז"לכ . שאמרו כמו בשפתיו, הדברים  ויוציא  תמיד עליו שיחזור  צריך שלומד מה  (עירוביןכל

נד .) להורות דף דקרא , כלישנא  שפתים  הוצאת  נקט  ולא  בפה . למוציאיהם  למוצאיהם , הם  חיים  כי
ובשפתיו  בפיו ערוכים  שיהיו עד הרבה  לחזור שמואל )שצריך מ "ט )ילכלעכא ..(מדרש .(פ "ג
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בּ ׁש ּמ וּ ׁש  בּ טהרה, בּ שׂ מחה, בּ ענוה ,
וּ בפלּפ וּ ל חברים, בּ דקדּ וּ ק חכמים,
בּ ּמ ׁש נה, בּ ּמ קרא , בּ יּׁשוּ ב , הּת למידים,
ארץ, דּ ר בּ מע וּ ט סחוֹ רה, בּ מע וּ ט
בּ מע וּ ט  ׁש ינה, בּ מע וּ ט ּת ענ וּ ג, בּ מע וּ ט
א ּפ ים, בּ אר שׂ חוֹ ק, בּ מע וּ ט שׂ יחה,

      
 כב   

     
כג  

  
     כד

    
   

        
          

      כה     
        כו   

           
כז          

י " ש ר

מּת וֹ בּ שׂ מחה . ׁש וֹ רה  הכינה  ׁש אין  לפי ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌
שׂ מחה :  ֹמּת ו א לּ א גּ רסינן,בּ יּׁשוּ ב .צר ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌

ה דּ ת: בּ יוּ ב  סח וֹ רה .ּפ רוּ ׁש  בּ מע וּ ט  ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌

רב נה.)דּ אמר ּת וֹ רה (ר וּ בין ּת ּמ צא לא  ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
בּ תגרנים: ולא בּ סחרנים דּ רלא  בּ מעוּ ט  ְֹ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

בּ וּ ק:ארץ . אדם בּ ני ם  מצ וּ י יהא ׁש א  ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌

זומאכב. בן אמר  מ"א)וכבר  אדם .(פ"ד מכל הלומד חכם  בשמחהכג .איזהו והלומד  רש "י .
בעצבות  שעות בכמה  שילמד ממה יותר  אחת בשעה מהדורתילמד משניות  בגליון (ליקוטים 

חנוך ) לב,זכר משמחי ישרים ה ' פקודי כי  יתפרדו, ולא  הם  אחים והשמחה והתורה  .
הקב"ה של  שעשועיו  היא  עצמה  שהתורה  שמואל )ועוד בביתכד..(מדרש בקבע שיהיה

שאפילו  ממנו  לומד הוא שמשמשו בעת אפילו כי  האהל. מתוך ימוש לא לשמשו, הרב
לפי  מילמודה יותר  שימושה  גדול אמרו  זה ועל לימוד. צריכה חכמים תלמידי  של  שיחתן

ושימוש  לימוד שתיהן , את  ימצא  שמואל )שבשימוש  שמואלכה..(מדרש ובמדרש  רש "י.
עבור  מלימודו  יפסיק שלא  היינו  ממש , ארץ דרך א "נ לו . במותר  עצמו  שיקדש  שר "ל כתב

חשוב. אדם  עם  אף  נימוסין לתוךכו .דברי תורה שיכנס  מתפלל שאדם עד  במדרש ואמרינן 
גופו  לתוך מעדנים  יכנסו  שאל יתפלל נהניתי)גופו, לא  תוד"ה קד. דף  אפילו כז..(כתובות

טוב מיעוטו רק הלימוד, לפני דבדיחותא  מילתא  כגון  המותר , שמואל )שחוק  .(מדרש 
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וּ מן הכּ הנּ ה  מן  יוֹ תר  ת וֹ רה גּ דוֹ לה 
בּ ׁש לׁש ים  נקנית  ׁש ה ּמ לכוּ ת  הּמ לכ וּ ת ,
וארבּ ע, בּ עשׂ רים והכּ הנּ ה מעלוֹ ת,
וּ ׁש מנה בּ ארבּ עים נקנית והּת וֹ רה
בּ ׁש מיעת  בּ תלמוּ ד , הן , ואלוּ  דברים.
ה לּ ב, בּ בינת  שׂ פתים, בּ עריכת  האזן ,
בּ יראה, בּ אימה, הלּ ב, בּ שׂ כלוּ ת

ו    
   יח 
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         כ 
         

          כא 

י " ש ר

מעל וֹ ת.ו בּ ׁש לׁש ים נקנית ׁש הּמ לכוּ ת
ׁש מ וּ אל  בּ ספר  ׁש כּ תוּ בים ח)(אוֹ תן א , ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

להם  ואמר  מל ישׂ ראל  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש בּ ּק ׁש וּ 
 הּמ ל מ ׁש ּפ ט  וכ  ּכ כּ י  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְדּ ע וּ 
ם  דּ ברים ׁש ל ׁש ים הם ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְוּ כ ׁש ּת חקר 

בּ סנהדרין ׁש נוּ י וֹ ת ב ')אוֹ תן (ּפ רק ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

וכוּ '. אוֹ תוֹ  דּ נין ולא דּ ן לא ֶמל◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌

הן  כּ הנּ ה מ ּת נוֹ ת ואר בּ ע  ◌ֵ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְושׂ רים
ושׂ ר  בּ יר וּ ׁש לים ואר בּ ע  בּ ּמ קדּ ׁש  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶשׂ ר 

בּ יראה.בּ גב וּ לין: גּ ב וֹ ּה באימה לבּ וֹ  ׁש אין ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌
לפני מדּת  אׁש ר  י וֹ ם ׁש נּ אמר  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָליו,
קרין  בּ לי ולכן בּ חרב ,  אלהי ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ְ◌ֶֹ◌ֱה'
ׁש ל  ראׁש וֹ  קלּ וּ ת  ֹׁש ּמ ּת ו אסוּ רין, ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָהיוּ 
קרי: לידי בּ א הוּ א ל בּ וֹ  והרהוּ ר  ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָאדם

שמואל במדרש  כתב הדבר ובטעם  בחלקו. אומרו)השמח  בשם  דבר  והאומר  כ"ד(בד "ה  כי ,
התורה . קונים  בהם  כי תחלה , בבי"ת  להזכירם  יש  ולכן התורה , בהם  לקנות  כלים  הם  הראשונים 
אלא  בבי"ת  להזכירם  אין ולכן קנייתו  אחר בנפשו התורה  וקיום  שמירת  סיבת  הם  האחרונים  אבל

אבליח.בה "א . המעלות . אלו  יש  שלמלך  אלא  בהם  נקנית  אינה  המלכות  שהרי  נקנית , דוקא  לאו
לתורה . זוכה  כן ידי ועל  בנפשו גמור קנין לקנותם  שצריך דברים , במ "ח  נקנית  אגבהתורה  (ואולי

זה ) לשון  כאן  גם  תני  נקנית התם  כאן  גורסים  שאין  ויש  שמואל ). עיי"ש .יט..(מדרש ברש"י , כמבואר
חז"לכ . שאמרו כמו בשפתיו, הדברים  ויוציא  תמיד עליו שיחזור  צריך שלומד מה  (עירוביןכל

נד .) להורות דף דקרא , כלישנא  שפתים  הוצאת  נקט  ולא  בפה . למוציאיהם  למוצאיהם , הם  חיים  כי
ובשפתיו  בפיו ערוכים  שיהיו עד הרבה  לחזור שמואל )שצריך מ "ט )ילכלעכא ..(מדרש .(פ "ג

 י י ח ר ו ק מ

תורה  קני אבות ו קט פרק

בּ ׁש ּמ וּ ׁש  בּ טהרה, בּ שׂ מחה, בּ ענוה ,
וּ בפלּפ וּ ל חברים, בּ דקדּ וּ ק חכמים,
בּ ּמ ׁש נה, בּ ּמ קרא , בּ יּׁשוּ ב , הּת למידים,
ארץ, דּ ר בּ מע וּ ט סחוֹ רה, בּ מע וּ ט
בּ מע וּ ט  ׁש ינה, בּ מע וּ ט ּת ענ וּ ג, בּ מע וּ ט
א ּפ ים, בּ אר שׂ חוֹ ק, בּ מע וּ ט שׂ יחה,
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      כה     
        כו   

           
כז          

י " ש ר

מּת וֹ בּ שׂ מחה . ׁש וֹ רה  הכינה  ׁש אין  לפי ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌
שׂ מחה :  ֹמּת ו א לּ א גּ רסינן,בּ יּׁשוּ ב .צר ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌

ה דּ ת: בּ יוּ ב  סח וֹ רה .ּפ רוּ ׁש  בּ מע וּ ט  ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌

רב נה.)דּ אמר ּת וֹ רה (ר וּ בין ּת ּמ צא לא  ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
בּ תגרנים: ולא בּ סחרנים דּ רלא  בּ מעוּ ט  ְֹ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

בּ וּ ק:ארץ . אדם בּ ני ם  מצ וּ י יהא ׁש א  ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌

זומאכב. בן אמר  מ"א)וכבר  אדם .(פ"ד מכל הלומד חכם  בשמחהכג .איזהו והלומד  רש "י .
בעצבות  שעות בכמה  שילמד ממה יותר  אחת בשעה מהדורתילמד משניות  בגליון (ליקוטים 

חנוך ) לב,זכר משמחי ישרים ה ' פקודי כי  יתפרדו, ולא  הם  אחים והשמחה והתורה  .
הקב"ה של  שעשועיו  היא  עצמה  שהתורה  שמואל )ועוד בביתכד..(מדרש בקבע שיהיה

שאפילו  ממנו  לומד הוא שמשמשו בעת אפילו כי  האהל. מתוך ימוש לא לשמשו, הרב
לפי  מילמודה יותר  שימושה  גדול אמרו  זה ועל לימוד. צריכה חכמים תלמידי  של  שיחתן

ושימוש  לימוד שתיהן , את  ימצא  שמואל )שבשימוש  שמואלכה..(מדרש ובמדרש  רש "י.
עבור  מלימודו  יפסיק שלא  היינו  ממש , ארץ דרך א "נ לו . במותר  עצמו  שיקדש  שר "ל כתב

חשוב. אדם  עם  אף  נימוסין לתוךכו .דברי תורה שיכנס  מתפלל שאדם עד  במדרש ואמרינן 
גופו  לתוך מעדנים  יכנסו  שאל יתפלל נהניתי)גופו, לא  תוד"ה קד. דף  אפילו כז..(כתובות

טוב מיעוטו רק הלימוד, לפני דבדיחותא  מילתא  כגון  המותר , שמואל )שחוק  .(מדרש 
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תורה  קני אבות ו פרק קי

וּ בקבּ לת  חכמים, בּ אמוּ נת  טוֹ ב, בּ לב 
וה ּׂשמח  מקוֹ מוֹ , את  ה ּמ כּ יר היּ ּס וּ רין ,
ואינ וֹ  לדבריו, סיג  והע וֹ שׂ ה  בּ חלקוֹ ,
א וֹ הב  אה וּ ב, לעצמוֹ , טוֹ בה מחזיק
א וֹ הב  ה בּ ר יּ וֹ ת , את  א וֹ הב הּמ קוֹ ם, את 
הּמ יׁש רים, את  א וֹ הב הצּ דקוֹ ת , את 
מן מתרחק הּת וֹ כחוֹ ת, את אוֹ הב
בתלמוּ דוֹ , לבּ וֹ  מגיס ולא הכּ בוֹ ד,
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   לא  לב    

      לג   לד 

         
       לה  

            

היּ ּס וּ רין . מאהבה:בּ קבּ לת היּ ּס וּ רין הכּ בוֹ ד מקבּ ל אחר  ר וֹ דף ואינ וֹ  הכּ בוֹ ד מן  מתרחק ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
להוּ : חׁש יב כּ חדא 

י " ש ר

סופו כח. כי תורה, רזי לו  יתגלו לא מאחד חוץ חז "ל מאמרי  בכל מאמין  אם ואף 
עבירה גוררת עבירה  כי צדוקי , שמואל )שייעשה חז "לכט..(מדרש שאמרו (ברכותכמו

ה .) התורהדף הוא מהם ואחד ביסורים, נקנים דברים שמואל )שלשה  מדרשל..(מדרש 
אינו  ממנו. שגדול מי  בפני  מדבר  אינו  ומהם , פירושים, הרבה עוד ומביא  שמואל.
בבית שלו  קבוע  מקום המכיר  גאוה . על מורה שזה לו, הראוי ממקום  למעלה יושב
קבוע. מקום  שם לו יש המדרש בבית תמיד  מצוי  שהוא ידי  על שרק המדרש ,

ברתותאלא. איש  אלעזר  רבי  מ"ז)כמאמר  שלו.(פ"ג ושלך שאתה משלו לו שעללב.תן
אתו. ללמוד ירצו  כולן כן יותר לג .ידי  'ומתלמידי  בו  ויקויים לתורה, מקרבן  ולכן

למוחקו.לד.מכולם'. ציין  הגר "א וכן  הצדקות, את  אוהב  גורס  אינו כי לה.רש"י 
עיניך. מבין קורה  טול לו יאמרו שלא  בעצמו  גם לקיים משתדל  אחרים  שמוכיח  מי

 י י ח ר ו ק מ

תורה  קני אבות ו קיאפרק

עם  בעל נ וֹ שׂ א  בּ הוֹ ראה, שׂ מח ואינ וֹ 
מעמידוֹ  זכ וּ ת , לכף מכריע וֹ  חבר וֹ ,
הּׁשלוֹ ם, על וּ מעמידוֹ  האמת, על
וּ מׁש יב, ׁש וֹ אל בתלמוּ ד וֹ , לבּ וֹ  מתיּׁשב 

וּ מוֹ סי ללּמ ד ׁש וֹ מע מנת  על ה לּ וֹ מד ף, 
הּמ חכּ ים  לעשׂ וֹ ת , מנת  על והלּ וֹ מד 
ׁש מוּ עתוֹ , את והמכוּ ן רבּ וֹ , את

     
   לו 

     
   

    
      

    
     

    

        לז 
       לח     

          
          

            
            

            

י " ש ר

זכוּ ת. לכף חבר וֹ וּ מכריעוֹ  את ׁש דּ ן ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌
האמת.לזכוּ ת: על אמת ר וֹ דףוּ מ עמיד וֹ  ִ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌

הכּ ל : ל  וּ מ ׁש יב.וׁש ל וֹ ם חדא ׁש וֹ אל  נּמ י  ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ֲ◌ָ◌
ׁש וֹ אל  את מ ׁש יב  ׁש אינוֹ  כּ לוֹ מר  ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְהוּ א,
הג וּ נה: ּת ׁש וּ בה ׁש יּ ׁש יב  כּ די ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְּת חלּ ה,

וּ מ וֹ סיף,ׁש וֹ מע. ל וֹ , אוֹ מר  ר בּ וֹ  מה כּ ל ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
ר בּ וֹ : דּ ברי  את לסּת ר  לא והמכוּ ן אבל ֲ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌

ׁש מוּ עתוֹ . מכוּ ן את הוֹ ראה מוֹ רה כּ ׁש הוּ א ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
אינוֹ  אבל ר בּ וֹ , לוֹ  ׁש אמר  נין ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ אוֹ תוֹ 
אלּ א  ר בּ וֹ  לוֹ  אמר   ּׁש כ ל וֹ מר  דּ בר  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִמוֹ סיף

ר בּ וֹ : ל וֹ  אמר  כּ ן בּ י ּׁשוּ ב,אם אחר  [נ ּס ח ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌
דּ ר חכמה: מר בּ ה י ׁש יבה דּ מרבּ ה בּ י ׁש יבה,

בּ ל"ז:ארץ. נודיטור "א בּ מעוּ טּת ר בּ וּ ת ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌
א ּפ ים.ליצנוּ ת:שׂ יחה. שׂ ח וֹ ק בּ אר ֵ◌ָ◌ְ◌

גסי לו . אצל  נמצאת  התורה ואין  שבו רוח  גסות מחמת השמחה לו בא  בהוראה השמח
כאן .(יג)לעיל לז.הרוח. להוסיף בא  מה  ויל"ע בישוב , שנינו  המדרשכבר  מש"כ לפי (ואולי

המשנה)שמואל הקדמת על במקו"ח הדרכים(הובא  הם  האחרונים וכ"ד התורה קנין דרכי הם הראשונים  שכ"ד

וכאן שלומד , מה היטב  להבין כדי הנצרך הישוב איירי ששם  בפשיטות  לתרץ יש קנה , שכבר מה להחזיק 

הדעת) ובישוב  במתינות לחזור  גם צריך ולמד מבין  שכבר אחר שגם בחזרה , שמואל,לח..איירי מדרש 
לגירסתנו. גם יפה עולה  הפירוש  כהלכה, ומשיב  כענין שואל גירסתו לפי כן שפירש  ואע"פ
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תורה  קני אבות ו פרק קי

וּ בקבּ לת  חכמים, בּ אמוּ נת  טוֹ ב, בּ לב 
וה ּׂשמח  מקוֹ מוֹ , את  ה ּמ כּ יר היּ ּס וּ רין ,
ואינ וֹ  לדבריו, סיג  והע וֹ שׂ ה  בּ חלקוֹ ,
א וֹ הב  אה וּ ב, לעצמוֹ , טוֹ בה מחזיק
א וֹ הב  ה בּ ר יּ וֹ ת , את  א וֹ הב הּמ קוֹ ם, את 
הּמ יׁש רים, את  א וֹ הב הצּ דקוֹ ת , את 
מן מתרחק הּת וֹ כחוֹ ת, את אוֹ הב
בתלמוּ דוֹ , לבּ וֹ  מגיס ולא הכּ בוֹ ד,

    
 

     
  כח

כט  
     

  ל
     

    

    
     

          
   לא  לב    

      לג   לד 

         
       לה  

            

היּ ּס וּ רין . מאהבה:בּ קבּ לת היּ ּס וּ רין הכּ בוֹ ד מקבּ ל אחר  ר וֹ דף ואינ וֹ  הכּ בוֹ ד מן  מתרחק ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
להוּ : חׁש יב כּ חדא 

י " ש ר

סופו כח. כי תורה, רזי לו  יתגלו לא מאחד חוץ חז "ל מאמרי  בכל מאמין  אם ואף 
עבירה גוררת עבירה  כי צדוקי , שמואל )שייעשה חז "לכט..(מדרש שאמרו (ברכותכמו

ה .) התורהדף הוא מהם ואחד ביסורים, נקנים דברים שמואל )שלשה  מדרשל..(מדרש 
אינו  ממנו. שגדול מי  בפני  מדבר  אינו  ומהם , פירושים, הרבה עוד ומביא  שמואל.
בבית שלו  קבוע  מקום המכיר  גאוה . על מורה שזה לו, הראוי ממקום  למעלה יושב
קבוע. מקום  שם לו יש המדרש בבית תמיד  מצוי  שהוא ידי  על שרק המדרש ,

ברתותאלא. איש  אלעזר  רבי  מ"ז)כמאמר  שלו.(פ"ג ושלך שאתה משלו לו שעללב.תן
אתו. ללמוד ירצו  כולן כן יותר לג .ידי  'ומתלמידי  בו  ויקויים לתורה, מקרבן  ולכן

למוחקו.לד.מכולם'. ציין  הגר "א וכן  הצדקות, את  אוהב  גורס  אינו כי לה.רש"י 
עיניך. מבין קורה  טול לו יאמרו שלא  בעצמו  גם לקיים משתדל  אחרים  שמוכיח  מי
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תורה  קני אבות ו קיאפרק

עם  בעל נ וֹ שׂ א  בּ הוֹ ראה, שׂ מח ואינ וֹ 
מעמידוֹ  זכ וּ ת , לכף מכריע וֹ  חבר וֹ ,
הּׁשלוֹ ם, על וּ מעמידוֹ  האמת, על
וּ מׁש יב, ׁש וֹ אל בתלמוּ ד וֹ , לבּ וֹ  מתיּׁשב 

וּ מוֹ סי ללּמ ד ׁש וֹ מע מנת  על ה לּ וֹ מד ף, 
הּמ חכּ ים  לעשׂ וֹ ת , מנת  על והלּ וֹ מד 
ׁש מוּ עתוֹ , את והמכוּ ן רבּ וֹ , את
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זכוּ ת. לכף חבר וֹ וּ מכריעוֹ  את ׁש דּ ן ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌
האמת.לזכוּ ת: על אמת ר וֹ דףוּ מ עמיד וֹ  ִ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌

הכּ ל : ל  וּ מ ׁש יב.וׁש ל וֹ ם חדא ׁש וֹ אל  נּמ י  ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ֲ◌ָ◌
ׁש וֹ אל  את מ ׁש יב  ׁש אינוֹ  כּ לוֹ מר  ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְהוּ א,
הג וּ נה: ּת ׁש וּ בה ׁש יּ ׁש יב  כּ די ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְּת חלּ ה,

וּ מ וֹ סיף,ׁש וֹ מע. ל וֹ , אוֹ מר  ר בּ וֹ  מה כּ ל ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
ר בּ וֹ : דּ ברי  את לסּת ר  לא והמכוּ ן אבל ֲ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌

ׁש מוּ עתוֹ . מכוּ ן את הוֹ ראה מוֹ רה כּ ׁש הוּ א ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
אינוֹ  אבל ר בּ וֹ , לוֹ  ׁש אמר  נין ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ אוֹ תוֹ 
אלּ א  ר בּ וֹ  לוֹ  אמר   ּׁש כ ל וֹ מר  דּ בר  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִמוֹ סיף

ר בּ וֹ : ל וֹ  אמר  כּ ן בּ י ּׁשוּ ב,אם אחר  [נ ּס ח ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌
דּ ר חכמה: מר בּ ה י ׁש יבה דּ מרבּ ה בּ י ׁש יבה,

בּ ל"ז:ארץ. נודיטור "א בּ מעוּ טּת ר בּ וּ ת ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌
א ּפ ים.ליצנוּ ת:שׂ יחה. שׂ ח וֹ ק בּ אר ֵ◌ָ◌ְ◌

גסי לו . אצל  נמצאת  התורה ואין  שבו רוח  גסות מחמת השמחה לו בא  בהוראה השמח
כאן .(יג)לעיל לז.הרוח. להוסיף בא  מה  ויל"ע בישוב , שנינו  המדרשכבר  מש"כ לפי (ואולי

המשנה)שמואל הקדמת על במקו"ח הדרכים(הובא  הם  האחרונים וכ"ד התורה קנין דרכי הם הראשונים  שכ"ד

וכאן שלומד , מה היטב  להבין כדי הנצרך הישוב איירי ששם  בפשיטות  לתרץ יש קנה , שכבר מה להחזיק 

הדעת) ובישוב  במתינות לחזור  גם צריך ולמד מבין  שכבר אחר שגם בחזרה , שמואל,לח..איירי מדרש 
לגירסתנו. גם יפה עולה  הפירוש  כהלכה, ומשיב  כענין שואל גירסתו לפי כן שפירש  ואע"פ
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למד ּת  הא  א וֹ מר וֹ , בּ ׁש ם דּ בר והא וֹ מר    לט 
     

              

י " ש ר

לכ ס : היּ ּס וּ רין.ק ׁש ה כּ דאמרינןבּ קבּ לת  ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌
ה.)בּ ברכ וֹ ת ּת יּס רנּ וּ (דּ ף  אׁש ר הגּ בר אׁש רי ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌

ּת לּמ ד נּ וּ , ׁש ּת וֹ רת בּ זמן אימתי ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָיּה ,
ׁש ל י ּס וּ רין מביא  הוּ א   ּבּ ר ו ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הּק דוֹ ׁש 
לעוֹ לם  שׂ כרוֹ  להרבּ וֹ ת בּ ּה  לעוֹ סק  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַאהבה

שׂ פתים.ה בּ א: מגמגּ ם בּ עריכת  ׁש אינוֹ  ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
וּ מוֹ ציאן בּ לּ ׁש וֹ ן חוֹ תכן אלּ א ּת וֹ רה ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְבּ דברי
אלּ א  מתקיּ מין ּת וֹ רה דּ ברי דּ אין ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַבּ ּפ ה ,
הם  חיּ ים כּ י דּ כתיב ה ּפ ה, ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְבּ הוֹ צאת 
אלּ א  למוֹ צאיהם  ּת קרי אל ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְלמ וֹ צאיהם

בּ ּפ ה : בּ שׂ כל וּ תלמוֹ ציאיהם  הלּ ב , בּ בינת  ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌
לזה:ה לּ ב . זה בּ ין  מה ׁש מ ּת י לא ָֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌

כ וּ ':בּ אימה. חכמים.כּ דאמרינן בּ ׁש ּמ וּ ׁש  ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌
דּ בריה   לׁש מ מקוֹ ם בּ כל  ונכנס ןׁש דּ וֹ חק ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

חברים.וּ ל ׁש ּמ ׁש ן : בּ חבוּ רה בּ דקדּ וּ ק לוֹ מד ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
לפניו ׁש יּ פל ּפ לוּ  הּת למידים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִוּ פל ּפ וּ ל

כּ דאמרינן ז.)ויחכּ מ וּ הוּ  וּ מ ּת למידי (ּת נית  ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌
מכּ לּ ם: מקוֹ מוֹ .יוֹ תר את  ׁש ע וֹ סק הּמ כּ יר ֵ◌ִ◌◌ָ◌ֶ◌ֵ◌

מתקיּ מת   ּכ  ֹדּ מּת ו ׁש ה, כּ ל ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה
לּט מים  קרי מקוֹ מוֹ  בּ ידוֹ . ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָּת וֹ רתוֹ 
כּ דאמרינן בּ הלכה , מבין ׁש הוּ א ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְולראיוֹ ת

מ"ה )בּ סנהדרין הדּ ין(פ "ה  את  כּ ׁש ּמ לּ ינין ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌

בּ מקוֹ מי  אני מח יּ ב אוֹ מר המחיּ ב ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְלמחר
ׁש אמרּת י  צמ וֹ  טם ואוֹ תוֹ  ראיה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָאוֹ תּה 
לזכוּ ת  אחרת ראיה מצאתי ׁש א ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶאמׁש 

המזכּ ה: בּ חלקוֹ .וכן  דּ וֹ אג הּׂשמח ׁש אם ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌
בּ ּה : מכוּ ן  אינוֹ  לדבריו .בּ נינוֹ  ׁש נּ ּמ וּ קוֹ סיג ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌

רבּ וֹ  דּ ברי להמיד  אמתלאוֹ ת וּ מביא ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ִּמ וֹ 
אדם: ליוֹ צרוֹ .לבני רוּ ח ׁש ּמ קיּ ם נחת ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

ניח וֹ ח ריח מהוּ  כּ דאמרינן  א )מצוֹ ת (ויּ קרא ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

רצוֹ ני: ונשׂ ה ׁש אמרּת י לפני  רוּ ח ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַנחת
לעצמוֹ . ט וֹ בה  מחזיק נוֹ שׂ א ואינוֹ  ׁש אינוֹ  ֶ◌ֵ◌ֵ◌

ּת וֹ רה, ׁש הרבּ ה ל  צמוֹ  ל בּ ל בּ וֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵחן
נוֹ צר: לכ בּ למדוֹ .ׁש הרי ל בּ וֹ  מגיס ואינוֹ  ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌

הבּ ריּ וֹ ת: בּ פני מתגּ אה ׁש אינ וֹ  אוֹ הבהינ וּ  ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ה צּ דקוֹ ת . גּ רסינן:את  דּ כתיב ּת וֹ כחוֹ ת .לא ָֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌

ט) אלּ וּ (מׁש לי כּ ל ויאהבךּ . לחכם ה וֹ כח ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
ואין הכּ בוֹ ד  מן  למתרחק ראוּ יוֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַהּמ דּ וֹ ת
וּ מתרחק  ליד וֹ  ׁש בּ אה הררה אחר ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵרוֹ דף
ולא  למתני  לי ּה  הוה דּ הכי וּ מסּת בּ ר ֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִמּמ נּ ה ,
הכּ בוֹ ד : מן מתרחק הכּ בוֹ ד אחר ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵרוֹ דף

האמת . על  הלכה:וּ מ עמיד וֹ  ׁש ל  בּ ריוֹ  ל  ַ◌◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
הּׁשל וֹ ם. אלּ א על  בּ דּ ין מיב ׁש אינוֹ  ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

בּ לּמ וּ דוֹ ]: וּ מתיב  בּ רצוֹ ן ּפ ׁש רה ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶעוֹ שׂ ה

תורה,לט. קנין יקנה שלא בודאי  שמו, על  ואומרם  מאחרים גונב רק כן, עושה שאינו מי 
שום  בתורה  לחדש להשתדל הוא גם יוכרח אז אומרו בשם  דבר  יאמר  לעולם  כאשר  אמנם
בתורה. קנין  ולקנות  עצמו את  להשלים  שישתדל  סיבה  וזהו  עצמו משם  גם לומר  דבר 
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מביא א וֹ מרוֹ  בּ ׁש ם דּ בר  הא וֹ מר ׁש כּ ל
ׁש נּ אמר לעוֹ לם, ב)גאלּ ה (אסתר 

מר דּ כי : בּ ׁש ם לּמ ל אסּת ר וּת אמר 

לעשׂ יה  חיּ ים נוֹ תנת ׁש היא ת וֹ רה גּ דוֹ לה
ׁש נּ אמר  ה בּ א , וּ בע וֹ לם ה זּ ה  בּ ע וֹ לם

ד) למצאיהם(משלי הם חיּ ים כּ י
וא וֹ מר מר ּפ א . בּ שׂ רוֹ  ג )וּ לכל (שם 

לעצמוֹ תי וׁש קּ וּ י   לׁש ר ּת הי  .רפא וּ ת  
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לעשׂ יה.ז  חיּ ים  נ וֹ תנת ּפ ר וֹ תיה ׁש היא  אוֹ כל  ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
לע וֹ לם  לוֹ  קיּ מת והּק רן הזּ ה ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם
ּת קרי אל למ וֹ צאיהם, הם חיּ ים כּ י  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהבּ א.
בּ ּפ ה  למוֹ ציאיהם אלּ א ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְלמ וֹ צאיהם

הזּ ה: ל עצמ וֹ תי בּ ע וֹ לם וׁש ּק וּ י  .וא וֹ מר  ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
וׁש ּמ א  בּ ּק בר . צמ וֹ תי מ ׁש קה ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש יּ הא
יאמר  מי אבל זוֹ כה הוּ א לח יּ ים ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַֹּת אמר 
בּ ני  ל י ׁש  ׁש הרי לע ׁש ר , זוֹ כה ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ היה
להם  חביב  ׁש הּמ ות בּ ניּ וּ ת הנּ דּ וֹ נין ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָאדם
הם  חן לוית כּ י נאמר  לכ החיּ ים, ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִמן
דּ בר  איזהוּ  .לגר גּ ר וֹ תי ונקים  ְלראׁש◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
בּ יני חן למצא האדם את ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַהּמ ביא

וׁש ּמ א  ממ וֹ ן. זה אוֹ מר  הוי  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָהאנׁש ים
מכ בּ ד  יהא לא אבל   ל יּת נוּ  ממוֹ ן ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַֹּת אמר 
ּת פארת  טרת נאמר   לכ האנׁש ים, ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵבּ ין
ׁש א  למד  אפלּ וּ  ּת אמר  וׁש ּמ א ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְּת מגּ נךּ .
נאמר   לכ הלּ ל וּ , ל דּ ברים זוֹ כה ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִל ׁש מּה 

בּ ימינּה , ימים  סג.)אר ל ּמ ימינים (ׁש בּ ת  ֶֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
ימים   אר ל וֹ  י ׁש  ל ׁש מּה  ׁש לּ וֹ מדים ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָבּ ּה 
וכב וֹ ד , ע ׁש ר  לוֹ מר  צרי ואין ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוחיּ ים
וכב וֹ ד  ע ׁש ר  בּ ּה  לּמ שׂ מאילים ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִוּ ב שׂ מאל ּה 
וׁש ּמ א  אר כּ ים. חיּ ים לא אבל ל וֹ  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌◌ֲ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִיּת נוּ 

לא ּת א  אבל  זוֹ כה וע ׁש ר  לחיּ ים מר  ַֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֹ
:ל י וֹ סיפוּ  וׁש לוֹ ם נאמר   לכ ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְל ׁש ל וֹ ם,

לקיים מ. מנת  על  רק הוא  התורה  לימוד שעיקר  לרמז לומדיה, ולא עושיה תנא (מדרשלכן

דוד.מא..שמואל ) שמואל.מב.מצודת מדרש 
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למד ּת  הא  א וֹ מר וֹ , בּ ׁש ם דּ בר והא וֹ מר    לט 
     

              

י " ש ר

לכ ס : היּ ּס וּ רין.ק ׁש ה כּ דאמרינןבּ קבּ לת  ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌
ה.)בּ ברכ וֹ ת ּת יּס רנּ וּ (דּ ף  אׁש ר הגּ בר אׁש רי ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌

ּת לּמ ד נּ וּ , ׁש ּת וֹ רת בּ זמן אימתי ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָיּה ,
ׁש ל י ּס וּ רין מביא  הוּ א   ּבּ ר ו ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הּק דוֹ ׁש 
לעוֹ לם  שׂ כרוֹ  להרבּ וֹ ת בּ ּה  לעוֹ סק  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַאהבה

שׂ פתים.ה בּ א: מגמגּ ם בּ עריכת  ׁש אינוֹ  ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
וּ מוֹ ציאן בּ לּ ׁש וֹ ן חוֹ תכן אלּ א ּת וֹ רה ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְבּ דברי
אלּ א  מתקיּ מין ּת וֹ רה דּ ברי דּ אין ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַבּ ּפ ה ,
הם  חיּ ים כּ י דּ כתיב ה ּפ ה, ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְבּ הוֹ צאת 
אלּ א  למוֹ צאיהם  ּת קרי אל ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְלמ וֹ צאיהם

בּ ּפ ה : בּ שׂ כל וּ תלמוֹ ציאיהם  הלּ ב , בּ בינת  ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌
לזה:ה לּ ב . זה בּ ין  מה ׁש מ ּת י לא ָֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌

כ וּ ':בּ אימה. חכמים.כּ דאמרינן בּ ׁש ּמ וּ ׁש  ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌
דּ בריה   לׁש מ מקוֹ ם בּ כל  ונכנס ןׁש דּ וֹ חק ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

חברים.וּ ל ׁש ּמ ׁש ן : בּ חבוּ רה בּ דקדּ וּ ק לוֹ מד ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
לפניו ׁש יּ פל ּפ לוּ  הּת למידים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִוּ פל ּפ וּ ל

כּ דאמרינן ז.)ויחכּ מ וּ הוּ  וּ מ ּת למידי (ּת נית  ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌
מכּ לּ ם: מקוֹ מוֹ .יוֹ תר את  ׁש ע וֹ סק הּמ כּ יר ֵ◌ִ◌◌ָ◌ֶ◌ֵ◌

מתקיּ מת   ּכ  ֹדּ מּת ו ׁש ה, כּ ל ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה
לּט מים  קרי מקוֹ מוֹ  בּ ידוֹ . ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָּת וֹ רתוֹ 
כּ דאמרינן בּ הלכה , מבין ׁש הוּ א ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְולראיוֹ ת

מ"ה )בּ סנהדרין הדּ ין(פ "ה  את  כּ ׁש ּמ לּ ינין ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌

בּ מקוֹ מי  אני מח יּ ב אוֹ מר המחיּ ב ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְלמחר
ׁש אמרּת י  צמ וֹ  טם ואוֹ תוֹ  ראיה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָאוֹ תּה 
לזכוּ ת  אחרת ראיה מצאתי ׁש א ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶאמׁש 

המזכּ ה: בּ חלקוֹ .וכן  דּ וֹ אג הּׂשמח ׁש אם ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌
בּ ּה : מכוּ ן  אינוֹ  לדבריו .בּ נינוֹ  ׁש נּ ּמ וּ קוֹ סיג ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌

רבּ וֹ  דּ ברי להמיד  אמתלאוֹ ת וּ מביא ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ִּמ וֹ 
אדם: ליוֹ צרוֹ .לבני רוּ ח ׁש ּמ קיּ ם נחת ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

ניח וֹ ח ריח מהוּ  כּ דאמרינן  א )מצוֹ ת (ויּ קרא ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

רצוֹ ני: ונשׂ ה ׁש אמרּת י לפני  רוּ ח ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַנחת
לעצמוֹ . ט וֹ בה  מחזיק נוֹ שׂ א ואינוֹ  ׁש אינוֹ  ֶ◌ֵ◌ֵ◌

ּת וֹ רה, ׁש הרבּ ה ל  צמוֹ  ל בּ ל בּ וֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵחן
נוֹ צר: לכ בּ למדוֹ .ׁש הרי ל בּ וֹ  מגיס ואינוֹ  ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌

הבּ ריּ וֹ ת: בּ פני מתגּ אה ׁש אינ וֹ  אוֹ הבהינ וּ  ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ה צּ דקוֹ ת . גּ רסינן:את  דּ כתיב ּת וֹ כחוֹ ת .לא ָֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌

ט) אלּ וּ (מׁש לי כּ ל ויאהבךּ . לחכם ה וֹ כח ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
ואין הכּ בוֹ ד  מן  למתרחק ראוּ יוֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַהּמ דּ וֹ ת
וּ מתרחק  ליד וֹ  ׁש בּ אה הררה אחר ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵרוֹ דף
ולא  למתני  לי ּה  הוה דּ הכי וּ מסּת בּ ר ֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִמּמ נּ ה ,
הכּ בוֹ ד : מן מתרחק הכּ בוֹ ד אחר ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵרוֹ דף

האמת . על  הלכה:וּ מ עמיד וֹ  ׁש ל  בּ ריוֹ  ל  ַ◌◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
הּׁשל וֹ ם. אלּ א על  בּ דּ ין מיב ׁש אינוֹ  ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

בּ לּמ וּ דוֹ ]: וּ מתיב  בּ רצוֹ ן ּפ ׁש רה ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶעוֹ שׂ ה

תורה,לט. קנין יקנה שלא בודאי  שמו, על  ואומרם  מאחרים גונב רק כן, עושה שאינו מי 
שום  בתורה  לחדש להשתדל הוא גם יוכרח אז אומרו בשם  דבר  יאמר  לעולם  כאשר  אמנם
בתורה. קנין  ולקנות  עצמו את  להשלים  שישתדל  סיבה  וזהו  עצמו משם  גם לומר  דבר 
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מביא א וֹ מרוֹ  בּ ׁש ם דּ בר  הא וֹ מר ׁש כּ ל
ׁש נּ אמר לעוֹ לם, ב)גאלּ ה (אסתר 

מר דּ כי : בּ ׁש ם לּמ ל אסּת ר וּת אמר 

לעשׂ יה  חיּ ים נוֹ תנת ׁש היא ת וֹ רה גּ דוֹ לה
ׁש נּ אמר  ה בּ א , וּ בע וֹ לם ה זּ ה  בּ ע וֹ לם

ד) למצאיהם(משלי הם חיּ ים כּ י
וא וֹ מר מר ּפ א . בּ שׂ רוֹ  ג )וּ לכל (שם 

לעצמוֹ תי וׁש קּ וּ י   לׁש ר ּת הי  .רפא וּ ת  

ז
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               מב
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לעשׂ יה.ז  חיּ ים  נ וֹ תנת ּפ ר וֹ תיה ׁש היא  אוֹ כל  ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
לע וֹ לם  לוֹ  קיּ מת והּק רן הזּ ה ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם
ּת קרי אל למ וֹ צאיהם, הם חיּ ים כּ י  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהבּ א.
בּ ּפ ה  למוֹ ציאיהם אלּ א ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְלמ וֹ צאיהם

הזּ ה: ל עצמ וֹ תי בּ ע וֹ לם וׁש ּק וּ י  .וא וֹ מר  ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
וׁש ּמ א  בּ ּק בר . צמ וֹ תי מ ׁש קה ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש יּ הא
יאמר  מי אבל זוֹ כה הוּ א לח יּ ים ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַֹּת אמר 
בּ ני  ל י ׁש  ׁש הרי לע ׁש ר , זוֹ כה ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ היה
להם  חביב  ׁש הּמ ות בּ ניּ וּ ת הנּ דּ וֹ נין ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָאדם
הם  חן לוית כּ י נאמר  לכ החיּ ים, ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִמן
דּ בר  איזהוּ  .לגר גּ ר וֹ תי ונקים  ְלראׁש◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
בּ יני חן למצא האדם את ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַהּמ ביא

וׁש ּמ א  ממ וֹ ן. זה אוֹ מר  הוי  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָהאנׁש ים
מכ בּ ד  יהא לא אבל   ל יּת נוּ  ממוֹ ן ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַֹּת אמר 
ּת פארת  טרת נאמר   לכ האנׁש ים, ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵבּ ין
ׁש א  למד  אפלּ וּ  ּת אמר  וׁש ּמ א ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְּת מגּ נךּ .
נאמר   לכ הלּ ל וּ , ל דּ ברים זוֹ כה ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִל ׁש מּה 

בּ ימינּה , ימים  סג.)אר ל ּמ ימינים (ׁש בּ ת  ֶֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
ימים   אר ל וֹ  י ׁש  ל ׁש מּה  ׁש לּ וֹ מדים ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָבּ ּה 
וכב וֹ ד , ע ׁש ר  לוֹ מר  צרי ואין ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוחיּ ים
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לקיים מ. מנת  על  רק הוא  התורה  לימוד שעיקר  לרמז לומדיה, ולא עושיה תנא (מדרשלכן

דוד.מא..שמואל ) שמואל.מב.מצודת מדרש 

 י י ח ר ו ק מ

קיט



תורה  קני אבות ו פרק קיד

ג )וא וֹ מר לּמ חזיקים (שם  היא  חיּ ים עץ 
וא וֹ מר מא ּׁשר . ותמכיה א )בּ ּה  (שם  

וענקים  לראׁש הם חן לוית כּ י
וא וֹ מרלגר גּ רתי .(ד לרא ׁש (שם ּת ּת ן  

ּת מגּ נךּ . ּת פארת עטרת חן לוית
ט )וא וֹ מר ימי(שם יר בּ וּ  בי  וי וֹ סיפוּ כּ י   

וא וֹ מר חיּ ים. ׁש נ וֹ ת  ג )ל אר (שם  
וכב וֹ ד. ע ׁש ר בּ שׂ מאולּה  בּ ימינ ּה  ימים

חיּ ים (שם )וא וֹ מר  וּ ׁש נ וֹ ת  ימים אר כּ י 
וא וֹ מר .ל יוֹ סיפוּ  דּ רכיה (שם )וׁש לוֹ ם 

ׁש לוֹ ם: נתיבוֹ תיה  וכל נ עם דּ רכי 

ׁש מעוֹ ן רבּ י  מּׁשוּ ם יהוּ דה בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ י 
והע ׁש ר  והכּ ח ה נּ וֹ י  א וֹ מר , י וֹ חאי בּ ן 
והּׂשיבה והזּ קנה והחכמה והכּ בוֹ ד
לע וֹ לם, ונאה לצּ דּ יקים נאה  והבּ נים,
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מז          

הבאמג . בעולם  הוא  חיים שעץ כתב כן)רש "י  לפרש הכריחו  ומה מנליה תמגנךמד..(וצ"ב
בידיך צריך מגן אשר  כמו  מסירה  ציון)לשון  משלי .מה..(מצודת על  הם ,מו .רש "י שבעה

חכמה. גורס  אינו הגר "א  אולם נחשבים , הם  כאחת  ושיבה להזהיר מז.דזקנה  התנא וכוונת

 י י ח ר ו ק מ

תורה  קני אבות ו קטו פרק

טז)ׁש נּ אמר  שׂ יבה (שם  ּת פארת  עטרת  
וא וֹ מר  ּת ּמ צא . צדקה   כ )בּ דר (שם  

זקנים  והדר  כּ חם בּ חוּ רים ּת פארת 
וא וֹ מר  יד)שׂ יבה . חכמים (שם  עטרת  

וא וֹ  יז)מר עׁש רם. זקנים (שם  עטרת  
אבוֹ תם. בּ נים ותפארת בנים בּ ני

כד)ואוֹ מר הלּ בנה(ישעיה וחפרה 
צבא וֹ ת  ה ' מל כּ י  החּמ ה , וּ בוֹ ׁש ה
כּ ב וֹ ד. זקניו ונגד  וּ ביר וּ ׁש לים ציּ וֹ ן  בּ הר
א לּ וּ  א וֹ מר, מנסיא  בּ ן  ׁש מע וֹ ן  רבּ י 
לצּ דּ יקים, חכמים ׁש ּמ נ וּ  מדּ וֹ ת  ׁש בע 

וּ בבניו: בר בּ י נתקיּ מוּ  כּ לּ ם
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י " ש ר

זה עטרת.ח ּת פארת. הע ׁש ר . זה ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌
אב וֹ תם. בּ נים ותפארת והבּ נים. ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַהנּ וֹ י.
והכּ ב וֹ ד . כּ חם. בּ חוּ רים ּת פארת ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ְוהכּ ח .

דּ זקנים  והחכמה. כּ ב וֹ ד . זקניו ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְונגד
לזה  מ נּ יהוּ  וחד הכא, אי כּ א ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָט וּ בא

חכמה: ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ּק נה

לרעה , ולא לטובה אלו בדברים  שמואל )להשתמש  מפרשים (מדרש ויש  ועוד ). (תפא"י,

בהם  משתמשים  שהם לעולם, ונאה  להם נאה  הצדיקים אצל  אלו דברים  שכשנמצאים
להם  נאה  לצדיקים  וכו ' והכח  הנוי מדגרס  כלה, במסכת  משמע וכן העולם. לטובת

לעולם . היא.מח.ונאה משובח דבר  שהשיבה  הרי דוד . זהמט.מצודת ומפסוק  מצו"ד.
רש "י  מבוארים, וחכמה נוי  זולת לכולם הראיה משובח. דבר  הוא  שכבוד  ראיה  מביא 

וזק  נוי , הוא  שתפארת  חכמה.מפרש  שקנה  לזה  מינייהו וחד קראי בהנך  נזכרו טובא נים 
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קכ



תורה  קני אבות ו פרק קיד
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 י י ח ר ו ק מ

קכי



תורה  קני אבות ו פרק קטז 

אחת  ּפ עם קסמא , בן  יוֹ סי  ר בּ י אמר
אדם  בּ י וּ פגע  בּ דּ ר  ּמה ל הייתי 
לוֹ  והחזר ּת י ׁש לוֹ ם, לי ונתן  אחד,
מקוֹ ם  מאיזה ר בּ י, לי, אמר  ׁש לוֹ ם.
ׁש ל  גּ ד וֹ לה מעיר לוֹ , אמרּת י  א ּת ה .
לי , אמר אני . סוֹ פרים וׁש ל חכמים

רצוֹ נ במקוֹ מנ וּ ,רבּ י , עּמ נ וּ  ׁש ּת ד וּ ר  
זהב  דּ ינרי  אלפים אלף ל א ּת ן  ואני 
לוֹ , אמר ּת י וּ מרגּ ליּ וֹ ת . טוֹ בוֹ ת  ואבנים
וזהב  כּ סף כל לי  נ וֹ תן  א ּת ה אם בּ ני,
ׁש בּ ע וֹ לם, וּ מרגּ ליּ וֹ ת  טוֹ בוֹ ת  ואבנים
ע וֹ ד, ולא  ּת וֹ רה . במקוֹ ם א לּ א  דר איני
אין אדם ׁש ל ּפ טירת וֹ  ׁש בּ ׁש עת  א לּ א 
ולא זהב ולא  כסף לא  לאדם לוֹ  מלוּ ין 
ת וֹ רה  א לּ א  וּ מרגּ ליּ וֹ ת , טוֹ בוֹ ת  אבנים
ׁש נּ אמר בּ לבד, טוֹ בים וּ מעשׂ ים

ו) את,(משלי ּת נחה בּ התהלּ כ
עלי ּת ׁש מר  ּהיאבּ ׁש כב והקיצוֹ ת  , 

,את ּת נחה בּ התהלּ כ .תשׂ יח
עלי ּת ׁש מר   ּבּ ׁש כב הזּ ה, ,בּ ע וֹ לם 

לע וֹ לם  ,ת שׂ יח היא  והקיצוֹ ת  בּ קּ בר,
ידי על ּת הלּ ים בּ ספר  כּ ת וּ ב וכן  הבּ א .

י שׂ ראל מל קיט )דוד לי(תהלים טוֹ ב  , 
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משלי .נ. על רש "י

 י י ח ר ו ק מ

תורה  קני אבות ו קיז פרק

ּפ י וא וֹ מר ת וֹ רת  וכסף. זהב  מאלפי   
ב) אמר (חגי ה זּ הב ולי  הכּ סף לי

צבא וֹ ת : ה'

 ּבּ ר ו הקּ ד וֹ ׁש  לוֹ  קנה קנינים חמּׁשה 
אחד , קנין ּת וֹ רה הן, ואלּ וּ  בעוֹ למוֹ , הוּ א
קנין אברהם אחד , קנין  וארץ ׁש מים
הּמ קדּ ׁש  בּ ית  אחד, קנין  ישׂ ראל אחד,

דּ כתיב מנּ ין, ּת וֹ רה אחד. ח)קנין  ,(משלי  
מפ עליו  קדם דּ ר כּ וֹ  רא ׁש ית  קנני  ה'
מנּ ין , אחד קנין  וארץ ׁש מים מאז.

סו )דּ כתיב הּׁשמים(ישעיה ה' אמר כּ ה , 
בית  זה אי רגלי  הדם והארץ כּ סאי
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י " ש ר

הזּ הב.ט ולי  הכּ סף לׁש בח וֹ לי  ּפ ר וּ ׁש  ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌
ׁש נּ אמר  ו)ולכב וֹ דוֹ , מלא (י ׁש יה  ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֹ

כּ ב וֹ ד וֹ : הארץ קנינים י כל  חמּׁשה ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌
וכוּ '. הוּ א   ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  ה'קנה 

קדם  ׁש בּ ריאתּה  דּ ר כּ וֹ . ראׁש ית ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָקנני
בּ מחׁש בה  ׁש כּ ׁש לה מּפ ני  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהע וֹ לם,
הע וֹ לם  נתקיּ ם ע וֹ למ וֹ  את לברא ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְלפניו

הּת וֹ רה: קנין בּ ׁש ביל וארץ ׁש מים ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌
ׁש נּ אמר אחד. ע וֹ לם ׁש ל  ּמ וּ דים ׁש הם ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

והארץ  כּ סאי  המים ה' אמר  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָֹכּ ה
ונאמר  ארץ כּ אן נאמר  רגלי , ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲהד וֹ ם
הארץ  מלאה ׁש נּ אמר  ארץ ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְלהלּ ן
אף  וארץ ׁש מים להלּ ן מה ,ִקנינ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌
וכוּ ': קנינ וּ כתיב  וארץ, ׁש מים ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָכּ אן

רש "ינא. פז:)ז "ל דף דבר (פסחים לקנות  שטורח כאדם  קנין לקרותם בעיניו  החשובים דברים 
לו. ומצו "ד.נב.החביב רש "י עפ"י

 י י ח ר ו ק מ

קכי



תורה  קני אבות ו פרק קטז 

אחת  ּפ עם קסמא , בן  יוֹ סי  ר בּ י אמר
אדם  בּ י וּ פגע  בּ דּ ר  ּמה ל הייתי 
לוֹ  והחזר ּת י ׁש לוֹ ם, לי ונתן  אחד,
מקוֹ ם  מאיזה ר בּ י, לי, אמר  ׁש לוֹ ם.
ׁש ל  גּ ד וֹ לה מעיר לוֹ , אמרּת י  א ּת ה .
לי , אמר אני . סוֹ פרים וׁש ל חכמים

רצוֹ נ במקוֹ מנ וּ ,רבּ י , עּמ נ וּ  ׁש ּת ד וּ ר  
זהב  דּ ינרי  אלפים אלף ל א ּת ן  ואני 
לוֹ , אמר ּת י וּ מרגּ ליּ וֹ ת . טוֹ בוֹ ת  ואבנים
וזהב  כּ סף כל לי  נ וֹ תן  א ּת ה אם בּ ני,
ׁש בּ ע וֹ לם, וּ מרגּ ליּ וֹ ת  טוֹ בוֹ ת  ואבנים
ע וֹ ד, ולא  ּת וֹ רה . במקוֹ ם א לּ א  דר איני
אין אדם ׁש ל ּפ טירת וֹ  ׁש בּ ׁש עת  א לּ א 
ולא זהב ולא  כסף לא  לאדם לוֹ  מלוּ ין 
ת וֹ רה  א לּ א  וּ מרגּ ליּ וֹ ת , טוֹ בוֹ ת  אבנים
ׁש נּ אמר בּ לבד, טוֹ בים וּ מעשׂ ים

ו) את,(משלי ּת נחה בּ התהלּ כ
עלי ּת ׁש מר  ּהיאבּ ׁש כב והקיצוֹ ת  , 

,את ּת נחה בּ התהלּ כ .תשׂ יח
עלי ּת ׁש מר   ּבּ ׁש כב הזּ ה, ,בּ ע וֹ לם 

לע וֹ לם  ,ת שׂ יח היא  והקיצוֹ ת  בּ קּ בר,
ידי על ּת הלּ ים בּ ספר  כּ ת וּ ב וכן  הבּ א .

י שׂ ראל מל קיט )דוד לי(תהלים טוֹ ב  , 
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משלי .נ. על רש "י

 י י ח ר ו ק מ

תורה  קני אבות ו קיז פרק

ּפ י וא וֹ מר ת וֹ רת  וכסף. זהב  מאלפי   
ב) אמר (חגי ה זּ הב ולי  הכּ סף לי

צבא וֹ ת : ה'

 ּבּ ר ו הקּ ד וֹ ׁש  לוֹ  קנה קנינים חמּׁשה 
אחד , קנין ּת וֹ רה הן, ואלּ וּ  בעוֹ למוֹ , הוּ א
קנין אברהם אחד , קנין  וארץ ׁש מים
הּמ קדּ ׁש  בּ ית  אחד, קנין  ישׂ ראל אחד,

דּ כתיב מנּ ין, ּת וֹ רה אחד. ח)קנין  ,(משלי  
מפ עליו  קדם דּ ר כּ וֹ  רא ׁש ית  קנני  ה'
מנּ ין , אחד קנין  וארץ ׁש מים מאז.

סו )דּ כתיב הּׁשמים(ישעיה ה' אמר כּ ה , 
בית  זה אי רגלי  הדם והארץ כּ סאי

י
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 נב   
              

י " ש ר

הזּ הב.ט ולי  הכּ סף לׁש בח וֹ לי  ּפ ר וּ ׁש  ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌
ׁש נּ אמר  ו)ולכב וֹ דוֹ , מלא (י ׁש יה  ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֹ

כּ ב וֹ ד וֹ : הארץ קנינים י כל  חמּׁשה ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌
וכוּ '. הוּ א   ּבּ ר ו הּק ד וֹ ׁש  ה'קנה 

קדם  ׁש בּ ריאתּה  דּ ר כּ וֹ . ראׁש ית ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָקנני
בּ מחׁש בה  ׁש כּ ׁש לה מּפ ני  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהע וֹ לם,
הע וֹ לם  נתקיּ ם ע וֹ למ וֹ  את לברא ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְלפניו

הּת וֹ רה: קנין בּ ׁש ביל וארץ ׁש מים ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌
ׁש נּ אמר אחד. ע וֹ לם ׁש ל  ּמ וּ דים ׁש הם ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

והארץ  כּ סאי  המים ה' אמר  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָֹכּ ה
ונאמר  ארץ כּ אן נאמר  רגלי , ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲהד וֹ ם
הארץ  מלאה ׁש נּ אמר  ארץ ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְלהלּ ן
אף  וארץ ׁש מים להלּ ן מה ,ִקנינ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌
וכוּ ': קנינ וּ כתיב  וארץ, ׁש מים ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָכּ אן

רש "ינא. פז:)ז "ל דף דבר (פסחים לקנות  שטורח כאדם  קנין לקרותם בעיניו  החשובים דברים 
לו. ומצו "ד.נב.החביב רש "י עפ"י

 י י ח ר ו ק מ

קכי



תורה  קני אבות ו פרק קיח

מנ וּ חתי , מקוֹ ם זה ואי לי ּת בנ וּ  א ׁש ר 
קד)וא וֹ מר  מעשׂ י(תהלים רבּ וּ  מה 

הארץ  מלאה עשׂ ית  בּ חכמה כּ לּ ם ה'
מנּ ין,קנינ אחד קנין אברהם . 

יד)דּ כתיב ויּ אמר (בראשית ויברכהוּ  , 
ׁש מים  קנה  עליוֹ ן  לאל אברם  ּבּ ר ו
דּ כתיב  מנּ ין , אחד קנין  י שׂ ראל וארץ.

טו ) עד (שמות ה '  עּמ י עבר עד  ,
וא וֹ מר  קנית , זוּ  עם טז)יעבר  (תהלים  
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  נד   
              

          

י " ש ר

מ נּ ין . בּ ר וּ אברהם הּק דוֹ ׁש  ׁש בּ ראוֹ  ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ע וֹ לם  ׁש ל קנינוֹ  להיוֹ ת  לכ ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְהוּ א

ויברכ  ׁש נּ אמר  בּ ׁש בילוֹ , ויּ אמר ויתקיּ ם הוּ  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌
בּ ׁש ביל  ול ּמ ה, לי וֹ ן, לאל אברם  ָּבּ ר ו◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ׁש בּ ׁש בילוֹ  וארץ, ׁש מים קוֹ נה ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶׁש הוּ א
את  קרב  ׁש הוּ א לפי  מתקיּ ם, ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהע וֹ לם

והחזירן  הכינה כּ נפי  ּת חת ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַהבּ ר יּ וֹ ת
הנּ זכּ רין: דּ ברים להן ואמר  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַל ּמ וּ טב 
קנית. זוּ  עם  ׁש נּ אמר אחד קנין  י שׂ ראל
ׁש נּ אמר  בּ ׁש בילן, מתקיּ ם ׁש הע וֹ לם ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִוּ מנּ ין
ואדּ ירי הּמ ה בּ ארץ אׁש ר  ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִלקדוֹ ׁש ים
ארץ: ׁש ל הדּ ירה ּק ר  ׁש הם ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָכּ ל,

גו'נג. ה ' קניניך רבו מה  הי"ל  כן שאם  בקניניך , מלאה שהארץ  ולא  הכתוב , כוונת  כן בהכרח
לכתוב הי"ל  כן שאם ועוד  לשון . באותו ולסיים  להתחיל  כדי מעשיך, הארץ  מלאה  לסיים או

לכ"ף  נו"ן בין ביו"ד  רבים לשון שמואל )קניניך  לא(מדרש ועדיין אחד  קנין  היא  שארץ וש "מ  .
ארץ גז "ש  ללמוד  רגלי , הדום  והארץ  כסאי  השמים  קרא מקודם  הביא  לכן אמנם  שמים, ידענו

קנין נקראים  ששניהם  וש"מ  וארץ  שמים  כאן  אף וארץ  שמים  שם  מה  משם, (ונר '(רש "י .ארץ

וק "ל) בכאן, ולהלן  בלהלן כאן  להחליף  וצריכים בדבריו ט"ס שהואנד..)שיש לפי מתקיים  העולם  שבשבילו
למוטב  והחזירן השכינה  כנפי תחת  הבריות  את  ששמים(רש "י )קירב  התנא  הוכיח  שכבר  וכיון .

המקיימם  שהוא  כיון לה' קנין נקרא  אברהם שכן כל  קנין, נקראים  שמואל )וארץ  .(מדרש 

 י י ח ר ו ק מ

תורה  קני אבות ו קיט פרק

וא דּ ירי ה ּמ ה בּ ארץ א ׁש ר לקדוֹ ׁש ים
אחד  קנין  ה ּמ קדּ ׁש  בּ ית  בם. חפצי כּ ל

דּ כתיב טו )מנּ ין , לׁש בּת (שמות מכוֹ ן  , 
ידי כּ וֹ ננ וּ  ה ' מקּ דׁש  ה ' וא וֹ מר ּפ עלּת  . 

עח ) הר (תהלים קד ׁש וֹ  גּ בוּ ל אל ויביאם
ימינ וֹ : קנתה זה 

הוּ א  ּבּ רו ה קּ דוֹ ׁש  ּׁשבּ רא  מה  כּ ל
לכבוֹ דוֹ , אלּ א בראוֹ  לא בעוֹ למוֹ ,

מג)ׁש נּ אמר הנּ קרא(ישעיה כּ ל 
יצרּת יו בּ ראתיו ולכבוֹ די בׁש מי
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י " ש ר

ידי  כּ וֹ ננ וּ  ה' קנין,.מּק ד ׁש  מצינוּ  לא דין ֲ◌ַ◌ִ◌ָֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
וּ להלּ ן  מּק דׁש  כּ אן ׁש נּ אמר  מ ּפ ני ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א
זה  הר  קד ׁש וֹ  גּ ב וּ ל  אל ויביאם אוֹ מר  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵהוּ א
אף  בּ קנין מקדּ ׁש  כּ אן מה ימינוֹ , ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָקנתה
יׁש  גּ מגּ וּ ם וכ ּמ ה בּ קנין. מקדּ ׁש  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְלהלּ ן
בּ יני נראה ׁש הנין לפי  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַבּ דּ בר ,

ׁש הרי כּ תקנּה , נכּת בה לא ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶׁש הבּ ריתא
ׁש נינוּ  לא האה בּ פרק ּפ סחים ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְבּ מּס כת
וארץ  וׁש מים ּת וֹ רה ׁש לׁש ה, ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א
וארץ  למים ראיה וּ מביא ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוישׂ ראל ,
קוֹ נה  בּ אברהם ׁש נּ אמר  הּפ סוּ ק ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵמאוֹ תוֹ 

וארץ: לכבוֹ ד וֹ .יאׁש מים ל ׁש בחוֹ :א לּ א  ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌

מקיימים נה. שהם ישראל כ "ש  קנין, נקראו וארץ ששמים  ידענו  שכבר  וכיון רש "י.
יג)דכתיבנו .אותם . מח , שמים (ישעיה טפחה  וימיני ארץ יסדה ידי  שמואל )אף  .(מדרש 

שמואל.נז. מדרש 

 י י ח ר ו ק מ

קכי



תורה  קני אבות ו פרק קיח

מנ וּ חתי , מקוֹ ם זה ואי לי ּת בנ וּ  א ׁש ר 
קד)וא וֹ מר  מעשׂ י(תהלים רבּ וּ  מה 

הארץ  מלאה עשׂ ית  בּ חכמה כּ לּ ם ה'
מנּ ין,קנינ אחד קנין אברהם . 

יד)דּ כתיב ויּ אמר (בראשית ויברכהוּ  , 
ׁש מים  קנה  עליוֹ ן  לאל אברם  ּבּ ר ו
דּ כתיב  מנּ ין , אחד קנין  י שׂ ראל וארץ.

טו ) עד (שמות ה '  עּמ י עבר עד  ,
וא וֹ מר  קנית , זוּ  עם טז)יעבר  (תהלים  
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י " ש ר

מ נּ ין . בּ ר וּ אברהם הּק דוֹ ׁש  ׁש בּ ראוֹ  ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ע וֹ לם  ׁש ל קנינוֹ  להיוֹ ת  לכ ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְהוּ א

ויברכ  ׁש נּ אמר  בּ ׁש בילוֹ , ויּ אמר ויתקיּ ם הוּ  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌
בּ ׁש ביל  ול ּמ ה, לי וֹ ן, לאל אברם  ָּבּ ר ו◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ׁש בּ ׁש בילוֹ  וארץ, ׁש מים קוֹ נה ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶׁש הוּ א
את  קרב  ׁש הוּ א לפי  מתקיּ ם, ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהע וֹ לם

והחזירן  הכינה כּ נפי  ּת חת ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַהבּ ר יּ וֹ ת
הנּ זכּ רין: דּ ברים להן ואמר  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַל ּמ וּ טב 
קנית. זוּ  עם  ׁש נּ אמר אחד קנין  י שׂ ראל
ׁש נּ אמר  בּ ׁש בילן, מתקיּ ם ׁש הע וֹ לם ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִוּ מנּ ין
ואדּ ירי הּמ ה בּ ארץ אׁש ר  ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִלקדוֹ ׁש ים
ארץ: ׁש ל הדּ ירה ּק ר  ׁש הם ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָכּ ל,

גו'נג. ה ' קניניך רבו מה  הי"ל  כן שאם  בקניניך , מלאה שהארץ  ולא  הכתוב , כוונת  כן בהכרח
לכתוב הי"ל  כן שאם ועוד  לשון . באותו ולסיים  להתחיל  כדי מעשיך, הארץ  מלאה  לסיים או

לכ"ף  נו"ן בין ביו"ד  רבים לשון שמואל )קניניך  לא(מדרש ועדיין אחד  קנין  היא  שארץ וש "מ  .
ארץ גז "ש  ללמוד  רגלי , הדום  והארץ  כסאי  השמים  קרא מקודם  הביא  לכן אמנם  שמים, ידענו

קנין נקראים  ששניהם  וש"מ  וארץ  שמים  כאן  אף וארץ  שמים  שם  מה  משם, (ונר '(רש "י .ארץ

וק "ל) בכאן, ולהלן  בלהלן כאן  להחליף  וצריכים בדבריו ט"ס שהואנד..)שיש לפי מתקיים  העולם  שבשבילו
למוטב  והחזירן השכינה  כנפי תחת  הבריות  את  ששמים(רש "י )קירב  התנא  הוכיח  שכבר  וכיון .

המקיימם  שהוא  כיון לה' קנין נקרא  אברהם שכן כל  קנין, נקראים  שמואל )וארץ  .(מדרש 
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תורה  קני אבות ו קיט פרק

וא דּ ירי ה ּמ ה בּ ארץ א ׁש ר לקדוֹ ׁש ים
אחד  קנין  ה ּמ קדּ ׁש  בּ ית  בם. חפצי כּ ל

דּ כתיב טו )מנּ ין , לׁש בּת (שמות מכוֹ ן  , 
ידי כּ וֹ ננ וּ  ה ' מקּ דׁש  ה ' וא וֹ מר ּפ עלּת  . 

עח ) הר (תהלים קד ׁש וֹ  גּ בוּ ל אל ויביאם
ימינ וֹ : קנתה זה 

הוּ א  ּבּ רו ה קּ דוֹ ׁש  ּׁשבּ רא  מה  כּ ל
לכבוֹ דוֹ , אלּ א בראוֹ  לא בעוֹ למוֹ ,

מג)ׁש נּ אמר הנּ קרא(ישעיה כּ ל 
יצרּת יו בּ ראתיו ולכבוֹ די בׁש מי

יא 

    
      

    
 נה  

     
     

      
     

 נו          
             

        נז

    
    

     
   

     
    

       

י " ש ר

ידי  כּ וֹ ננ וּ  ה' קנין,.מּק ד ׁש  מצינוּ  לא דין ֲ◌ַ◌ִ◌ָֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
וּ להלּ ן  מּק דׁש  כּ אן ׁש נּ אמר  מ ּפ ני ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א
זה  הר  קד ׁש וֹ  גּ ב וּ ל  אל ויביאם אוֹ מר  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵהוּ א
אף  בּ קנין מקדּ ׁש  כּ אן מה ימינוֹ , ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָקנתה
יׁש  גּ מגּ וּ ם וכ ּמ ה בּ קנין. מקדּ ׁש  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְלהלּ ן
בּ יני נראה ׁש הנין לפי  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַבּ דּ בר ,

ׁש הרי כּ תקנּה , נכּת בה לא ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶׁש הבּ ריתא
ׁש נינוּ  לא האה בּ פרק ּפ סחים ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְבּ מּס כת
וארץ  וׁש מים ּת וֹ רה ׁש לׁש ה, ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א
וארץ  למים ראיה וּ מביא ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוישׂ ראל ,
קוֹ נה  בּ אברהם ׁש נּ אמר  הּפ סוּ ק ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵמאוֹ תוֹ 

וארץ: לכבוֹ ד וֹ .יאׁש מים ל ׁש בחוֹ :א לּ א  ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌

מקיימים נה. שהם ישראל כ "ש  קנין, נקראו וארץ ששמים  ידענו  שכבר  וכיון רש "י.
יג)דכתיבנו .אותם . מח , שמים (ישעיה טפחה  וימיני ארץ יסדה ידי  שמואל )אף  .(מדרש 

שמואל.נז. מדרש 
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קככ



תורה  קני אבות ו פרק קכ

וא וֹ מר  עשׂ יתיו. טו )אף ימל(שמות ה' 
ועד: לעלם

רצה  א וֹ מר, עקׁש יא  בּ ן  חנניא  רבּ י 
י שׂ ראל, את  לזכּ וֹ ת  הוּ א   ּבּ רו הקּ ד וֹ ׁש 
וּ מצוֹ ת, ּת וֹ רה להם הרבּ ה לפיכ

מב)ׁש נּ אמר  למען(ישעיה חפץ ה ' 
ויא דּ יר: ּת וֹ רה יגדּ יל צדקוֹ 

     
    

נח  
              

    

אב וֹ ת מ ּס כת סליק

     
    
    

     
     
     

    נט
          

       

י " ש ר

וכוּ '. א וֹ מר עקׁש יא  בּ ן  חנניא  אמר ר בּ י  לא ָֹ◌ַ◌
בּ מּס כת  אלּ א אב וֹ ת, מּס כת גּ בּ י ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְלמ לּ תי ּה 
בּ ּה  ׁש יּ ׁש  וּ לפי  הלּ וֹ קין, הן בּ אלּ וּ  ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַמכּ וֹ ת
כּ ל  בּ סוֹ ף לאמר וֹ  הם כּ ל נהגוּ  נאה ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִסיּ וּ ם
ל  קדּ יׁש  אוֹ מרים ׁש אין לפי וּ פרק, ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶּפ רק

מר  דּ אמר  האגּ דה, ל  אלּ א (ס וֹ טההּמ ׁש נה ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌

ונקראוּ מט .) דּ אגּ ד ּת א. ר בּ א ׁש מי ּה  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִויהא
דּ ברי הנּ ה ׁש נּ סדּ ר וּ  מּפ ני  אב וֹ ת ּפ רקי ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵאלּ וּ 

זה  הּת וֹ רה את ׁש ּק בּ לוּ  הראׁש וֹ נים ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָאב וֹ ת
מזּ ה  זה והזּ קנים  ויהוֹ ׁש מׁש ה כּ ג וֹ ן ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ִמזּ ה,
ר בּ ן  והלּ ל  וׁש ּמ אי  הגּ ד וֹ לה כּ נסת אנׁש י  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַד 
ר בּ י והוֹ די נוּ  ותלמידיו, זכּ אי  בּ ן ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָיוֹ חנן
מזהירים  והיוּ  נכ וֹ נים מ שׂ יהם היוּ  ֵאי◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
 בּ דר אוֹ תם וּ מדריכים דּ וֹ רם ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְלאנׁש י
את  להזהיר  חכם לכל ראוּ י  כן כּ מ וֹ  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְיׁש רה,

י ׁש רה:  דּ ר וּ להוֹ די ם דּ וֹ ר וֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְבּ ני

כלנח. באמרו רמז  אצילות  עולם כנגד  העולמות, כל  בזה  לכלול ורצה  המלבי"ם . ע"פ
עולם  כנגד בראתיו, הקב"ה. של שמותיו כולו הוא האצילות שעולם  ולכבודי, בשמי הנקרא

העשייה  עולם  הוא  ועשיתיו יצירה , עולם יצרתיו  שמואל )הבריאה, אביי נט..(מדרש כמאמר 
טז.) דף הארץ(מכות  על השורץ  שרץ  משום חמש  לוקה  נמלה ארבעה  לוקה פוטיתא  אכל ,

שש  לוקה  מכות צרעה מסכת מט"ז)(רע "ב ריב "ן (פ"ג  .)(שם ),
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קכט



די בית הוריות הורו א אפרק

ה רית  מכת
 די בית הורו  א פרק

א  משנה
צבור של דבר העל פר

קבועה חטאת שגגתה על  שחייבי דבר להתיר  הסנהדרי הקהל אהורו רוב ועשו ,
העל 'פר הנקרא  והוא חטאת   לקרב פר להביא  חיוב יש ,פיה על ישראל  שבאר

צבור'. של דבר

הפר את מביא מי 
שיטות : ג' בזה מאיריש  המביאי .לרבי  ה די יהודההבית א לרבי בי מביא , שבט  כל 

י"ב   מביאי לדידיה ונמצא  , שאינ בי ההוראה על שעברו הקהל  מרוב   ה השבט בני 

. פרישמעו פרי לרבי י"ג   מביאי ולדידיה מביא , די הבית  וג  מביאי  השבטי  ב ג.

פנימי  חטאת
ועל  הפרכת  על ההיכל  תו  בפני דמה את  שזורקי היינו פנימי, חטאת הוא זה פר

וציבור . יחיד  חטאות  כשאר החיצו מזבח  על  בחצר ולא הזהב מזבח

כשאר ולא למחנה,  חו כולו נשר הקרב ושאר החיצו מזבח על  האימורי מקטירי
. לכהני נאכל שהבשר וצבור יחיד חטאות

 פיה על עשו  יחידי אבל   פיה על עשו  לא ישראל רוב א

 התנאי ונחלקו  ציבור , של דבר העל פר חיוב אי עלמא  ב :)לכולי  ד א(בברייתא
הבית  הוראת  על שסמכו מפני  לגמרי פטורי  שה או יחיד, חטאת  חייב ואחד  אחד כל
חטאת. מביא אחד שכל  וסוברי חולקי וחכמי לגמרי שפטורי יהודה רבי דעת  .די

זרה  עבודה  שעירי 
שגגתה על  שחייבי זרה עבודה מאיסורי  איסור להתיר היתה  די בית  הוראת  א
שעירי  הנקרא הוא  זה שעיר לחטאת . ושעיר לעולה פר להביא  צריכי קבועה, חטאת 

ציבור . של דבר  העל פר כמו  ודינו זרה, עבודה

ושעיר פר בעני נחלקו כ , מביאי פרי וכמה  הפר מביא מי  התנאי שנחלקו כמו
זרה . עבודה של 

מ"ג,א. פ"ב לקמן עיין  קבועה, חטאת  שגגתן  על  שחייבים יש  מצוות ואחת ושלשים
שם . מביאים ,ב.וברע "ב  דין שבית פעמים כמה  כותב שהרע"ב ואע"פ יהודה, כרבי  הלכה

שפיר  מביאין , הב"ד הוראת  דבשביל משום  אלא כן , כותב  מאיר  כרבי דס "ל משום לא 
מביאין דין בית  א ')קאמר  משנה .(תוי"ט 
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די בית הוריות הורו א פרק ב

מכּ ל  אחת  על לעבר דּ ין  בית  הוֹ ר וּ 
ה יּ חיד  והל בּ ּת וֹ רה , האמוּ ר וֹ ת  מצוֹ ת 
ׁש עשׂ וּ  בּ ין  ּפ יהם, על ׁש וֹ גג  ועשׂ ה 

א 

צבור של  דבר העל ויקרא)פר (פרשת

יג יד ) ד , מעיני (ויקרא בר  ונעל  י יראל עדת  ל  וא
:מוא תעינה  לא אר ה' מצת מ ל אחת  וע ההל
קר   ר ההל והקריב עליה חטא אר החאת  ונדעה

מ עד: אהל לפני את והביא לחאת 

זרה  עבודה של ושעיר שלח)פר (פרשת

כד ) טו, כל (במדבר וע ל גגה נעתה  העדה מעיני  א והיה
ונס  מנחת לה' ניחח לריח לעלה אחד קר    ר העדה

לחת : אחד יע עיר ט

     
    

      
    

    ג    ד  
  ה       

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ל עבר .א  דּ ין  בית  מּת רים הוֹ ר וּ  ל ם ׁש אמרוּ  ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌
כּ רת: זדוֹ נוֹ  ל ׁש חיּ בים דּ בר לשׂ וֹ ת ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַאּת ם 

ועשׂ ה. היּ חיד  יהוּ דה והל רבּ י מתניתין ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
דּ ין בּ ית בּ הוֹ ראת ׁש שׂ ה  יחיד  דּ אמר ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִהיא 
דּ אמרי  כּ רבּ נן א לּ א הלכה , ואינ ּה  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָּפ טוּ ר.
ואינוֹ  ח יּ ב. דּ ין  בּ ית  בּ הוֹ ראת ׁש שׂ ה ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָיחיד

דּ ין בּ ית ּפ י ל העוֹ שׂ ים ׁש יּ הוּ  ד ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָּפ טוּ ר
הבטים, רב אוֹ  י שׂ ראל  ארץ יוֹ ׁש בי  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְֹרב
ׁש ל דּ בר הלם ּפ ר מביאין דּ ין בּ ית ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְואז

ּפ ט וּ רים: ּפ יהם ל והעוֹ שׂ ים ׁש וֹ גג צבּ וּ ר, ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
ּפ יהם. ּת לה על ׁש א היכא  לאפוֹ קי ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

דּ ין בּ הוֹ ראת בּ ית ׁש הוֹ ר וּ  כּ גוֹ ן דּ ין, בּ ית ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌

שעירהג . או  כשבה להביא חייב  בשוגג מהם אחד על העובר  בתורה . יש כריתות איסורי ל"ו
בטומאת שגג אם  זולת לעני . עשיר  בין  הבדל  אין  כי  קבועה חטאת הנקראת  והיא  לחטאת
והעני  בהמה  חטאת  מביא  שהעשיר  היינו ויורד , עולה חטאת חייב שאז  וקדשיו, מקדש 
על שחייבים בדבר  הורו אם אלא  אינו צבור  של דבר  העלם פר  חיוב  מנחה. או עופות מביא 

קבועה חטאת להרחבה)שגגתה  ברע "ב, מ"ג פ"ב  לקמן  מיותרתד..(עיין לכאורה שוגג תיבת
שוגג  עשה אם  אבל פיהן, על שוגג עשה אם  שרק לדייק שבא הרע"ב שכתב  וזהו  היא,
כל כדין קבועה חטאת חייב באמת , המותר  בשומן התירו שהם החלב לו שנתחלף  מחמת 

פיהן על עשה  שלא  כיון ב.)שוגג, דף בסוגיין רבא של שני אלאה..(כלשון  יחיד, דוקא  לאו 
שעבר . כיחיד ואחד אחד כל  דין ציבור , של העלם פר  חיוב  ואין ישראל רוב שליכא  כל

 י י ח ר ו ק מ

די בית הוריות הורו א ג פרק

ועשׂ ה ׁש עשׂ וּ  בּ ין עּמ הן, ועשׂ ה
ּפ טוּ ר, ועשׂ ה, עשׂ וּ  ׁש א  בּ ין  אחריהן ,
דּ ין בית  ה וֹ רוּ  דּ ין . בבית  ׁש ּת לה מּפ ני
והוּ א תלמיד אוֹ  ׁש ּט עוּ , מהן  אחד וידע
ּפ יהן , על ועשׂ ה והל לה וֹ ראה , רא וּ י
ׁש עשׂ וּ  בּ ין  עּמ הן , ועשׂ ה  ׁש עשׂ וּ  בּ ין 
ועשׂ ה, עשׂ וּ  ׁש א  בּ ין  אחריהן , ועשׂ ה 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

חלב לוֹ  ונתחלּ ף מ ּת ר , ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש חלב 
ׁש הרי ח יּ ב , ׁש זּ ה ואכלוֹ , ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌◌ְבּ ׁש ּמ ן

אכל: דּ ין בּ ית ּפ י  ל  בּ ין לא ַֹ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌
עשׂ וּ . משׂ ה ׁש א  צמן דּ ין בּ ית ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

והן  ּפ טוּ ר  הוּ א הוֹ ראתם, ּפ י ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַל 
קר בּ ן  מביאין אין דּ ין ׁש בּ ית ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַחיּ בין,
ׁש הּמ שׂ ה  הוֹ ראה, ׁש גגת ל  ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶאלּ א
דּ ין: בּ בית וההוֹ ראה בּ ּק הל ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָּת ל וּ י 

דמו . תנא  שהוא  יהודה  יחיד ורבי חטאת קרבן בפרשת דכתיב שמהא סובר  זו  ד )שנה (ויקרא

דין בית בהוראת שעשה יחיד למעט  יש  בעשותה , בשגגה תחטא  אחת נפש ב:)אם  .(דף
המתירים ,ז. עליו  שרבו פי  על אף  דעתו  הודיע אם  כי לאחרים , דעתו הודיע  שלא  ואיירי

פטורים דין  ה"א)בית פי"ג שגגות  אינו ח..(רמב "ם כי להורות , ממש ראוי שאינו  אע"פ 
דעתו  סמך לא  שטעו וידע תורה דעת לו שיש כיון  מקום  מכל  סביר , ולא גמיר  אלא

הוראתם . ב:)(הגמראעל היינו (דף כן אם  כי ממש להוראה שהגיע המשנה  כוונת שאין מוכיחה 

לי מה  הוראתם  על דעתו  סמך שלא משום  הוא  חייב  שהוא שטעם  כיון  שטעו , מהם אחד ידע רישא

הגיע  לא  שעדיין איירי אע"כ מסנהדרין, היה ולא להוראה ראוי היה אם לי מה מסנהדרין היה אם 

סביר ולא  גמיר אלא אינו  כי דבר)להוראה  מתוך דבר  מבין אינו  אבל הדבר  דעתו (למד  שמבטל ס "ד ולכן 

הוראתם) על סמך  ומקרי דעתם  .מפני

 י י ח ר ו ק מ

זכק



די בית הוריות הורו א פרק ב

מכּ ל  אחת  על לעבר דּ ין  בית  הוֹ ר וּ 
ה יּ חיד  והל בּ ּת וֹ רה , האמוּ ר וֹ ת  מצוֹ ת 
ׁש עשׂ וּ  בּ ין  ּפ יהם, על ׁש וֹ גג  ועשׂ ה 

א 

צבור של  דבר העל ויקרא)פר (פרשת

יג יד ) ד , מעיני (ויקרא בר  ונעל  י יראל עדת  ל  וא
:מוא תעינה  לא אר ה' מצת מ ל אחת  וע ההל
קר   ר ההל והקריב עליה חטא אר החאת  ונדעה

מ עד: אהל לפני את והביא לחאת 

זרה  עבודה של ושעיר שלח)פר (פרשת

כד ) טו, כל (במדבר וע ל גגה נעתה  העדה מעיני  א והיה
ונס  מנחת לה' ניחח לריח לעלה אחד קר    ר העדה

לחת : אחד יע עיר ט
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ל עבר .א  דּ ין  בית  מּת רים הוֹ ר וּ  ל ם ׁש אמרוּ  ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ָ◌ִ◌
כּ רת: זדוֹ נוֹ  ל ׁש חיּ בים דּ בר לשׂ וֹ ת ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַאּת ם 

ועשׂ ה. היּ חיד  יהוּ דה והל רבּ י מתניתין ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
דּ ין בּ ית בּ הוֹ ראת ׁש שׂ ה  יחיד  דּ אמר ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִהיא 
דּ אמרי  כּ רבּ נן א לּ א הלכה , ואינ ּה  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָּפ טוּ ר.
ואינוֹ  ח יּ ב. דּ ין  בּ ית  בּ הוֹ ראת ׁש שׂ ה ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָיחיד

דּ ין בּ ית ּפ י ל העוֹ שׂ ים ׁש יּ הוּ  ד ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָּפ טוּ ר
הבטים, רב אוֹ  י שׂ ראל  ארץ יוֹ ׁש בי  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְֹרב
ׁש ל דּ בר הלם ּפ ר מביאין דּ ין בּ ית ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְואז

ּפ ט וּ רים: ּפ יהם ל והעוֹ שׂ ים ׁש וֹ גג צבּ וּ ר, ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
ּפ יהם. ּת לה על ׁש א היכא  לאפוֹ קי ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

דּ ין בּ הוֹ ראת בּ ית ׁש הוֹ ר וּ  כּ גוֹ ן דּ ין, בּ ית ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌

שעירהג . או  כשבה להביא חייב  בשוגג מהם אחד על העובר  בתורה . יש כריתות איסורי ל"ו
בטומאת שגג אם  זולת לעני . עשיר  בין  הבדל  אין  כי  קבועה חטאת הנקראת  והיא  לחטאת
והעני  בהמה  חטאת  מביא  שהעשיר  היינו ויורד , עולה חטאת חייב שאז  וקדשיו, מקדש 
על שחייבים בדבר  הורו אם אלא  אינו צבור  של דבר  העלם פר  חיוב  מנחה. או עופות מביא 

קבועה חטאת להרחבה)שגגתה  ברע "ב, מ"ג פ"ב  לקמן  מיותרתד..(עיין לכאורה שוגג תיבת
שוגג  עשה אם  אבל פיהן, על שוגג עשה אם  שרק לדייק שבא הרע"ב שכתב  וזהו  היא,
כל כדין קבועה חטאת חייב באמת , המותר  בשומן התירו שהם החלב לו שנתחלף  מחמת 

פיהן על עשה  שלא  כיון ב.)שוגג, דף בסוגיין רבא של שני אלאה..(כלשון  יחיד, דוקא  לאו 
שעבר . כיחיד ואחד אחד כל  דין ציבור , של העלם פר  חיוב  ואין ישראל רוב שליכא  כל

 י י ח ר ו ק מ

די בית הוריות הורו א ג פרק

ועשׂ ה ׁש עשׂ וּ  בּ ין עּמ הן, ועשׂ ה
ּפ טוּ ר, ועשׂ ה, עשׂ וּ  ׁש א  בּ ין  אחריהן ,
דּ ין בית  ה וֹ רוּ  דּ ין . בבית  ׁש ּת לה מּפ ני
והוּ א תלמיד אוֹ  ׁש ּט עוּ , מהן  אחד וידע
ּפ יהן , על ועשׂ ה והל לה וֹ ראה , רא וּ י
ׁש עשׂ וּ  בּ ין  עּמ הן , ועשׂ ה  ׁש עשׂ וּ  בּ ין 
ועשׂ ה, עשׂ וּ  ׁש א  בּ ין  אחריהן , ועשׂ ה 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

חלב לוֹ  ונתחלּ ף מ ּת ר , ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש חלב 
ׁש הרי ח יּ ב , ׁש זּ ה ואכלוֹ , ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌◌ְבּ ׁש ּמ ן

אכל: דּ ין בּ ית ּפ י  ל  בּ ין לא ַֹ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌
עשׂ וּ . משׂ ה ׁש א  צמן דּ ין בּ ית ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

והן  ּפ טוּ ר  הוּ א הוֹ ראתם, ּפ י ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַל 
קר בּ ן  מביאין אין דּ ין ׁש בּ ית ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַחיּ בין,
ׁש הּמ שׂ ה  הוֹ ראה, ׁש גגת ל  ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶאלּ א
דּ ין: בּ בית וההוֹ ראה בּ ּק הל ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָּת ל וּ י 

דמו . תנא  שהוא  יהודה  יחיד ורבי חטאת קרבן בפרשת דכתיב שמהא סובר  זו  ד )שנה (ויקרא

דין בית בהוראת שעשה יחיד למעט  יש  בעשותה , בשגגה תחטא  אחת נפש ב:)אם  .(דף
המתירים ,ז. עליו  שרבו פי  על אף  דעתו  הודיע אם  כי לאחרים , דעתו הודיע  שלא  ואיירי

פטורים דין  ה"א)בית פי"ג שגגות  אינו ח..(רמב "ם כי להורות , ממש ראוי שאינו  אע"פ 
דעתו  סמך לא  שטעו וידע תורה דעת לו שיש כיון  מקום  מכל  סביר , ולא גמיר  אלא

הוראתם . ב:)(הגמראעל היינו (דף כן אם  כי ממש להוראה שהגיע המשנה  כוונת שאין מוכיחה 

לי מה  הוראתם  על דעתו  סמך שלא משום  הוא  חייב  שהוא שטעם  כיון  שטעו , מהם אחד ידע רישא

הגיע  לא  שעדיין איירי אע"כ מסנהדרין, היה ולא להוראה ראוי היה אם לי מה מסנהדרין היה אם 

סביר ולא  גמיר אלא אינו  כי דבר)להוראה  מתוך דבר  מבין אינו  אבל הדבר  דעתו (למד  שמבטל ס "ד ולכן 

הוראתם) על סמך  ומקרי דעתם  .מפני

 י י ח ר ו ק מ

זכק



די בית הוריות הורו א פרק ד

מּפ ני חיּ ב , זה  בּ בית הרי  תלה  ׁש א  
חיּ ב. בעצמוֹ , הּת וֹ לה ה כּ לל, זה  דּ ין .

ּפ טוּ ר: דּ ין , בּ בית  וה ּת וֹ לה 

ׁש ּט עוּ , וידעוּ  דּ ין, בית הוֹ רוּ 
כּפ רתן ׁש הביאוּ  בּ ין בהן, וחזרוּ 
והל כּפ רתן, הביאוּ  ׁש א וּ בין
ּפ וֹ טר, ׁש מע וֹ ן  ר בּ י ּפ יהן , על ועשׂ ה 
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דּ ין . בּ בית תלה ׁש א  מ ּפ ני  חיּ ב זה ואף הרי  ְ◌ַ◌
ׁש ּט ע וּ  ידע  ׁש הרי זה, הוּ א דּ מזיד  גּ ב  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַל 
וּ מזיד  כּ דבריהם, שׂ ה כן ּפ י ל  ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְואף
בּ גּ מרא  אמרינן הא הוּ א, קר בּ ן בּ ר  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָלאו
ל  לשׂ וֹ ת ׁש ּמ צוה ׁש ח ׁש ב  ׁש וֹ גג , ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש הוּ א
ׁש ּט ע וּ : בּ הן ידע  ואפלּ וּ  דּ ין בּ ית ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִּפ י

הכּ לל. ׁש אין זה בּ הוֹ ראה, מב ט לאתוֹ יי  ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
ושׂ ה  הוֹ ראתם, ּפ י ל ל שׂ וֹ ת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַדּ ר כּ וֹ 
ל  ׁש ּס מ מּפ ני  לא דּ ין בּ ית ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְכּ הוֹ ראת

בּ דּת וֹ הוֹ רא  לוֹ  ׁש נּ דמה מּפ ני  אלּ א תם ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌
ח יּ ב : זה הרי מ ּת ר , ׁש מעוֹ ן בׁש זּ ה ר בּ י  ֶ◌ֶ◌◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

צבּ וּ ר :ּפ וֹ טר. בּ רב  הוֹ ראתם ׁש ּפ ׁש טה כּ יון ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌

איירי ט. הוא. מזיד  הרי  בב"ד  תלה  שלא וכיון  השוגג, על  אלא  באה חטאת שאין ואע "פ
חטאת  חיוב לענין  כשוגג דינו  ולכן שטעו, אע "ג כב "ד לעשות שמצוה  (כדאיתאשחשב

עיי"ש) שגם י..ברע"ב , מפני רק  כמותם עשה  וכאן  דין בית בדברי  הבועט  בזה לרבות בא
עיי "ש . ברע "ב , כדאיתא שמותר , עשו יא.דעתו  צבור  רוב  כן אם  אלא  העלם  פר  מביאן  אין 

פיהם עיי"ש)על א ' למשנה בהקדמה  ומש "כ(כמבואר פיהם. על הצבור  רוב שעשו  איירי וכאן ,
הביאו. לא שעדיין  היינו  הביאו , לא  רובבין עשו  שלא  שהכוונה לפרש  אפשר אי הרע"ב לדעת  (כי

הקרובה) הערה עיין להביא, חייבים  ואין שחולקים יב..הצבור כחכמים  ס "ל שמעון שרבי ואע"ג 
יהודה  רבי עיי"ש)על  היחיד, והלך  ד "ה  ברע "ב מ"א לעיל  בית(הובא  בהוראת שעשה שיחיד וס "ל 

בהם  חזרו  שכבר  אחר  עשה שהוא אע"פ  פיהן, על עשו  קהל  שרוב  כאן מקום מכל  חייב, דין 
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איזהוּ  ספק. אוֹ מר, אליעזר ורבּ י
הל חיּ ב . בּ ית וֹ ,  ֹבת ו לוֹ  י ׁש ב ספק.
רבּ י אמר ּפ טוּ ר . היּ ם, למדינת  לוֹ 
קר וֹ ב  ׁש ה וּ א  בזה אני  מוֹ דה עקיבא ,
עזּ אי , בן  לוֹ  אמר החוֹ בה. מן  לפטוּ ר 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

א וֹ מר  אלי עזר  לוֹ ספק.ורבּ י  והיה הוֹ איל ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ׁש נּ תח דּ ׁש וּ  דּ ברים ל ת בּ כל  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִל ׁש אל 
כּ מי זה הרי ׁש אל , ולא דּ ין ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְבּ בית
חטא, לא אם חטא אם לוֹ  ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ סּת ּפ ק
אליזר : כּ ר בּ י  והלכה ּת לוּ י. אׁש ם ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵוּ מביא

ספק. ר בּ יאיזהוּ  אוֹ מר  בּ ּמ ה כּ לוֹ מר  ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
לוֹ  ׁש נּ סּת ּפ ק כּ מי נדּ וֹ ן ׁש הוּ א ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱאלי זר 
אׁש ם  וח יּ ב  חטא לא אם חטא ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִאם

בּ ביתוֹ .ּת ל וּ י : יוֹ ׁש בבּ י וֹ ׁש ב כּ ׁש הוּ א ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌
דּ ין, בּ ית בּ ּה  ׁש הוֹ ר וּ  בּ ּמ דינה ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְבּ ביתוֹ 

בּ ית  בּ הם ׁש חזר וּ  ׁש יּ ׁש מע  אפׁש ר  ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה
מהוֹ ראתם: למדינת דּ ין ל וֹ  הל אבל  ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌

החזיק היּ ם. אלּ א ,הל דּ וקא ולאו ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌
לא  ׁש דין ּפ י  ל  אף ללכת  ַבּ דּ ר◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֹ
ׁש ּמ ּפ ני קיבא לר בּ י  לי ּה  סבירא , ָהל◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
אם  ׁש וֹ אל  אינוֹ   לדּ ר לצאת ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִטר דּ תוֹ 
מאׁש ם  וּ פטוּ ר  דּ ין, בּ ית בּ הן ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָחזר וּ 
לא  ודין הוֹ איל סבר , זּ אי וּ בן ֹ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָּת ל וּ י .
לּה  מ וֹ קי וּ בהכי לׁש אל. לוֹ  היה  ָהל◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌
קיבא: כּ ר בּ י והלכה בּ גּ מרא. ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְּפ ל וּ גּת יהוּ 

ופטור  הקהל עם  מצטרף מקום  מכל דין  שפשטהבית  'כיון שכתב הרע"ב מלשון רע "א דייק  (כן

הרמב"ם בדעת קורקוס הר"י כתב וכן עיי"ש. עקיבא, כרבי שפסק ממה וכן הצבור', ברוב (שגגות הוראתם

ה "ה) היחיד )פי"ד  כאן פוטר ולכן יהודה  כרבי ס "ל שמעון שרבי שסוברים  ותוספות כרש"י ודלא  ..
דין.יג . בבית כתולה  או בעצמו כתולה נחשב אם  ספק הואיד.שהוא  בזה אני  מודה הלשון

בזה לי  נראה ור "ל  דוקא, גיבורים)לאו  במשנה.(מגן כן שגורסים שיש  כתב שלמה  ובמלאכת ,
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מּפ ני חיּ ב , זה  בּ בית הרי  תלה  ׁש א  
חיּ ב. בעצמוֹ , הּת וֹ לה ה כּ לל, זה  דּ ין .

ּפ טוּ ר: דּ ין , בּ בית  וה ּת וֹ לה 

ׁש ּט עוּ , וידעוּ  דּ ין, בית הוֹ רוּ 
כּפ רתן ׁש הביאוּ  בּ ין בהן, וחזרוּ 
והל כּפ רתן, הביאוּ  ׁש א וּ בין
ּפ וֹ טר, ׁש מע וֹ ן  ר בּ י ּפ יהן , על ועשׂ ה 

ב

   ט 
      

     
   

    י 

       
     

   
    

      
      

  יא         
             יב 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

דּ ין . בּ בית תלה ׁש א  מ ּפ ני  חיּ ב זה ואף הרי  ְ◌ַ◌
ׁש ּט ע וּ  ידע  ׁש הרי זה, הוּ א דּ מזיד  גּ ב  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַל 
וּ מזיד  כּ דבריהם, שׂ ה כן ּפ י ל  ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְואף
בּ גּ מרא  אמרינן הא הוּ א, קר בּ ן בּ ר  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָלאו
ל  לשׂ וֹ ת ׁש ּמ צוה ׁש ח ׁש ב  ׁש וֹ גג , ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש הוּ א
ׁש ּט ע וּ : בּ הן ידע  ואפלּ וּ  דּ ין בּ ית ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִּפ י

הכּ לל. ׁש אין זה בּ הוֹ ראה, מב ט לאתוֹ יי  ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
ושׂ ה  הוֹ ראתם, ּפ י ל ל שׂ וֹ ת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַדּ ר כּ וֹ 
ל  ׁש ּס מ מּפ ני  לא דּ ין בּ ית ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְכּ הוֹ ראת

בּ דּת וֹ הוֹ רא  לוֹ  ׁש נּ דמה מּפ ני  אלּ א תם ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌
ח יּ ב : זה הרי מ ּת ר , ׁש מעוֹ ן בׁש זּ ה ר בּ י  ֶ◌ֶ◌◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

צבּ וּ ר :ּפ וֹ טר. בּ רב  הוֹ ראתם ׁש ּפ ׁש טה כּ יון ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌

איירי ט. הוא. מזיד  הרי  בב"ד  תלה  שלא וכיון  השוגג, על  אלא  באה חטאת שאין ואע "פ
חטאת  חיוב לענין  כשוגג דינו  ולכן שטעו, אע "ג כב "ד לעשות שמצוה  (כדאיתאשחשב

עיי"ש) שגם י..ברע"ב , מפני רק  כמותם עשה  וכאן  דין בית בדברי  הבועט  בזה לרבות בא
עיי "ש . ברע "ב , כדאיתא שמותר , עשו יא.דעתו  צבור  רוב  כן אם  אלא  העלם  פר  מביאן  אין 

פיהם עיי"ש)על א ' למשנה בהקדמה  ומש "כ(כמבואר פיהם. על הצבור  רוב שעשו  איירי וכאן ,
הביאו. לא שעדיין  היינו  הביאו , לא  רובבין עשו  שלא  שהכוונה לפרש  אפשר אי הרע"ב לדעת  (כי

הקרובה) הערה עיין להביא, חייבים  ואין שחולקים יב..הצבור כחכמים  ס "ל שמעון שרבי ואע"ג 
יהודה  רבי עיי"ש)על  היחיד, והלך  ד "ה  ברע "ב מ"א לעיל  בית(הובא  בהוראת שעשה שיחיד וס "ל 

בהם  חזרו  שכבר  אחר  עשה שהוא אע"פ  פיהן, על עשו  קהל  שרוב  כאן מקום מכל  חייב, דין 
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איזהוּ  ספק. אוֹ מר, אליעזר ורבּ י
הל חיּ ב . בּ ית וֹ ,  ֹבת ו לוֹ  י ׁש ב ספק.
רבּ י אמר ּפ טוּ ר . היּ ם, למדינת  לוֹ 
קר וֹ ב  ׁש ה וּ א  בזה אני  מוֹ דה עקיבא ,
עזּ אי , בן  לוֹ  אמר החוֹ בה. מן  לפטוּ ר 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

א וֹ מר  אלי עזר  לוֹ ספק.ורבּ י  והיה הוֹ איל ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ׁש נּ תח דּ ׁש וּ  דּ ברים ל ת בּ כל  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִל ׁש אל 
כּ מי זה הרי ׁש אל , ולא דּ ין ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְבּ בית
חטא, לא אם חטא אם לוֹ  ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ סּת ּפ ק
אליזר : כּ ר בּ י  והלכה ּת לוּ י. אׁש ם ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵוּ מביא

ספק. ר בּ יאיזהוּ  אוֹ מר  בּ ּמ ה כּ לוֹ מר  ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
לוֹ  ׁש נּ סּת ּפ ק כּ מי נדּ וֹ ן ׁש הוּ א ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱאלי זר 
אׁש ם  וח יּ ב  חטא לא אם חטא ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִאם

בּ ביתוֹ .ּת ל וּ י : יוֹ ׁש בבּ י וֹ ׁש ב כּ ׁש הוּ א ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌
דּ ין, בּ ית בּ ּה  ׁש הוֹ ר וּ  בּ ּמ דינה ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְבּ ביתוֹ 

בּ ית  בּ הם ׁש חזר וּ  ׁש יּ ׁש מע  אפׁש ר  ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה
מהוֹ ראתם: למדינת דּ ין ל וֹ  הל אבל  ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌

החזיק היּ ם. אלּ א ,הל דּ וקא ולאו ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌
לא  ׁש דין ּפ י  ל  אף ללכת  ַבּ דּ ר◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֹ
ׁש ּמ ּפ ני קיבא לר בּ י  לי ּה  סבירא , ָהל◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
אם  ׁש וֹ אל  אינוֹ   לדּ ר לצאת ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִטר דּ תוֹ 
מאׁש ם  וּ פטוּ ר  דּ ין, בּ ית בּ הן ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָחזר וּ 
לא  ודין הוֹ איל סבר , זּ אי וּ בן ֹ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָּת ל וּ י .
לּה  מ וֹ קי וּ בהכי לׁש אל. לוֹ  היה  ָהל◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌
קיבא: כּ ר בּ י והלכה בּ גּ מרא. ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְּפ ל וּ גּת יהוּ 

ופטור  הקהל עם  מצטרף מקום  מכל דין  שפשטהבית  'כיון שכתב הרע"ב מלשון רע "א דייק  (כן

הרמב"ם בדעת קורקוס הר"י כתב וכן עיי"ש. עקיבא, כרבי שפסק ממה וכן הצבור', ברוב (שגגות הוראתם

ה "ה) היחיד )פי"ד  כאן פוטר ולכן יהודה  כרבי ס "ל שמעון שרבי שסוברים  ותוספות כרש"י ודלא  ..
דין.יג . בבית כתולה  או בעצמו כתולה נחשב אם  ספק הואיד.שהוא  בזה אני  מודה הלשון

בזה לי  נראה ור "ל  דוקא, גיבורים)לאו  במשנה.(מגן כן שגורסים שיש  כתב שלמה  ובמלאכת ,
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די בית הוריות הורו א פרק ו 

ׁש ה יּ וֹ ׁש ב  בּ בית וֹ , היּ וֹ ׁש ב  מן  זה  ּׁשנה מה
לא וזה  ׁש יּ ׁש מע , לוֹ  היה אפ ׁש ר  בּ בית וֹ 

ׁש יּ ׁש מע : לוֹ  אפׁש ר היה

הגּ וּ ף, כּ ל את  לעקר דּ ין  בית  הוֹ ר וּ 
ׁש בּ ת  אין  ב ּת וֹ רה, נ דּ ה  אין  אמרוּ ,
בּת וֹ רה, זרה עבוֹ דה אין בּ ּת וֹ רה,
מקצת  לבּט ל הוֹ ר וּ  פטוּ רין . א לּ וּ  הרי 
כּ יצד. חיּ בין . א לּ וּ  הרי  מקצת , וּ לקיּ ם
על  הבּ א  אבל ב ּת וֹ רה, נ דּ ה י ׁש  אמרוּ ,
ׁש בּ ת  יׁש  ּפ טוּ ר . יוֹ ם כּ נגד  י וֹ ם ׁש וֹ מרת 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ה גּ וּ ף.ג כּ ל  את  מצוה,לעקר  ׁש ל ּק ר ּה  כּ ל  ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ואזיל: פטוּ רים.כּ דמפרׁש  א לּ וּ  דּ כתיב הרי ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌

ד ) מ דּ בר,(ויּ קרא ונלם  בּה  קרי דּ בר, ונלם ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌
כּ לּ וֹ : ולא  ה דּ בר עלמקצת הבּ א אבל ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֹ◌

ּפ טוּ ר. י וֹ ם כּ נגד  יוֹ ם ּפ רי ׁש וֹ מרת בּ גּ מרא ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
כּ תיב  בּ ּת וֹ רה יוֹ ם  כּ נגד י וֹ ם  ׁש וֹ מרת ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְדּ הא

טו) אחד(ׁש ם ׁש ּס וֹ פרת  מלּמ ד לּ ּה , וספרה  , ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
אין בּ ּת וֹ רה דּ כתיב  מידי וכל אחד, ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נגד 
וּ מפרׁש  קרבּ ן. ליו מביאין דּ ין ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵבּ ית 
א לּ א  הוי  לא  זבה דּ אמרי  כּ ג וֹ ן  ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַבּ גּ מרא
ולא  בּ יּ וֹ ם  דּ ם כּ ׁש ר וֹ אה  כּ לוֹ מר, ֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִביממא ,

דּ כתיב בּ לּ ילה, זוֹ בּה :(ׁש ם )כּ ׁש רוֹ אה ימי  כּ ל ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

אליעזר .טו . רבי  בדברי נחלקו  עזאי ובן  עקיבא  שרבי  משמע  הרע "ב ואפילו טז.מלשון 
ברע"ב  כדאיתא שוגג , כל כדין לעצמו  חטאת מביא אחד  כל  פיהם  על  עשו (ד"הרבים

עיי "ש .המשתחוה) בטהרהיז., המחרת יום לשמור  צריכה לנדה נדה שבין יום  בי"א  ראתה 
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די בית הוריות הורו א ז פרק

ה יּ חיד  מרׁש וּ ת  ה ּמ וֹ ציא  אבל בּ ּת וֹ רה ,
זרה  עבוֹ דה י ׁש  ּפ טוּ ר. הרבּ ים, לרׁש וּ ת 
הרי פטוּ ר, ה ּמ ׁש ּת חוה אבל בּת וֹ רה ,

ׁש נּ אמר חיּ בין , ד)א לּ וּ  ונ עלם (ויקרא  
הגּ וּ ף: כל ולא  דּ בר  דּ בר,

ׁש ּט ע וּ , מהן  אחד  וידע  דּ ין , בית  הוֹ ר וּ  ד
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ּפ ט וּ ר . הר בּ ים  לר ׁש וּ ת  היּ חיד  מר ׁש וּ ת הּמ וֹ ציא
דּ כתיב  אסוּ רה, והוֹ צאה הכנסה ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְדּ אמרי

טז) זריקה (ׁש מוֹ ת  מּמ ק וֹ מוֹ , איׁש  יצא אל  ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌
מ ּת רת: פט וּ ר .והוֹ ׁש טה דּ אמרי הּמ ׁש ּת חוה ְ◌ָ◌ָ◌◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

ורגלים  ידים  ּפ וּ ט  בּ ּה  דאית ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִהׁש ּת חואה
דּ כתיב לד )אסוּ רה, תׁש ּת חוה (ׁש ם לא ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

ורגלים  ידים ּפ וּ ט בּ ּה  וׁש אין אחר, ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְלאל 
ח יּ בין דּ ין בּ ית אין דמלּ תא, וּ כללא ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌מּת רת.

בּ וֹ . מ וֹ דין  הצּ דוֹ קין  ׁש אין בּ דבר ׁש יּ וֹ רוּ  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַד
בּ וֹ , מוֹ דין ׁש הצּ ד וֹ קין בּ דבר הוֹ רוּ  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲאבל
הע וֹ שׂ ים  והרבּ ים צבּ וּ ר, מּק רבּ ן ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְּפ טוּ רין 
קרבּ ן להביא חיּ ב אחד כּ ל ּפ יהם  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַל
בּ י  קרי דּ זיל  טמא, מאי ׁש גגת וֹ . ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַל

הוּ א: וכוּ '.דרב ׁש ּט ע וּ  מהן  אחד וידע  ַ◌
קרא ד )דּ אמר ישׂ ראל(ו יּ קרא  דת כּ ל ואם ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

בּ גגה: מסכּ ימים כּ לּ ם ׁש יּ היוּ  ד  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִיׁש גּ וּ ,

שומרת דין  כלל שאין שאמרו  ולא שנטמאה . היום כנגד בטהרה  יום  שומרת  והיינו בערב, וטובלת 
הוא  רב  בי  קרי  וזיל  בו  מודים  שהצדוקין דבר והוא  בתורה  מפורש  זה  שדין יום, כנגד קרוב יום  (והוי

ללמוד  לו שהיה  ד.)למזיד דף  זובה',)(רש"י, ימי 'כל מדכתיב  נטמאה  יום  ראיית  על שרק  שסברו  אלא  ,
עיי"ש . ברע"ב, יצאיח.כדאיתא 'אל דכתיב חייב, מכניס או ומוציא  בידו המחזיק שרק שסברו 

הוא . בו מודים  שהצדוקין דבר זה  שגם  כלל , הוצאה  דין  שאין שאמרו  ולא  ממקומו '. ולאיט.איש
בו. מודים  שהצדוקין דבר שזה  כלל , השתחויה על חיוב שאין  נקט(תוי"ט)כ .שאמרו  התנא  והנה .

ופטורים בו מודים שהצדוקים  דברים הם אלו שבדברים  היא והאמת וע"ז , ושבת נדה  כגון  הגוף כל 
בו, מודים  הצדוקין  שאין בדבר הגוף כל עקירת  משכחת ולא  הגוף . כל עקירת  שהם  טעם בלי  אף

בפירוש כתובים  אין שאלו חמותו, ואם  חמיו ואם  מאנוסתו בתו כגון תוספות )אלא  בשם  .(רע "א ,
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ׁש ה יּ וֹ ׁש ב  בּ בית וֹ , היּ וֹ ׁש ב  מן  זה  ּׁשנה מה
לא וזה  ׁש יּ ׁש מע , לוֹ  היה אפ ׁש ר  בּ בית וֹ 

ׁש יּ ׁש מע : לוֹ  אפׁש ר היה

הגּ וּ ף, כּ ל את  לעקר דּ ין  בית  הוֹ ר וּ 
ׁש בּ ת  אין  ב ּת וֹ רה, נ דּ ה  אין  אמרוּ ,
בּת וֹ רה, זרה עבוֹ דה אין בּ ּת וֹ רה,
מקצת  לבּט ל הוֹ ר וּ  פטוּ רין . א לּ וּ  הרי 
כּ יצד. חיּ בין . א לּ וּ  הרי  מקצת , וּ לקיּ ם
על  הבּ א  אבל ב ּת וֹ רה, נ דּ ה י ׁש  אמרוּ ,
ׁש בּ ת  יׁש  ּפ טוּ ר . יוֹ ם כּ נגד  י וֹ ם ׁש וֹ מרת 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ה גּ וּ ף.ג כּ ל  את  מצוה,לעקר  ׁש ל ּק ר ּה  כּ ל  ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ואזיל: פטוּ רים.כּ דמפרׁש  א לּ וּ  דּ כתיב הרי ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌

ד ) מ דּ בר,(ויּ קרא ונלם  בּה  קרי דּ בר, ונלם ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌
כּ לּ וֹ : ולא  ה דּ בר עלמקצת הבּ א אבל ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֹ◌

ּפ טוּ ר. י וֹ ם כּ נגד  יוֹ ם ּפ רי ׁש וֹ מרת בּ גּ מרא ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
כּ תיב  בּ ּת וֹ רה יוֹ ם  כּ נגד י וֹ ם  ׁש וֹ מרת ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְדּ הא

טו) אחד(ׁש ם ׁש ּס וֹ פרת  מלּמ ד לּ ּה , וספרה  , ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
אין בּ ּת וֹ רה דּ כתיב  מידי וכל אחד, ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נגד 
וּ מפרׁש  קרבּ ן. ליו מביאין דּ ין ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵבּ ית 
א לּ א  הוי  לא  זבה דּ אמרי  כּ ג וֹ ן  ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַבּ גּ מרא
ולא  בּ יּ וֹ ם  דּ ם כּ ׁש ר וֹ אה  כּ לוֹ מר, ֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִביממא ,

דּ כתיב בּ לּ ילה, זוֹ בּה :(ׁש ם )כּ ׁש רוֹ אה ימי  כּ ל ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

אליעזר .טו . רבי  בדברי נחלקו  עזאי ובן  עקיבא  שרבי  משמע  הרע "ב ואפילו טז.מלשון 
ברע"ב  כדאיתא שוגג , כל כדין לעצמו  חטאת מביא אחד  כל  פיהם  על  עשו (ד"הרבים

עיי "ש .המשתחוה) בטהרהיז., המחרת יום לשמור  צריכה לנדה נדה שבין יום  בי"א  ראתה 
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ה יּ חיד  מרׁש וּ ת  ה ּמ וֹ ציא  אבל בּ ּת וֹ רה ,
זרה  עבוֹ דה י ׁש  ּפ טוּ ר. הרבּ ים, לרׁש וּ ת 
הרי פטוּ ר, ה ּמ ׁש ּת חוה אבל בּת וֹ רה ,

ׁש נּ אמר חיּ בין , ד)א לּ וּ  ונ עלם (ויקרא  
הגּ וּ ף: כל ולא  דּ בר  דּ בר,

ׁש ּט ע וּ , מהן  אחד  וידע  דּ ין , בית  הוֹ ר וּ  ד
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ּפ ט וּ ר . הר בּ ים  לר ׁש וּ ת  היּ חיד  מר ׁש וּ ת הּמ וֹ ציא
דּ כתיב  אסוּ רה, והוֹ צאה הכנסה ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְדּ אמרי

טז) זריקה (ׁש מוֹ ת  מּמ ק וֹ מוֹ , איׁש  יצא אל  ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌
מ ּת רת: פט וּ ר .והוֹ ׁש טה דּ אמרי הּמ ׁש ּת חוה ְ◌ָ◌ָ◌◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

ורגלים  ידים  ּפ וּ ט  בּ ּה  דאית ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִהׁש ּת חואה
דּ כתיב לד )אסוּ רה, תׁש ּת חוה (ׁש ם לא ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

ורגלים  ידים ּפ וּ ט בּ ּה  וׁש אין אחר, ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְלאל 
ח יּ בין דּ ין בּ ית אין דמלּ תא, וּ כללא ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌מּת רת.

בּ וֹ . מ וֹ דין  הצּ דוֹ קין  ׁש אין בּ דבר ׁש יּ וֹ רוּ  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַד
בּ וֹ , מוֹ דין ׁש הצּ ד וֹ קין בּ דבר הוֹ רוּ  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲאבל
הע וֹ שׂ ים  והרבּ ים צבּ וּ ר, מּק רבּ ן ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְּפ טוּ רין 
קרבּ ן להביא חיּ ב אחד כּ ל ּפ יהם  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַל
בּ י  קרי דּ זיל  טמא, מאי ׁש גגת וֹ . ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַל

הוּ א: וכוּ '.דרב ׁש ּט ע וּ  מהן  אחד וידע  ַ◌
קרא ד )דּ אמר ישׂ ראל(ו יּ קרא  דת כּ ל ואם ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

בּ גגה: מסכּ ימים כּ לּ ם ׁש יּ היוּ  ד  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִיׁש גּ וּ ,
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זקן א וֹ  נתין  א וֹ  ממזר  א וֹ  גּ ר מהן  אחד
פטוּ רין , א לּ וּ  הרי בנים, לוֹ  ראה  ׁש א 

עדה כּ אן  ד)ׁש נּ אמר ונאמר (ויקרא  
לה)להלּ ן עדה(במדבר מה עדה, 

רא וּ יין כ לּ ם ׁש יּ הי וּ  עד לה לּ ן  האמוּ רה
עד  כאן  האמוּ רה  עדה אף להוֹ ראה,
בית  הוֹ ר וּ  להוֹ ראה. ראוּ יים כלּ ם  ׁש יּ היוּ 
ׁש וֹ גגין , ה קּ הל כל ועשׂ וּ  ׁש וֹ גגים דּ ין 
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דּ ין . בּ ית ׁש ל  ראׁש מפלא  ׁש בּ הן, הגּ דוֹ ל  ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֹ

בּ נים.היׁש יבה: ראה ׁש א  ראוּ יזקן  אינוֹ  ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌

ולא אכזרי ׁש הוּ א ׁש ּס תמוֹ  נפׁש וֹ ת, דּ יני ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָלד וּ ן
עדה.ירחם: להלּ ן הדה:ונאמר מהוׁש פטוּ  ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌

וכוּ '. לה לּ ן האמ וּ רה בּ ּס נהדריןעדה ׁש נּ אמר ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

יא ) בּ דוֹ מין (בּ מד בּ ר , ּמ ׁש ם והתי צּ ב וּ  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌

וּ לנתין  לגר  ּפ רט  .כּ מ וֹ ת מיחסין , ְל◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌
בּ ּס נהדרין: ל ּמ נוֹ ת ראוּ יין ׁש אינן ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְוּ לממזר 

להיותכא. צריכים אין הש "ס  למסקנת  בשגגה , מסכימים כולם שיהיו עד  הרע "ב מש"כ
להם  'ואמר  דתנן  והיינו  כמסכימים, הם  הרי מיחו ולא  שם  שהם  כל  אלא ממש , מסכימים 

הם  חייבים שם נמצאים  דכולם כיון הכי  אמר  לא  דאי אתם ', שעברו כב..(תוי"ט )טועים מי
שלא ומי  הבן  על האב  רחמי כי  נפשות  בדיני  לדון  אסור  בנים  לו נולדו  ולא שנותיו רוב
העדה' והצילו  העדה  'ושפטו ובעינן בזכות יהפך  ולא  רחמנות מדת  לו  אין  בנים  לו  ראה

זקן) או  ד"ה ד: דף הרא "ש .(תוספות
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ׁש וֹ גגין, ועשׂ וּ  מזידין ּפ ר. מביאין
ועשׂ וּ  ׁש וֹ גגין  וּ שׂ עירה . כּ שׂ בּ ה מביאין 

פטוּ רין : א לּ וּ  הרי  מזידין ,

ר בּ ן א וֹ  ה קּ הל כל ועשׂ וּ  דּ ין, בית  על ה וֹ רוּ   ה 
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צבור של  דבר העל ויקרא)פר (פרשת

יג יד ) ד , מעיני (ויקרא בר  ונעל  י יראל עדת  ל  וא
:מוא תעינה  לא אר ה' מצת מ ל אחת  וע ההל
קר   ר ההל והקריב עליה חטא אר החאת  ונדעה

מ עד: אהל לפני את והביא לחאת 

זרה  עבודה של ושעיר שלח)פר (פרשת

כד ) טו, כל (במדבר וע ל גגה נעתה  העדה מעיני  א והיה
ונס  מנחת לה' ניחח לריח לעלה אחד קר    ר העדה
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אסוּ ר ,מזידין . ׁש הדּ בר  דּ ין בּ ית ׁש יּ דע וּ  ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌
בּ ר  לאו דּ מזיד צבּ וּ ר , מּק ר בּ ן ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְּפ ט וּ רים
מביאים  ׁש וֹ גג והע וֹ שׂ ים הוּ א. ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָקר בּ ן

יחיד: חּט את שׂ ירה אוֹ  ׁש וֹ גגים כּ שׂ בּ ה ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌
פטוּ רים. וא לּ וּ  א לּ וּ  מזידין  בּ ית ו עשׂ וּ  ֵ◌

הּק הל  שׂ וּ  לא ׁש הרי ּפ טוּ רים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִדּ ין
מ שׂ יהם  ּת ל וּ  ולא הוֹ ראתם ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִמּפ י 
דּ ין  ׁש בּ ית ידע וּ  ׁש הרי  דּ ין, ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְבּ בית
ׁש הרי ּפ ט וּ רים הע וֹ שׂ ים וכל ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָטע וּ .
הוּ א: קר בּ ן בּ ר  לאו וּ מזיד  הן ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְמזידים

מביאין.כג . פרים  וכמה  הפר  מביא מי התנאים נחלקו  הקרובה  במשנה
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מ עד: אהל לפני את והביא לחאת 

זרה  עבודה של ושעיר שלח)פר (פרשת

כד ) טו, כל (במדבר וע ל גגה נעתה  העדה מעיני  א והיה
ונס  מנחת לה' ניחח לריח לעלה אחד קר    ר העדה

לחת : אחד יע עיר ט

    
    
     

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

אסוּ ר ,מזידין . ׁש הדּ בר  דּ ין בּ ית ׁש יּ דע וּ  ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌
בּ ר  לאו דּ מזיד צבּ וּ ר , מּק ר בּ ן ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְּפ ט וּ רים
מביאים  ׁש וֹ גג והע וֹ שׂ ים הוּ א. ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָקר בּ ן

יחיד: חּט את שׂ ירה אוֹ  ׁש וֹ גגים כּ שׂ בּ ה ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌
פטוּ רים. וא לּ וּ  א לּ וּ  מזידין  בּ ית ו עשׂ וּ  ֵ◌

הּק הל  שׂ וּ  לא ׁש הרי ּפ טוּ רים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִדּ ין
מ שׂ יהם  ּת ל וּ  ולא הוֹ ראתם ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִמּפ י 
דּ ין  ׁש בּ ית ידע וּ  ׁש הרי  דּ ין, ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְבּ בית
ׁש הרי ּפ ט וּ רים הע וֹ שׂ ים וכל ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָטע וּ .
הוּ א: קר בּ ן בּ ר  לאו וּ מזיד  הן ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְמזידים

מביאין.כג . פרים  וכמה  הפר  מביא מי התנאים נחלקו  הקרובה  במשנה

 י י ח ר ו ק מ

זקק



די בית הוריות הורו א פרק י

זרה, וּ בעבוֹ דה ּפ ר. מביאין ּפ יהם,
מאיר. רבּ י  דּ ברי  ושׂ עיר, ּפ ר מביאין 
עשׂ ר ׁש נים אוֹ מר, יהוּ דה רבּ י
ּפ רים, עשׂ ר ׁש נים מביאין  ׁש בטים
עשׂ ר  ׁש נים מביאין  זרה , וּ בעב וֹ דה 
רבּ י שׂ עירים. עשׂ ר וּ ׁש נים ּפ רים
ּפ רים, עשׂ ר  ׁש לׁש ה א וֹ מר, ׁש מע וֹ ן 

      
     

  כד 
      

    
 כה   

      
   

    
       

   כו         
               

           

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ּפ ר.ה והקריב וּ מביאין  בּ ויּ קרא האמ וּ ר  ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ּפ ר : ּפ ר הּק הל מביאים זרה וּ בעבוֹ דה ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌

ב וֹ דה ו שׂ עיר. בּ אּס וּ ר  להּת יר  הוֹ ר וּ  ואם ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌
בּ פר ׁש ת  האמוּ ר  ושׂ יר  ּפ ר  מביאין ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָזרה,
את  תשׂ וּ  ולא תׁש גּ וּ  וכי , ל ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְׁש לח
ׁש קוּ לה  ׁש היא מצוה האלּ ה, הּמ צוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָכּ ל
ב וֹ דה  זוֹ  אוֹ מר  הוי הּמ צוֹ ת, כּ ל ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֱ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נגד 

התם וּ כתיב  טו)זרה, אם (ׁש ם והיה ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌
כל  ושׂ וּ  לׁש גגה נשׂ תה הדה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵמיני
וג וֹ ' לעלה אחד  בּ קר  בּ ן ּפ ר  ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָהדה
מאיר  ור בּ י  לח ּט את. אחד  זּ ים ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְוּ שׂ יר 
האמ וּ ר  ּפ ר  הּק הל, והקריב וּ  האי  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָסבר ,

ׁש  בּ ׁש גגת ושׂ וּ בּ ויּ קרא וכן בר וֹ ת, אר  ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
בּ ׁש לח האמוּ ר  וּ שׂ יר  ּפ ר  הדה, ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָכל
ׁש הוֹ רה  הּק הל  זרה, ב וֹ דה בּ ׁש גגת  ְל◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
בּ ית  והן אוֹ תם, הּמ ביאים הן ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִבּ לבד

הגּ ד וֹ ל: מביאין .דּ ין ׁש בטים עשׂ ר  ׁש נים ִ◌ַ◌ָ◌
וׁש בט  ׁש בט כּ ל  יהוּ דה ר בּ י  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְדּ סבר 

ׁש נּ אמר  קהל, כ)אקרי  ב  ה יּ מים (דּ ברי ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌

יהוּ דה: בּ קהל יהוֹ ׁש פט ׁש ל ׁש ה ויּ מד ַ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ּפ רים. ׁש אין עשׂ ר  ׁש מע וֹ ן ר בּ י  דּ סבר  ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌

מתכּ ּפ רים  בּ הוֹ ראה ׁש גג וּ  דּ ין ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵבּ ית
אלּ א  הבטים, ׁש ל וּ שׂ ירים ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְבּ פרים
לצמם: ושׂ יר  ּפ ר  להביא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַחיּ בים

הסנהדרין כד. ור "ל שהורו, הקהל  היינו  מאיר  לרבי הקהל, והקריבו  דכתיב והא 
עיי"ש) הסנהדרין כה..(רע "ב, והיינו שהורו  העדה ר "ל העדה , כל  ועשו דכתיב והא

כולם .כו ..(שם) עברו  לא אם אף  מביאים שכולם יהודה רבי שדעת  בסמוך  עיין 

 י י ח ר ו ק מ

די בית הוריות הורו א יאפרק

ּפ רים  עשׂ ר ׁש לׁש ה זרה , וּ בעב וֹ דה 
לכל  ושׂ עיר  ּפ ר שׂ עירים, עשׂ ר וּ ׁש לׁש ה
דּ ין . לבית  ושׂ עיר ּפ ר וׁש בט, ׁש בט
א וֹ  ׁש בטים ׁש ב עה ועשׂ וּ  דּ ין , בית  הוֹ ר וּ 
וּ ב עבוֹ דה  ּפ ר , מביאים ּפ יהם, על רבּ ן 
רבּ י דּ ברי  ושׂ עיר, ּפ ר  מביאין  זרה 
ׁש בעה אוֹ מר, יהוּ דה רבּ י מאיר.
ׁש בעה מביאים ׁש חטאוּ , ׁש בטים
חטא וּ , ׁש א  ׁש בטים וּ ׁש אר  פרים,
ׁש א א לּ וּ  ׁש אף ּפ ר, ידיהן  על מביאין 
החוֹ טאים. ידי על מביאין חטאוּ ,

    
    
    
     

     
    

כז     
     

כח   
    

     
    

     
    
   

           
            

         כט 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש בטים . ׁש בטים ,ׁש בעה  ׁש ל  מנין רב ׁש הם  ֶ◌ֵ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌

רב  רבּ ן, אוֹ  ישׂ ראל , מע וּ ט ׁש הן ּפ י  ל ֹ◌ָ◌◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַאף
מנין מ ּמ עוּ ט ׁש יּ הי וּ  ּפ י ל ואף  י שׂ ראל ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִמנין 

והוּ א  אחד ׁש בט שׂ ה ואפלּ וּ  ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהבטים,

הבטים  ׁש אר  כּ ל  מביאין י שׂ ראל, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִֹרב 
החוֹ טאים: אלּ וּ  ידי ל  חטאוּ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶׁש א

שכז. הכל סך שיש  מאתיים כגון אלא  היו לא השבטים ובשבעה  ישראל , בני אלף מאות ש
עיי"ש .כח.אלף. ברע"ב, כדאיתא  אחד , משבט כולם ישואפילו שבטים, שבעה (בד"ה 

היא וכן ישראל', מנין רוב  רובן, 'או  וצ"ל היא , וטעות ישראל', מנין רוב 'או  ברע"ב  שגורסים  ספרים 

ה:)בגמרא כט..בדפו "ר ) ע "פ(דף עשה  אחד  שבט  רק  אם  ה "ה  יהודה  שלרבי מבואר 
שלפי  ורמב "ם. רש "י  בזה נחלקו  אמנם  פר , השבטים  כל מביאים  הגדול  דין בית  הוראת
אבל הקהל, רוב הם  אם רק ולרמב"ם  כן, הדין  הקהל רוב  שבט  אותו  אין  אם  אף רש "י
הרע"ב. דעת  וכן השאר , את גוררים אינם  השבטים  רוב אינם וגם  הקהל רוב  אינם  אם

 י י ח ר ו ק מ

זקק



די בית הוריות הורו א פרק י

זרה, וּ בעבוֹ דה ּפ ר. מביאין ּפ יהם,
מאיר. רבּ י  דּ ברי  ושׂ עיר, ּפ ר מביאין 
עשׂ ר ׁש נים אוֹ מר, יהוּ דה רבּ י
ּפ רים, עשׂ ר ׁש נים מביאין  ׁש בטים
עשׂ ר  ׁש נים מביאין  זרה , וּ בעב וֹ דה 
רבּ י שׂ עירים. עשׂ ר וּ ׁש נים ּפ רים
ּפ רים, עשׂ ר  ׁש לׁש ה א וֹ מר, ׁש מע וֹ ן 

      
     

  כד 
      

    
 כה   

      
   

    
       

   כו         
               

           

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ּפ ר.ה והקריב וּ מביאין  בּ ויּ קרא האמ וּ ר  ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ּפ ר : ּפ ר הּק הל מביאים זרה וּ בעבוֹ דה ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌

ב וֹ דה ו שׂ עיר. בּ אּס וּ ר  להּת יר  הוֹ ר וּ  ואם ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌
בּ פר ׁש ת  האמוּ ר  ושׂ יר  ּפ ר  מביאין ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָזרה,
את  תשׂ וּ  ולא תׁש גּ וּ  וכי , ל ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְׁש לח
ׁש קוּ לה  ׁש היא מצוה האלּ ה, הּמ צוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָכּ ל
ב וֹ דה  זוֹ  אוֹ מר  הוי הּמ צוֹ ת, כּ ל ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֱ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נגד 

התם וּ כתיב  טו)זרה, אם (ׁש ם והיה ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌
כל  ושׂ וּ  לׁש גגה נשׂ תה הדה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵמיני
וג וֹ ' לעלה אחד  בּ קר  בּ ן ּפ ר  ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָהדה
מאיר  ור בּ י  לח ּט את. אחד  זּ ים ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְוּ שׂ יר 
האמ וּ ר  ּפ ר  הּק הל, והקריב וּ  האי  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָסבר ,

ׁש  בּ ׁש גגת ושׂ וּ בּ ויּ קרא וכן בר וֹ ת, אר  ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
בּ ׁש לח האמוּ ר  וּ שׂ יר  ּפ ר  הדה, ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָכל
ׁש הוֹ רה  הּק הל  זרה, ב וֹ דה בּ ׁש גגת  ְל◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
בּ ית  והן אוֹ תם, הּמ ביאים הן ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִבּ לבד

הגּ ד וֹ ל: מביאין .דּ ין ׁש בטים עשׂ ר  ׁש נים ִ◌ַ◌ָ◌
וׁש בט  ׁש בט כּ ל  יהוּ דה ר בּ י  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְדּ סבר 

ׁש נּ אמר  קהל, כ)אקרי  ב  ה יּ מים (דּ ברי ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌

יהוּ דה: בּ קהל יהוֹ ׁש פט ׁש ל ׁש ה ויּ מד ַ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ּפ רים. ׁש אין עשׂ ר  ׁש מע וֹ ן ר בּ י  דּ סבר  ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌

מתכּ ּפ רים  בּ הוֹ ראה ׁש גג וּ  דּ ין ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵבּ ית
אלּ א  הבטים, ׁש ל וּ שׂ ירים ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְבּ פרים
לצמם: ושׂ יר  ּפ ר  להביא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַחיּ בים

הסנהדרין כד. ור "ל שהורו, הקהל  היינו  מאיר  לרבי הקהל, והקריבו  דכתיב והא 
עיי"ש) הסנהדרין כה..(רע "ב, והיינו שהורו  העדה ר "ל העדה , כל  ועשו דכתיב והא

כולם .כו ..(שם) עברו  לא אם אף  מביאים שכולם יהודה רבי שדעת  בסמוך  עיין 

 י י ח ר ו ק מ

די בית הוריות הורו א יאפרק

ּפ רים  עשׂ ר ׁש לׁש ה זרה , וּ בעב וֹ דה 
לכל  ושׂ עיר  ּפ ר שׂ עירים, עשׂ ר וּ ׁש לׁש ה
דּ ין . לבית  ושׂ עיר ּפ ר וׁש בט, ׁש בט
א וֹ  ׁש בטים ׁש ב עה ועשׂ וּ  דּ ין , בית  הוֹ ר וּ 
וּ ב עבוֹ דה  ּפ ר , מביאים ּפ יהם, על רבּ ן 
רבּ י דּ ברי  ושׂ עיר, ּפ ר  מביאין  זרה 
ׁש בעה אוֹ מר, יהוּ דה רבּ י מאיר.
ׁש בעה מביאים ׁש חטאוּ , ׁש בטים
חטא וּ , ׁש א  ׁש בטים וּ ׁש אר  פרים,
ׁש א א לּ וּ  ׁש אף ּפ ר, ידיהן  על מביאין 
החוֹ טאים. ידי על מביאין חטאוּ ,

    
    
    
     

     
    

כז     
     

כח   
    

     
    

     
    
   

           
            

         כט 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש בטים . ׁש בטים ,ׁש בעה  ׁש ל  מנין רב ׁש הם  ֶ◌ֵ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌

רב  רבּ ן, אוֹ  ישׂ ראל . מע וּ ט ׁש הן ּפ י  ל ֹ◌ָ◌◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַאף
מנין מ ּמ עוּ ט ׁש יּ הי וּ  ּפ י ל ואף  י שׂ ראל ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִמנין 

והוּ א  אחד ׁש בט שׂ ה ואפלּ וּ  ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהבטים,

הבטים  ׁש אר  כּ ל  מביאין י שׂ ראל, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִֹרב 
החוֹ טאים: אלּ וּ  ידי ל  חטאוּ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶׁש א

שכז. הכל סך שיש  מאתיים כגון אלא  היו לא השבטים ובשבעה  ישראל , בני אלף מאות ש
עיי"ש .כח.אלף. ברע"ב, כדאיתא  אחד , משבט כולם ישואפילו שבטים, שבעה (בד"ה 

היא וכן ישראל', מנין רוב  רובן, 'או  וצ"ל היא , וטעות ישראל', מנין רוב 'או  ברע"ב  שגורסים  ספרים 

ה:)בגמרא כט..בדפו "ר ) ע "פ(דף עשה  אחד  שבט  רק  אם  ה "ה  יהודה  שלרבי מבואר 
שלפי  ורמב "ם. רש "י  בזה נחלקו  אמנם  פר , השבטים  כל מביאים  הגדול  דין בית  הוראת
אבל הקהל, רוב הם  אם רק ולרמב"ם  כן, הדין  הקהל רוב  שבט  אותו  אין  אם  אף רש "י
הרע"ב. דעת  וכן השאר , את גוררים אינם  השבטים  רוב אינם וגם  הקהל רוב  אינם  אם

 י י ח ר ו ק מ

זלק



די בית הוריות הורו א פרק יב

פרים. ׁש מנה אוֹ מר, ׁש מעוֹ ן רבּ י
וּ ׁש מנה  פרים ׁש מנה  זרה, וּ בעב וֹ דה 
וׁש בט, ׁש בט לכל ושׂ עיר  ּפ ר שׂ עירים,
דּ ין בית  ה וֹ רוּ  דּ ין . לבית  ושׂ עיר וּ פר 
א וֹ ת וֹ  ועשׂ ה ה ּׁשבטים מן  אחד  ׁש ל
הוּ א ה ּׁשבט א וֹ ת וֹ  ּפ יהם, על הּׁשבט
ּפ טוּ רים, ה ּׁשבטים כּ ל וּ ׁש אר חיּ ב ,
א וֹ מרים, וחכמים יהוּ דה. ר בּ י דּ ברי

בּ יתאי הוֹ רית על אלּ א חיּ בים ן 

    
    
    

    ל 
     לא 

     
      

    
     לב

    
     

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

פרים. ׁש אין ׁש מנה ׁש מע וֹ ן ר בּ י  דּ סבר  ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌
ידי ל מביאים חטאוּ  ׁש א ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָאוֹ תן

יהוּ דה: כּ ר בּ י  והלכה ועשׂ ה הח וֹ טאים. ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ׁש בט . מנין א וֹ תוֹ  רב  כּ אן ואין לצמוֹ , ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌
הבטים: רב  ולא וחכמים י שׂ ראל ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַֹֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌

וכוּ '. חיּ בים אין  כּ חכמים:א וֹ מרים  והלכה ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

אלו ל . אחר נגררים  חטאו שלא השבטים שאין סובר  שהוא  הגרירה , על  גם חולק  שמעון רבי
יח)כתיב לא .שחטאו. טז , את(דברים  וׁש פטוּ  ל ׁש בטי גו '  רי ׁש בּ כל  ל ּת ּת ן וׁש טרים  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְֹׁש פטים

חז"ל דרשו מכאן צדק : מׁש ּפ ט טז:)ה ם דף ולכל(סנהדרין  ועיר עיר בכל דין בית  להושיב  שיש ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
ברמב "ן ושבט . שם )שבט התורה בתי (על כל על ממונה גדולה  שהסנהנדרי כדרך וז "ל כתב

ולגזור לתקן הוצרכו ואם ושבט , שבט  כל  על ממונה אחד דין בית  יהא כך  ישראל  כל של  דינין
הבית וזה  ישראל. לכל  גדולה סנהדרי כגזירת לשבט  והיא ומתקנין, גוזרין שלהן שבט על דבר
אותו  ועשה השבטים מן אחד של דין בית  הורה בו ששנינו הוריות  במסכת  המוזכר  הוא  דין

פטורי  השבטים ושאר חייב שבט אותו פיהם על אחר,ן.שבט פירוש  הרמב "ן  כתב דבריו (בראשית

שיש לבנימין , וחלק ליהודה חלק  בה שיש כירושלים  שבטים , לשני  אחת  עיר היתה  שאם  הכוונה  שאולי וכתב

לגמרי השמיט סנהדרין הלכות  בתחילת הרמב"ם  שם. בסנהדרין  תוספות  דעת וכן דינין, בתי שני  בה  להושיב 

משנה ) ולחם  משנה הכסף  עליו  ותמהו שבט לכל דין  בית הושבת  החיד "א דין דעת על. יוסף  שער (בספרו 

הוריות  הרמב"ם)מסכת  מלשון  והנה  ד"ה  ה: הרמב"ן )(דף  של אחרון כפירוש ס"ל  בהוראתלב ..שהרמב"ם  אבל 
הקהל , רוב  הם  אם  רק  ולרמב "ם  אופן, בכל לרש"י  אחד , שבט בתר  אף נגררין הגדול דין ביד 

קודמת ) בהערה לעיל לדייק.(כמבואר ליכא  השבטים , רוב  ולא  ישראל מנין רוב  כאן  ואין  הרע"ב  (ומש"כ

חייב שבט שאותו  רבותא  לומר אלא  הרע"ב בא  שלא  נגררים , השבטים  שאר היו מנין רוב  כאן היה שאם מינה

רוב  אינם  שהם  הסוגיא)אע"פ  נגד שזה  והקשה הרע"ב מדברי כן לדייק שרצה  התוי"ט, קושית מסולק שבזה וכתב .)(רש"ש .

 י י ח ר ו ק מ

די בית הוריות הורו א יג פרק

ׁש נּ אמר בּ לבד , הגּ ד וֹ ל ד)דּ ין  (ויקרא  
עדת  ולא  י ׁש גּ וּ , ישׂ ראל עדת  כּ ל ואם

הּׁשבט: א וֹ ת וֹ 

ועשׂ ה  ׁש וֹ גג  לעצמוֹ , מׁש יח כהן  הוֹ רה
מזיד, ועשׂ ה  ׁש וֹ גג פר. מביא  ׁש וֹ גג,

א 

     
      

    
  

משיח  כה הורה  ב פרק
א  משנה

המשיח  כה פר 
ג )כתיב ד, והקריב(ויקרא   הע לאמת יחטא היח ה ה א

לחאת : לה '  מי קר   ר  חטא אר  אתח על 

על  שחייבי בעבירה שחטא  המשחה בשמ המשיח שכה מכא
כיחיד ולא  לכפרתו , פר מביא  חטאת, שגגתה ועל כרת זדונה
זה חטאת המשיח'. כה 'פר הנקרא  והוא  שעירה. או  כשבה שמביא 
כחטאת ולא  ציבור, של  דבר  העל פר כמו ודינו  הוא  פנימי חטאת

 לכהני נאכל  ובשרה החיצו מזבח  על  דמה  שזורקי .איחיד

ומעשה  הוראה
לעשות  שמותר הורה הוא א אלא זה פר  מביא  משיח  כה אי

זו הוראתו .ב עבירה פי  על  העבירה עשה  בעצמו והוא ,

     
 ג 

   
             
            

מ ׁש יח.א כהן  הּמ ׁש וּ חהוֹ רה גּ דוֹ ל  משׂ ה כּ הן ושׂ ה ל צמ וֹ  הּת ר  הוֹ רה הּמ ׁש חה בּ ׁש מן ֵֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
כּ רת: זדוֹ נוֹ  ל  ׁש ח יּ בים בּ דבר  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְבּ צמוֹ 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

המסכת.א. בהקדמת  לעיל להוראה ב.מבואר  וראוי מופלא הוא אם שאל "כ(תוי"ט )ודוקא  ,
כלום עליו  חייב  שאין הוראה בלי מעשה כעושה והוה  הוראה הוראתו רש "יאין  ז . (דף 

והא) בסוףג ..ד"ה המשחה השמן המלך יאשיהו שגנז  עד שהיו הגדולים  הכהנים  והיינו
לקמן עיין  ראשון, ד')בית  למשנה הקדמה .(פ"ג

 י י ח ר ו ק מ

זקק



די בית הוריות הורו א פרק יב

פרים. ׁש מנה אוֹ מר, ׁש מעוֹ ן רבּ י
וּ ׁש מנה  פרים ׁש מנה  זרה, וּ בעב וֹ דה 
וׁש בט, ׁש בט לכל ושׂ עיר  ּפ ר שׂ עירים,
דּ ין בית  ה וֹ רוּ  דּ ין . לבית  ושׂ עיר וּ פר 
א וֹ ת וֹ  ועשׂ ה ה ּׁשבטים מן  אחד  ׁש ל
הוּ א ה ּׁשבט א וֹ ת וֹ  ּפ יהם, על הּׁשבט
ּפ טוּ רים, ה ּׁשבטים כּ ל וּ ׁש אר חיּ ב ,
א וֹ מרים, וחכמים יהוּ דה. ר בּ י דּ ברי

בּ יתאי הוֹ רית על אלּ א חיּ בים ן 

    
    
    

    ל 
     לא 

     
      

    
     לב

    
     

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

פרים. ׁש אין ׁש מנה ׁש מע וֹ ן ר בּ י  דּ סבר  ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌
ידי ל מביאים חטאוּ  ׁש א ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָאוֹ תן

יהוּ דה: כּ ר בּ י  והלכה ועשׂ ה הח וֹ טאים. ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ׁש בט . מנין א וֹ תוֹ  רב  כּ אן ואין לצמוֹ , ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌
הבטים: רב  ולא וחכמים י שׂ ראל ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַֹֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌

וכוּ '. חיּ בים אין  כּ חכמים:א וֹ מרים  והלכה ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

אלו ל . אחר נגררים  חטאו שלא השבטים שאין סובר  שהוא  הגרירה , על  גם חולק  שמעון רבי
יח)כתיב לא .שחטאו. טז , את(דברים  וׁש פטוּ  ל ׁש בטי גו '  רי ׁש בּ כל  ל ּת ּת ן וׁש טרים  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְֹׁש פטים

חז"ל דרשו מכאן צדק : מׁש ּפ ט טז:)ה ם דף ולכל(סנהדרין  ועיר עיר בכל דין בית  להושיב  שיש ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
ברמב "ן ושבט . שם )שבט התורה בתי (על כל על ממונה גדולה  שהסנהנדרי כדרך וז "ל כתב

ולגזור לתקן הוצרכו ואם ושבט , שבט  כל  על ממונה אחד דין בית  יהא כך  ישראל  כל של  דינין
הבית וזה  ישראל. לכל  גדולה סנהדרי כגזירת לשבט  והיא ומתקנין, גוזרין שלהן שבט על דבר
אותו  ועשה השבטים מן אחד של דין בית  הורה בו ששנינו הוריות  במסכת  המוזכר  הוא  דין

פטורי  השבטים ושאר חייב שבט אותו פיהם על אחר,ן.שבט פירוש  הרמב "ן  כתב דבריו (בראשית

שיש לבנימין , וחלק ליהודה חלק  בה שיש כירושלים  שבטים , לשני  אחת  עיר היתה  שאם  הכוונה  שאולי וכתב

לגמרי השמיט סנהדרין הלכות  בתחילת הרמב"ם  שם. בסנהדרין  תוספות  דעת וכן דינין, בתי שני  בה  להושיב 

משנה ) ולחם  משנה הכסף  עליו  ותמהו שבט לכל דין  בית הושבת  החיד "א דין דעת על. יוסף  שער (בספרו 

הוריות  הרמב"ם)מסכת  מלשון  והנה  ד"ה  ה: הרמב"ן )(דף  של אחרון כפירוש ס"ל  בהוראתלב ..שהרמב"ם  אבל 
הקהל , רוב  הם  אם  רק  ולרמב "ם  אופן, בכל לרש"י  אחד , שבט בתר  אף נגררין הגדול דין ביד 

קודמת ) בהערה לעיל לדייק.(כמבואר ליכא  השבטים , רוב  ולא  ישראל מנין רוב  כאן  ואין  הרע"ב  (ומש"כ

חייב שבט שאותו  רבותא  לומר אלא  הרע"ב בא  שלא  נגררים , השבטים  שאר היו מנין רוב  כאן היה שאם מינה

רוב  אינם  שהם  הסוגיא)אע"פ  נגד שזה  והקשה הרע"ב מדברי כן לדייק שרצה  התוי"ט, קושית מסולק שבזה וכתב .)(רש"ש .

 י י ח ר ו ק מ

די בית הוריות הורו א יג פרק

ׁש נּ אמר בּ לבד , הגּ ד וֹ ל ד)דּ ין  (ויקרא  
עדת  ולא  י ׁש גּ וּ , ישׂ ראל עדת  כּ ל ואם

הּׁשבט: א וֹ ת וֹ 

ועשׂ ה  ׁש וֹ גג  לעצמוֹ , מׁש יח כהן  הוֹ רה
מזיד, ועשׂ ה  ׁש וֹ גג פר. מביא  ׁש וֹ גג,

א 

     
      

    
  

משיח  כה הורה  ב פרק
א  משנה

המשיח  כה פר 
ג )כתיב ד, והקריב(ויקרא   הע לאמת יחטא היח ה ה א

לחאת : לה '  מי קר   ר  חטא אר  אתח על 

על  שחייבי בעבירה שחטא  המשחה בשמ המשיח שכה מכא
כיחיד ולא  לכפרתו , פר מביא  חטאת, שגגתה ועל כרת זדונה
זה חטאת המשיח'. כה 'פר הנקרא  והוא  שעירה. או  כשבה שמביא 
כחטאת ולא  ציבור, של  דבר  העל פר כמו ודינו  הוא  פנימי חטאת

 לכהני נאכל  ובשרה החיצו מזבח  על  דמה  שזורקי .איחיד

ומעשה  הוראה
לעשות  שמותר הורה הוא א אלא זה פר  מביא  משיח  כה אי

זו הוראתו .ב עבירה פי  על  העבירה עשה  בעצמו והוא ,

     
 ג 

   
             
            

מ ׁש יח.א כהן  הּמ ׁש וּ חהוֹ רה גּ דוֹ ל  משׂ ה כּ הן ושׂ ה ל צמ וֹ  הּת ר  הוֹ רה הּמ ׁש חה בּ ׁש מן ֵֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
כּ רת: זדוֹ נוֹ  ל  ׁש ח יּ בים בּ דבר  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְבּ צמוֹ 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

המסכת.א. בהקדמת  לעיל להוראה ב.מבואר  וראוי מופלא הוא אם שאל "כ(תוי"ט )ודוקא  ,
כלום עליו  חייב  שאין הוראה בלי מעשה כעושה והוה  הוראה הוראתו רש "יאין  ז . (דף 

והא) בסוףג ..ד"ה המשחה השמן המלך יאשיהו שגנז  עד שהיו הגדולים  הכהנים  והיינו
לקמן עיין  ראשון, ד')בית  למשנה הקדמה .(פ"ג

 י י ח ר ו ק מ

זקק



משיח כה הוריות הורה ב פרק יד

כּ הן  ׁש הוֹ ראת  ּפ טוּ ר, ׁש וֹ גג , ועשׂ ה מזיד
לצּ בּ וּ ר: דּ ין בּ ית  כהוֹ ראת ל עצמוֹ , מׁש יח

עצמוֹ , בפני  ועשׂ ה עצמוֹ  בפני  הוֹ רה
ה צּ בּ וּ ר  עם ה וֹ רה  עצמוֹ . בפני לוֹ  מת כּ ּפ ר 
הצּ בּ וּ ר , עם ל וֹ  מת כּ ּפ ר הצּ בּ וּ ר , עם ועשׂ ה

ב

      
      
    

 ד           
          ה    

       

     
      
     

     ו
      

     ז        
     ח       

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

עצמ וֹ .ב בפני  לוֹ  להביא מתכּ ּפ ר  ח יּ ב  ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
צמוֹ : בּ פני  הצּ בּ וּ ר.ּפ ר  עם  הוֹ רה ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌

ׁש גגוּ  הּס נהדרין מן אחד הוּ א ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה
הצּ בּ וּ ר.בּ הוֹ ראה: עם  לוֹ  בּ פר מתכּ ּפ ר ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌

קר בּ ן   צרי ואינוֹ  צבּ וּ ר , ׁש ל  דּ בר  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶהלם
היכי כּ י  אמינא  ּת ד דּ סלקא ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַאחר .
הצּ בּ וּ ר , ם מתכּ ּפ ר  אין הכּ ּפ וּ רים ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִדבי וֹ ם

כתיב  טז )דּ הא ּפ ר (ו יּ קרא את וׁש חט ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌
צרי יהיה נּמ י  הכא לוֹ , אׁש ר  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַהחּט את
דּ לא. לן קמׁש מע  צמ וֹ , בּ פני  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָקר בּ ן

דּ כתיב  מּק רא לן ד )ונפקא ל (ׁש ם  ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌
לוֹ  המיחד  בּ חטא חטא, אׁש ר  ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַחּט אתוֹ 
ׁש אינוֹ  וּ בחטא צמ וֹ , בּ פני  קר בּ ן ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵמביא
צמוֹ : בּ פני קר בּ ן מביא אינוֹ  לוֹ  ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌◌ְמיחד

הוא.ד. מותר  שבאמת  וסבר  בדבר  יש  שאיסור  ששכח לעילה.כגון  מ"ד )כדתנן .(פ"א
שבכה "ג ו . דפשיטא  כלל, הורו לא  והם  הורה שהוא איירי  לא אבל  איפכא. או 

איסורים  בשני שהורו כגון למתני איצטריך  כי  אלא  הוא, מלא דמקרא קרבן, חייב 
מביאים ז..(תוי"ט ) שהצבור  שעיר  ידי על יתכפר  איך כי היא , צריכה שאינה  משנה 

נקטיה  הסיפא  אגב  אלא  פר , עליה  שחייב  חטאתו  על זרה  עבודה  (תוספותמחמת 

ששגגו ח..הרא"ש) הסנהדרין מן אחד  היה שהוא שאיירי כתב  ורע"ב בסוגיין . הוא כן
היתה ההוראה  אם  רק דתליא להדיא משמע שבסוגיין  רע "א עליו  תמה  וכבר  בהוראה,
לא. או  מהסנהדרין אחד  היה הוא  אם  כלל תלוי ואין איסורין בשני  או אחד באיסור 

 י י ח ר ו ק מ

משיח כה הוריות הורה ב טו פרק

לבּט ל  ׁש יּ וֹ ר וּ  עד חיּ בים דּ ין  בּ ית  ׁש אין 
ולא הּמ ׁש יח. וכן  מקצת , וּ לקיּ ם מקצת 
מקצת  לבּט ל ׁש יּ וֹ ר וּ  עד זרה , בעב וֹ דה 

מקצת : וּ לקיּ ם

דּ בר העלם על אלּ א חיּ בין אין ג 

     
     

      
    
     
     

              
              

           ט

ג משנה

יג ) ד , ההל (ויקרא מעיני בר ונעל י יראל עדת ל וא
:מוא תע ינה לא אר ה' מצת מ ל אחת   וע

ג ) ד , גו'.(ויקרא  הע לאמת יחטא ה יח   הה א

       
     

     

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

חיּ בים. דּ ין  בּ ית הוּ א ׁש אין  דּ ין כּ ל וֹ מר , ְ◌ַ◌ִ◌
ׁש הרי הצּ בּ וּ ר , ם מתכּ ּפ ר  ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הּמ ׁש יח
הּמ ׁש יח, וכן וכוּ ', ח יּ בין דּ ין בּ ית ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵאין
בּ כל  דּ ין לבית הּמ ׁש יח  הׁש וה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַאלמא
דּ ין  הצּ בּ וּ ר  ם כּ ׁש הוֹ רה כּ ן אם ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִניניו,
ם  ויתכּ ּפ ר  ל צּ בּ וּ ר  ׁש וה ׁש יּ היה ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶהוּ א

ׁש יּ וֹ ר וּ הצּ בּ וּ ר : עד  זרה בעבוֹ דה ולא  ַ◌ִ◌
מקצת. מצוֹ ת לבּט ל בּ ׁש אר  ׁש נּ אמר  לפי ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌

ד ) הּק הל ,(ויּ קרא מ יני  דּ בר  ונלם ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌

זרה בּ ב וֹ דה טו)ונאמר  והיה (בּ מד בּ ר ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
בּ ׁש אר  מה וג וֹ ', הדה מ יני  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ִאם
אף  הגּ וּ ף, כּ ל  ולא דּ בר  ונלם ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִמצוֹ ת
הגּ וּ ף: כּ ל  ולא דּ בר  זרה ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַבּ ב וֹ דה

דּ בר.ג העלם  על א לּ א  חיּ בין  אין 
מ כּ ל  אחת ל  לצּ בּ וּ ר  ׁש הוֹ ר וּ  דּ ין ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵבּ ית
הלם  ּפ ר  להביא ח יּ בין אין ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַהּמ צוֹ ת,
דּ בר  הלם ל אלּ א צבּ וּ ר  ׁש ל  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָדּ בר 
הדּ ין: מהן ונלם בּ הוֹ ראה ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶׁש גגוּ 

ברש"י .ט. הוא וכן רע"ב,

 י י ח ר ו ק מ

זק



משיח כה הוריות הורה ב פרק יד

כּ הן  ׁש הוֹ ראת  ּפ טוּ ר, ׁש וֹ גג , ועשׂ ה מזיד
לצּ בּ וּ ר: דּ ין בּ ית  כהוֹ ראת ל עצמוֹ , מׁש יח

עצמוֹ , בפני  ועשׂ ה עצמוֹ  בפני  הוֹ רה
ה צּ בּ וּ ר  עם ה וֹ רה  עצמוֹ . בפני לוֹ  מת כּ ּפ ר 
הצּ בּ וּ ר , עם ל וֹ  מת כּ ּפ ר הצּ בּ וּ ר , עם ועשׂ ה

ב

      
      
    

 ד           
          ה    

       

     
      
     

     ו
      

     ז        
     ח       

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

עצמ וֹ .ב בפני  לוֹ  להביא מתכּ ּפ ר  ח יּ ב  ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
צמוֹ : בּ פני  הצּ בּ וּ ר.ּפ ר  עם  הוֹ רה ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌

ׁש גגוּ  הּס נהדרין מן אחד הוּ א ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה
הצּ בּ וּ ר.בּ הוֹ ראה: עם  לוֹ  בּ פר מתכּ ּפ ר ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌

קר בּ ן   צרי ואינוֹ  צבּ וּ ר , ׁש ל  דּ בר  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶהלם
היכי כּ י  אמינא  ּת ד דּ סלקא ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַאחר .
הצּ בּ וּ ר , ם מתכּ ּפ ר  אין הכּ ּפ וּ רים ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִדבי וֹ ם

כתיב  טז )דּ הא ּפ ר (ו יּ קרא את וׁש חט ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌
צרי יהיה נּמ י  הכא לוֹ , אׁש ר  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַהחּט את
דּ לא. לן קמׁש מע  צמ וֹ , בּ פני  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָקר בּ ן

דּ כתיב  מּק רא לן ד )ונפקא ל (ׁש ם  ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌
לוֹ  המיחד  בּ חטא חטא, אׁש ר  ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַחּט אתוֹ 
ׁש אינוֹ  וּ בחטא צמ וֹ , בּ פני  קר בּ ן ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵמביא
צמוֹ : בּ פני קר בּ ן מביא אינוֹ  לוֹ  ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌◌ְמיחד

הוא.ד. מותר  שבאמת  וסבר  בדבר  יש  שאיסור  ששכח לעילה.כגון  מ"ד )כדתנן .(פ"א
שבכה "ג ו . דפשיטא  כלל, הורו לא  והם  הורה שהוא איירי  לא אבל  איפכא. או 

איסורים  בשני שהורו כגון למתני איצטריך  כי  אלא  הוא, מלא דמקרא קרבן, חייב 
מביאים ז..(תוי"ט ) שהצבור  שעיר  ידי על יתכפר  איך כי היא , צריכה שאינה  משנה 

נקטיה  הסיפא  אגב  אלא  פר , עליה  שחייב  חטאתו  על זרה  עבודה  (תוספותמחמת 

ששגגו ח..הרא"ש) הסנהדרין מן אחד  היה שהוא שאיירי כתב  ורע"ב בסוגיין . הוא כן
היתה ההוראה  אם  רק דתליא להדיא משמע שבסוגיין  רע "א עליו  תמה  וכבר  בהוראה,
לא. או  מהסנהדרין אחד  היה הוא  אם  כלל תלוי ואין איסורין בשני  או אחד באיסור 
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לבּט ל  ׁש יּ וֹ ר וּ  עד חיּ בים דּ ין  בּ ית  ׁש אין 
ולא הּמ ׁש יח. וכן  מקצת , וּ לקיּ ם מקצת 
מקצת  לבּט ל ׁש יּ וֹ ר וּ  עד זרה , בעב וֹ דה 

מקצת : וּ לקיּ ם

דּ בר העלם על אלּ א חיּ בין אין ג 

     
     

      
    
     
     

              
              

           ט

ג משנה

יג ) ד , ההל (ויקרא מעיני בר ונעל י יראל עדת ל וא
:מוא תע ינה לא אר ה' מצת מ ל אחת   וע

ג ) ד , גו'.(ויקרא  הע לאמת יחטא ה יח   הה א

       
     

     

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

חיּ בים. דּ ין  בּ ית הוּ א ׁש אין  דּ ין כּ ל וֹ מר , ְ◌ַ◌ִ◌
ׁש הרי הצּ בּ וּ ר , ם מתכּ ּפ ר  ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הּמ ׁש יח
הּמ ׁש יח, וכן וכוּ ', ח יּ בין דּ ין בּ ית ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵאין
בּ כל  דּ ין לבית הּמ ׁש יח  הׁש וה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַאלמא
דּ ין  הצּ בּ וּ ר  ם כּ ׁש הוֹ רה כּ ן אם ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִניניו,
ם  ויתכּ ּפ ר  ל צּ בּ וּ ר  ׁש וה ׁש יּ היה ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶהוּ א

ׁש יּ וֹ ר וּ הצּ בּ וּ ר : עד  זרה בעבוֹ דה ולא  ַ◌ִ◌
מקצת. מצוֹ ת לבּט ל בּ ׁש אר  ׁש נּ אמר  לפי ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌

ד ) הּק הל ,(ויּ קרא מ יני  דּ בר  ונלם ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌

זרה בּ ב וֹ דה טו)ונאמר  והיה (בּ מד בּ ר ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
בּ ׁש אר  מה וג וֹ ', הדה מ יני  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ִאם
אף  הגּ וּ ף, כּ ל  ולא דּ בר  ונלם ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִמצוֹ ת
הגּ וּ ף: כּ ל  ולא דּ בר  זרה ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַבּ ב וֹ דה

דּ בר.ג העלם  על א לּ א  חיּ בין  אין 
מ כּ ל  אחת ל  לצּ בּ וּ ר  ׁש הוֹ ר וּ  דּ ין ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵבּ ית
הלם  ּפ ר  להביא ח יּ בין אין ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַהּמ צוֹ ת,
דּ בר  הלם ל אלּ א צבּ וּ ר  ׁש ל  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָדּ בר 
הדּ ין: מהן ונלם בּ הוֹ ראה ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶׁש גגוּ 

ברש"י .ט. הוא וכן רע"ב,
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ולא הּמ ׁש יח. וכן  ה ּמ עשׂ ה , ׁש גגת  עם
על  א לּ א  חיּ בין  אין  זרה, בעב וֹ דה 
אין הּמ עשׂ ה. ׁש גגת  עם דּ בר העלם
ׁש זּ דוֹ נ וֹ  בדבר ׁש יּ וֹ רוּ  עד  חיּ בין  דּ ין  בּ ית 
הּמ ׁש יח. וכן  חּט את . וׁש גגת וֹ  כרת 
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   יג          

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מעשׂ ה. ׁש גגת הצּ בּ וּ ר עם  רב  וׁש גג וּ  ְ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌
י ׁש גּ וּ  דּ כתיב  ּפ יהם. ל משׂ ה ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְושׂ וּ 
דּ בר : ונלם משׂ ה ׁש גגת דּ בר , ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְונלם

הּמ ׁש יח. הּמ ׁש וּ חוכן  גּ ד וֹ ל כּ הן וכן ְ◌ֵ◌ֵֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌
ד  קר בּ ן חיּ ב  אינוֹ  הּמ ׁש חה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ ׁש מן
צמ וֹ  הוּ א וישׂ ה הדּ ין מּמ נּ וּ  ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש יּ לם
ׁש ח ׁש ב , הוֹ ראה ּפ י ל  בּ ׁש וֹ גג ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַמשׂ ה

ד )דּ כתיב  מלּמ ד (ויּ קרא  הם, לאׁש מת ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
כּ ם: חיּ בין .ׁש הּמ ׁש יח אין  זרה וּ בעבוֹ דה ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌

זרה ) בּ הוֹ ראה (וּ ב בוֹ דה  ׁש גג וּ  דּ ין ׁש בּ ית ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ושׂ יר : ּפ ר  ח יּ בין זרה חיּ בין בּ ב וֹ דה אין  ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
מעשׂ ה. ׁש גגת עם  דּ בר  העלם על  א לּ א 
זרה  ב וֹ דה דּ ילפינן הּמ צוֹ ת. כּ ל  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִכּ ׁש אר 
מיני, דּ מ יני  ׁש וה מ גּ זרה מצוֹ ת ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִמאר 

ל יל : דּ בר כּ דכתבינן על א לּ א  חיּ בין  אין  ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
חּט את. ׁש גגתוֹ  ועל  כרת ׁש כּ ל ׁש זּ דוֹ נוֹ  ֶ◌ָ◌

וׁש ׁש , ׁש ל ׁש ים הן ׁש בּ ּת וֹ רה ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַהכּ רתוֹ ת
ח וּ ץ  ח ּט את, ׁש גגתן ל חיּ בין כּ לּ ן ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌◌ַ◌ְול 
ׁש גגתן  ל  ח יּ בין ׁש אין ׁש בּ הן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵמחמׁש 
ׁש הן  לפי  ּפ סח, וקר בּ ן מילה והן ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַחּט את,

דבר '.י. ונעלם  'ישגו  כעם .יא.דכתיב  שמשיח מלמד  העם לאשמת  נחלקו יב.דכתיב 
בברייתא ורבנן ז:)רבי  שגם (דף  או  לחוד מעשה  שגגת על  חייב בע"ז  שחטא משיח  אי 

שאף כרבנן שמשנתנו מסיקה הגמרא  מעשה . שגגת  עם  דבר  בהעלם  אלא  חייב אינו  בזה
וכן  כאן בהדיא  לשנות  התנא  חש  ולא דבר , העלם  גם  יש  אם אלא חייב  אינו  בע "ז 

מצוות . בשאר  לעיל שכתב  מה על סמך  כי  ולאהמשיח וכתב  התנא  שהוסיף איתא (התוי"ט 

ראיה הביא  לא  הגמרא  למה  למידק  שאיכא  וכתב  המשיח , גם  בזה לכלול חייבין' 'אין זרה  בעבודה

שהורו .זו ) ב"ד כמו  ולא זרה, בעבודה שחטא  יחיד כמו  שעירה  היא  זרה  בעבודה  המשיח (חיוב 

ושעיר  פר שמביאים  ז:)בע "ז מהם יג ..)(דף  ל "א  על שבתורה  כריתות  שמל "ו  רע "ב  עיין
עיי "ש . חטאת, שגגתם ועל כרת  זדונם על  חייבים 
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דּ בר  על ׁש יּ וֹ ר וּ  עד זרה , בעב וֹ דה  ולא 
חּט את : וׁש גגת וֹ  כרת  ׁש זּ ד וֹ נ וֹ 

     
     

       יד

              טו

ד משנה 
שבמקדש עשה 

שנאמר טמא , כל  המקדש  מ לשלח  המצוה  ב)(במדבר היא  צוה,
:לנפ טמא  וכל  זב  וכל  צרע  ל  החנה  מ  חוי יראל  ני את

שבמקדש תעשה  לא
שנאמר למקדש ליכנס  הטמא  על האיסור ג )הוא ה, ולא(ש

:כ ת  כ אני א ר מחניה את  איט

ויורד  עולה
עולה  קרב חייב בשוגג כרת , חייב במזיד למקדש שנכנס טמא
'עולה' וזהו זה, בקרב שוי  אינ ועני שעשיר והיינו ויורד.

לעני  בדרגא  ו'יורד' לעשיר .טזבדרגא 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ל  ׁש יּ ׁש  ּפ י  ל אף שׂ ה, ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִמצוֹ ת
כּ ר  ׁש גגתן זדוֹ נן ל ח יּ בין אין ת ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

כּ תיב  דּ בח ּט את ד )ח ּט את, אחת (ו יּ קרא ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌
תשׂ ינה. לא אׁש ר  ה' מצוֹ ת ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִמכּ ל 
והכּ תוּ ב מ שׂ ה, בּ וֹ  ׁש אין מּפ ני  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְוּ מגדּ ף,
יצא  בּ ׁש גגה, לע שׂ ה בּ חּט את ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵאוֹ מר 
מקדּ ׁש  וטמאת משׂ ה. בּ וֹ  ׁש אין ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְמגדּ ף

אלּ א  ׁש גגתן ל חיּ בין אין ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוקד ׁש יו
וכל  בּ ויּ קרא. האמ וּ ר  וי וֹ רד  ע וֹ לה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָקר בּ ן
ל  חּט את מביאין דּ ין בּ ית אין ָהנ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌
הּמ צוֹ ת  כּ ל  נמצאוּ  הּמ ׁש יח . ולא ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִׁש גגתן,
ליהן  מביאין הּמ ׁש יח וכהן דּ ין ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש בּ ית
ל  ׁש ח יּ בין מצוֹ ת ואחת ׁש לׁש ים ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָקר בּ ן,
קב וּ ה: חּט את ׁש גגתן ול  כּ רת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְזד וֹ נן

בשאר יד. שכתב  מה על וסמך כן, דינו  המשיח שגם  בהדיא לכתוב התנא חש  לא  כאן  גם 
בלאו,טו .מצוות. אלא  שאינה זרה עבודה  לנשק  התירו  אם  אבל השתחויה, שהתירו כגון

קרבנותיהם . מביאים  כמו אין שעירה הוא בע"ז משיח שקרבן קודמת  הערה  לעיל נתבאר (כבר

שחייב יחיד כמו  ולא הורה, גם כן  אם אלא חייב אינו  שהמשוח אלא  ע "ז, שעבר יחיד של קרבנו 

אין המצוות  בשאר וכן הקרבן. מן לגמרי פטור לחוד מעשה  בשגגת ומשוח לחוד. מעשה שגגת על

לחוד ) מעשה בשגגת כלום  מביא הן:טז..המשוח ואלו  ויורד , עולה  קרבן שיקריבו מצותן ששה 
ביטוי  שבועת  והנשבע  בשגגה , בין  בזדון בין העדות שבועת והנשבע  והיולדת , המצורע,
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ולא הּמ ׁש יח. וכן  ה ּמ עשׂ ה , ׁש גגת  עם
על  א לּ א  חיּ בין  אין  זרה, בעב וֹ דה 
אין הּמ עשׂ ה. ׁש גגת  עם דּ בר העלם
ׁש זּ דוֹ נ וֹ  בדבר ׁש יּ וֹ רוּ  עד  חיּ בין  דּ ין  בּ ית 
הּמ ׁש יח. וכן  חּט את . וׁש גגת וֹ  כרת 
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

מעשׂ ה. ׁש גגת הצּ בּ וּ ר עם  רב  וׁש גג וּ  ְ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌
י ׁש גּ וּ  דּ כתיב  ּפ יהם. ל משׂ ה ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְושׂ וּ 
דּ בר : ונלם משׂ ה ׁש גגת דּ בר , ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְונלם

הּמ ׁש יח. הּמ ׁש וּ חוכן  גּ ד וֹ ל כּ הן וכן ְ◌ֵ◌ֵֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌
ד  קר בּ ן חיּ ב  אינוֹ  הּמ ׁש חה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ ׁש מן
צמ וֹ  הוּ א וישׂ ה הדּ ין מּמ נּ וּ  ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש יּ לם
ׁש ח ׁש ב , הוֹ ראה ּפ י ל  בּ ׁש וֹ גג ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַמשׂ ה

ד )דּ כתיב  מלּמ ד (ויּ קרא  הם, לאׁש מת ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
כּ ם: חיּ בין .ׁש הּמ ׁש יח אין  זרה וּ בעבוֹ דה ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌

זרה ) בּ הוֹ ראה (וּ ב בוֹ דה  ׁש גג וּ  דּ ין ׁש בּ ית ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ושׂ יר : ּפ ר  ח יּ בין זרה חיּ בין בּ ב וֹ דה אין  ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
מעשׂ ה. ׁש גגת עם  דּ בר  העלם על  א לּ א 
זרה  ב וֹ דה דּ ילפינן הּמ צוֹ ת. כּ ל  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִכּ ׁש אר 
מיני, דּ מ יני  ׁש וה מ גּ זרה מצוֹ ת ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִמאר 

ל יל : דּ בר כּ דכתבינן על א לּ א  חיּ בין  אין  ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
חּט את. ׁש גגתוֹ  ועל  כרת ׁש כּ ל ׁש זּ דוֹ נוֹ  ֶ◌ָ◌

וׁש ׁש , ׁש ל ׁש ים הן ׁש בּ ּת וֹ רה ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַהכּ רתוֹ ת
ח וּ ץ  ח ּט את, ׁש גגתן ל חיּ בין כּ לּ ן ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌◌ַ◌ְול 
ׁש גגתן  ל  ח יּ בין ׁש אין ׁש בּ הן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵמחמׁש 
ׁש הן  לפי  ּפ סח, וקר בּ ן מילה והן ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַחּט את,

דבר '.י. ונעלם  'ישגו  כעם .יא.דכתיב  שמשיח מלמד  העם לאשמת  נחלקו יב.דכתיב 
בברייתא ורבנן ז:)רבי  שגם (דף  או  לחוד מעשה  שגגת על  חייב בע"ז  שחטא משיח  אי 

שאף כרבנן שמשנתנו מסיקה הגמרא  מעשה . שגגת  עם  דבר  בהעלם  אלא  חייב אינו  בזה
וכן  כאן בהדיא  לשנות  התנא  חש  ולא דבר , העלם  גם  יש  אם אלא חייב  אינו  בע "ז 

מצוות .. בשאר  לעיל  שכתב מה על סמך  כי ולאהמשיח  וכתב התנא שהוסיף איתא  (התוי"ט 

ראיה הביא  לא  הגמרא  למה  למידק  שאיכא  וכתב  המשיח , גם  בזה לכלול חייבין' 'אין זרה  בעבודה

שהורו .זו ) ב"ד כמו  ולא זרה, בעבודה שחטא  יחיד כמו  שעירה  היא  זרה  בעבודה  המשיח (חיוב 

ושעיר  פר שמביאים  ז:)בע "ז מהם יג ..)(דף  ל "א  על שבתורה  כריתות  שמל "ו  רע "ב  עיין
עיי "ש . חטאת, שגגתם ועל כרת  זדונם על  חייבים 
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דּ בר  על ׁש יּ וֹ ר וּ  עד זרה , בעב וֹ דה  ולא 
חּט את : וׁש גגת וֹ  כרת  ׁש זּ ד וֹ נ וֹ 
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              טו

ד משנה 
שבמקדש עשה 

שנאמר טמא , כל  המקדש  מ לשלח  המצוה  ב)(במדבר היא  צוה,
:לנפ טמא  וכל  זב  וכל  צרע  ל  החנה  מ  חוי יראל  ני את

שבמקדש תעשה  לא
שנאמר למקדש ליכנס  הטמא  על האיסור ג )הוא ה, ולא(ש

:כ ת  כ אני א ר מחניה את  איט

ויורד  עולה
עולה  קרב חייב בשוגג כרת , חייב במזיד למקדש שנכנס טמא
'עולה' וזהו זה, בקרב שוי  אינ ועני שעשיר והיינו ויורד.

לעני  בדרגא  ו'יורד' לעשיר .טזבדרגא 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ל  ׁש יּ ׁש  ּפ י  ל אף שׂ ה, ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִמצוֹ ת
כּ ר  ׁש גגתן זדוֹ נן ל ח יּ בין אין ת ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

כּ תיב  דּ בח ּט את ד )ח ּט את, אחת (ו יּ קרא ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌
תשׂ ינה. לא אׁש ר  ה' מצוֹ ת ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִמכּ ל 
והכּ תוּ ב מ שׂ ה, בּ וֹ  ׁש אין מּפ ני  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְוּ מגדּ ף,
יצא  בּ ׁש גגה, לע שׂ ה בּ חּט את ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵאוֹ מר 
מקדּ ׁש  וטמאת משׂ ה. בּ וֹ  ׁש אין ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְמגדּ ף

אלּ א  ׁש גגתן ל חיּ בין אין ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוקד ׁש יו
וכל  בּ ויּ קרא. האמ וּ ר  וי וֹ רד  ע וֹ לה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָקר בּ ן
ל  חּט את מביאין דּ ין בּ ית אין ָהנ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌
הּמ צוֹ ת  כּ ל  נמצאוּ  הּמ ׁש יח . ולא ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִׁש גגתן,
ליהן  מביאין הּמ ׁש יח וכהן דּ ין ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש בּ ית
ל  ׁש ח יּ בין מצוֹ ת ואחת ׁש לׁש ים ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָקר בּ ן,
קב וּ ה: חּט את ׁש גגתן ול  כּ רת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְזד וֹ נן

בשאר יד. שכתב  מה על וסמך כן, דינו  המשיח שגם  בהדיא לכתוב התנא חש  לא  כאן  גם 
בלאו,טו .מצוות. אלא  שאינה זרה עבודה  לנשק  התירו  אם  אבל השתחויה, שהתירו כגון

קרבנותיהם . מביאים  כמו אין שעירה הוא בע"ז משיח שקרבן קודמת  הערה  לעיל נתבאר (כבר

שחייב יחיד כמו  ולא הורה, גם כן  אם אלא חייב אינו  שהמשוח אלא  ע "ז, שעבר יחיד של קרבנו 

אין המצוות  בשאר וכן הקרבן. מן לגמרי פטור לחוד מעשה  בשגגת ומשוח לחוד. מעשה שגגת על

לחוד ) מעשה בשגגת כלום  מביא הן:טז..המשוח ואלו  ויורד , עולה  קרבן שיקריבו מצותן ששה 
ביטוי  שבועת  והנשבע  בשגגה , בין  בזדון בין העדות שבועת והנשבע  והיולדת , המצורע,
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ת עשׂ ה  לא  ועל עשׂ ה על חיּ בין  אין 
ּת לוּ י א ׁש ם מביאין  ואין  ׁש בּ ּמ קדּ ׁש ,
ׁש בּ ּמ קדּ ׁש . ת עשׂ ה לא  ועל עשׂ ה  על
ת עשׂ ה  לא  ועל עשׂ ה על חיּ בין  אבל
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

תעשׂ ה ד לא  ועל  עשׂ ה על חיּ בין  אין 
בּ טמאת ׁש בּ ּמ קדּ ׁש . וטע וּ  ׁש הוֹ ר וּ  דּ ין בּ ית ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌

להביא  מחיּ בין אין וקד ׁש יו, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמקדּ ׁש 
צבּ וּ ר : ׁש בּ ּמ קדּ ׁש .קר בּ ן עשׂ ה כּ גוֹ ן על ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌

לצאת  לוֹ  ׁש ּמ צוה בּ ּמ קדּ ׁש , ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ טמא
חיּ ב בּ אר כּ ה ויצא ׁש הה ואם ◌ָ◌ַ◌ָ◌◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ קצרה,
בּ אר כּ ה  לצאת לוֹ  ׁש הוֹ ר וּ  דּ ין וּ בית ◌ָ◌◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָכּ רת.
ׁש גגה  ל ׁש אין לפי קר בּ ן, חיּ בין ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵאין
ׁש ּט ה  יחיד כּ לוֹ מר  חּט את, קר בּ ן ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָזוֹ 

חּט את  ח יּ ב  אינוֹ  בּ אר כּ ה ויצא בּ זוֹ  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוׁש גג 
ויוֹ רד: ע וֹ לה קר בּ ן אלּ א ולא קב וּ ה ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

ׁש בּ ּמ קדּ ׁש . ל ּמ קדּ ׁש תעשׂ ה יכּ נס ׁש א ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
א בּ טמאה: מביאין  וכוּ '.ואין  ּת ל וּ י  ׁש ם  ְ◌◌ְ◌ָ◌

חּט את  ׁש גגתוֹ  ל ׁש חיּ בין דּ בר  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש כּ ל 
ׁש לּ וֹ  הוֹ דע  לא ל מביאין ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְקב וּ ה,
ואין  הוֹ איל מקדּ ׁש  וטמאת ּת ל וּ י . ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ָאׁש ם
אין  [קב וּ ה], ח ּט את ׁש גגתוֹ  ל ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַחיּ בין
ּת לוּ י: אׁש ם ׁש לּ וֹ  הוֹ דע  לא ל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְמביאין

בשגגה . למקדש  שנכנס  והטמא בשגגה, קדש  שאכל והטמא  בשגגה , שגגותלשקר  (רמב "ם

ה"א) העולהפ"י רק ביולדת  ויורד, בעולה  הם חטאתו ובין שלו  העולה קרבן בין במצורע  .
האחרים  ובארבעה  ויורד, בעולה  היא וטומאתשלה  מקדש, טומאת ביטוי, שבועת העדות , (שבועת 

עני קדשיו ) לחטאת, שעירה או כשבה רק  מביא  עשיר  ויורד. בעולה  היא החטאת  רק 
שאין  הוא מרוד  עני  ואם לעולה . ואחד  לחטאת  אחד יונה  בני שני  או תורים שתי  מביא 

חוטא  מנחת הקרויה והיא  סלת , האיפה  עשירית  מביא לזאת, אף  משגת שםידו  (רמב "ם

ד ) - ב  ורבי יז..הל' שמעון  דרבי פלוגתא  דהוי  משום משיח, בכהן  איירי לא משנתנו
קבועה, חטאת בהם שיש  מצוות  על כמו פר  חייב  עקיבא לרבי בפרקין . לקמן  עקיבא

לגמרי ליה  פוטר  ח:)ור "ש  דף שחייבין יח..(רש "י דבר  על אלא תלוי  אשם מביאין  אין כי
ב "ד כי  ביחידים , רק  הוא זה  ודין עיי "ש. ברע "ב , כדאיתא  קבועה , חטאת  שגגתו על 

קבועה  חטאת  ששגגתו  בדבר  אף  תלוי  אשם  כלל חייבים  אינם ברע "א)(רש "י,ומשיח .הובא 
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עשׂ ה  על ּת לוּ י  א ׁש ם וּ מביאין  ׁש בּ נּ דּ ה ,
היא איזוֹ  ׁש בּ נּ דּ ה. תעשׂ ה לא ועל
הנּ דּ ה. מן  ּפ רׁש  ׁש בּ נּ דּ ה, עשׂ ה מצות 
ה נּ דּ ה : אל תבא  לא ת עשׂ ה , לא וּ מצות 
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ה משנה 

העדות שבועת   הקול שמיעת
א) ה ראה(ויקרא א עד והא אלה ק ל  ומעה תחטא י   ונפ

:נע ונ א ייד לא א ידע א
.די בבית  עבורו להעיד חייב לחברו  עדות  שהיודע  מכא
חייב מזיד  בי שוגג  בי עדות , לו יודע  שאינו שקר על הנשבע 

ויורד עולה קרב

ביטוי  שבועת
ד ) ה  להיטיב(ויקרא  א להרע  פתיב לבא ת בע י  נפ א

וא ידע וה א  מ ונעל בעה האד יבא א ר לכל 
מאה: לאחת 

וכ פלוני. דבר לעשות לא  או  לעשות שנשבע  היינו  ביטוי שבועת
שבועת הנשבע  פלוני. דבר נע ה שלא  או  שנע ה נשבע   א
ויורד. עולה קרב חייב  ובשוגג מלקות , חייב במזיד שקר , על  ביטוי

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש בּ נּ דּ ה. עשׂ ה ם על מ ׁש ּמ ׁש  היה ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
ּת ה  נטמאתי  לוֹ  ואמרה ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהּט הוֹ רה
לפר ׁש , ליו מצוה ּת ׁש מי ׁש , ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִבּ ׁש ת
היא  הנאה ׁש היציאה מ יּ ד, יפר ׁש  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ִֹ◌ְולא

צּפ רניו נוֹ ץ אלּ א כּ ביאתוֹ , בּ ּק רקע ל וֹ  ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌

וּ פוֹ ר ׁש  האבר  ׁש יּ מ וּ ת ד  ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַוּ ממ ּת ין
ואם  ׁש בּ נּ דּ ה. שׂ ה וזהוּ  קׁש י . ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִֹֹ◌ְבּ לא
והוֹ ר וּ  זוֹ  בּ הוֹ ראה דּ ין בּ ית ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָׁש גג וּ 
דּ בר , הלם ּפ ר  חיּ בין מיּ ד , ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ פר ׁש 
ח ּט את: ׁש גגתוֹ  ל ח יּ ב  ׁש היּ חיד  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְלפי 

לרש "י יט. שבנדה, תעשה ולא  שבנדה. בעשה טעות  היינו  מיד , פרוש  לו  ואמרו נטמא  אם 
תעשה. לא  על  גם עובר  באיסור  ממנה הפורש  הרא"ש ולתוספות  אליה, לבא שהתירו היינו 

 י י ח ר ו ק מ

זקק



משיח כה הוריות הורה ב פרק יח

ת עשׂ ה  לא  ועל עשׂ ה על חיּ בין  אין 
ּת לוּ י א ׁש ם מביאין  ואין  ׁש בּ ּמ קדּ ׁש ,
ׁש בּ ּמ קדּ ׁש . ת עשׂ ה לא  ועל עשׂ ה  על
ת עשׂ ה  לא  ועל עשׂ ה על חיּ בין  אבל

ד     
     

      
     

יז   
     

  יח        
          

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

תעשׂ ה ד לא  ועל  עשׂ ה על חיּ בין  אין 
בּ טמאת ׁש בּ ּמ קדּ ׁש . וטע וּ  ׁש הוֹ ר וּ  דּ ין בּ ית ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ַ◌

להביא  מחיּ בין אין וקד ׁש יו, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמקדּ ׁש 
צבּ וּ ר : ׁש בּ ּמ קדּ ׁש .קר בּ ן עשׂ ה כּ גוֹ ן על ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌

לצאת  לוֹ  ׁש ּמ צוה בּ ּמ קדּ ׁש , ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ טמא
חיּ ב בּ אר כּ ה ויצא ׁש הה ואם ◌ָ◌ַ◌ָ◌◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ קצרה,
בּ אר כּ ה  לצאת לוֹ  ׁש הוֹ ר וּ  דּ ין וּ בית ◌ָ◌◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָכּ רת.
ׁש גגה  ל ׁש אין לפי קר בּ ן, חיּ בין ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵאין
ׁש ּט ה  יחיד כּ לוֹ מר  חּט את, קר בּ ן ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָזוֹ 

חּט את  ח יּ ב  אינוֹ  בּ אר כּ ה ויצא בּ זוֹ  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוׁש גג 
ויוֹ רד: ע וֹ לה קר בּ ן אלּ א ולא קב וּ ה ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

ׁש בּ ּמ קדּ ׁש . ל ּמ קדּ ׁש תעשׂ ה יכּ נס ׁש א ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
א בּ טמאה: מביאין  וכוּ '.ואין  ּת ל וּ י  ׁש ם  ְ◌◌ְ◌ָ◌

חּט את  ׁש גגתוֹ  ל ׁש חיּ בין דּ בר  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש כּ ל 
ׁש לּ וֹ  הוֹ דע  לא ל מביאין ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְקב וּ ה,
ואין  הוֹ איל מקדּ ׁש  וטמאת ּת ל וּ י . ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ָ◌ָאׁש ם
אין  [קב וּ ה], ח ּט את ׁש גגתוֹ  ל ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַחיּ בין
ּת לוּ י: אׁש ם ׁש לּ וֹ  הוֹ דע  לא ל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְמביאין

בשגגה . למקדש  שנכנס  והטמא בשגגה, קדש  שאכל והטמא  בשגגה , שגגותלשקר  (רמב "ם

ה"א) העולהפ"י רק ביולדת  ויורד, בעולה  הם חטאתו ובין שלו  העולה קרבן בין במצורע  .
האחרים  ובארבעה  ויורד, בעולה  היא וטומאתשלה  מקדש, טומאת ביטוי, שבועת העדות , (שבועת 

עני קדשיו ) לחטאת, שעירה או כשבה רק  מביא  עשיר  ויורד. בעולה  היא החטאת  רק 
שאין  הוא מרוד  עני  ואם לעולה . ואחד  לחטאת  אחד יונה  בני שני  או תורים שתי  מביא 

חוטא  מנחת הקרויה והיא  סלת , האיפה  עשירית  מביא לזאת, אף  משגת שםידו  (רמב "ם

ד ) - ב  ורבי יז..הל' שמעון  דרבי פלוגתא  דהוי  משום משיח, בכהן  איירי לא משנתנו
קבועה, חטאת בהם שיש  מצוות  על כמו פר  חייב  עקיבא לרבי בפרקין . לקמן  עקיבא

לגמרי ליה  פוטר  ח:)ור "ש  דף שחייבין יח..(רש "י דבר  על אלא תלוי  אשם מביאין  אין כי
ב "ד כי  ביחידים , רק  הוא זה  ודין עיי "ש. ברע "ב , כדאיתא  קבועה , חטאת  שגגתו על 

קבועה  חטאת  ששגגתו  בדבר  אף  תלוי  אשם  כלל חייבים  אינם ברע "א)(רש "י,ומשיח .הובא 

 י י ח ר ו ק מ

משיח כה הוריות הורה ב יט פרק

עשׂ ה  על ּת לוּ י  א ׁש ם וּ מביאין  ׁש בּ נּ דּ ה ,
היא איזוֹ  ׁש בּ נּ דּ ה. תעשׂ ה לא ועל
הנּ דּ ה. מן  ּפ רׁש  ׁש בּ נּ דּ ה, עשׂ ה מצות 
ה נּ דּ ה : אל תבא  לא ת עשׂ ה , לא וּ מצות 

      
      
     

    
     

       
           

      יט 

ה משנה 

העדות שבועת   הקול שמיעת
א) ה ראה(ויקרא א עד והא אלה ק ל  ומעה תחטא י   ונפ

:נע ונ א ייד לא א ידע א
.די בבית  עבורו להעיד חייב לחברו  עדות  שהיודע  מכא
חייב מזיד  בי שוגג  בי עדות , לו יודע  שאינו שקר על הנשבע 

ויורד עולה קרב

ביטוי  שבועת
ד ) ה  להיטיב(ויקרא  א להרע  פתיב לבא ת בע י  נפ א

וא ידע וה א  מ ונעל בעה האד יבא א ר לכל 
מאה: לאחת 

וכ פלוני. דבר לעשות לא  או  לעשות שנשבע  היינו  ביטוי שבועת
שבועת הנשבע  פלוני. דבר נע ה שלא  או  שנע ה נשבע   א
ויורד. עולה קרב חייב  ובשוגג מלקות , חייב במזיד שקר , על  ביטוי

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ׁש בּ נּ דּ ה. עשׂ ה ם על מ ׁש ּמ ׁש  היה ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
ּת ה  נטמאתי  לוֹ  ואמרה ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהּט הוֹ רה
לפר ׁש , ליו מצוה ּת ׁש מי ׁש , ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִבּ ׁש ת
היא  הנאה ׁש היציאה מ יּ ד, יפר ׁש  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ִֹ◌ְולא

צּפ רניו נוֹ ץ אלּ א כּ ביאתוֹ , בּ ּק רקע ל וֹ  ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌

וּ פוֹ ר ׁש  האבר  ׁש יּ מ וּ ת ד  ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַוּ ממ ּת ין
ואם  ׁש בּ נּ דּ ה. שׂ ה וזהוּ  קׁש י . ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִֹֹ◌ְבּ לא
והוֹ ר וּ  זוֹ  בּ הוֹ ראה דּ ין בּ ית ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָׁש גג וּ 
דּ בר , הלם ּפ ר  חיּ בין מיּ ד , ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ פר ׁש 
ח ּט את: ׁש גגתוֹ  ל ח יּ ב  ׁש היּ חיד  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְלפי 

לרש "י יט. שבנדה, תעשה ולא  שבנדה. בעשה טעות  היינו  מיד , פרוש  לו  ואמרו נטמא  אם 
תעשה. לא  על  גם עובר  באיסור  ממנה הפורש  הרא"ש ולתוספות  אליה, לבא שהתירו היינו 
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זקק



משיח כה הוריות הורה ב פרק כ

בּ ּט וּ י ועל ה קּ וֹ ל, ׁש מיעת  על חיּ בין  אין 
וקדׁש יו.שׂ פתים  מקדּ ׁש  טמאת  ועל , 

ה 

וקדשיו מקדש  טומאת

קדש לאכול או  טמא, כשהוא  למקדש ליכנס  האיסור היינו 
במזיד טמא, כשהיה  קדש אכל או למקדש נכנס  טמא. כשהוא

ויורד . עולה קרב חייב  בשוגג כרת  חייב

הנשיא שעיר

כג )  כב ד , ה'(ויקרא מצת  מל אחת  ועה יחטא  ניא אר
 אתח אליו  ה דע  א :וא גגה תעינה לא אר  אלהיו 

ק את  והביא  חטא מי:אר זכר  יע עיר נר 

מביא שיחיד  חטא  כל שעל  מכא ולמדי . מל היינו נשיא,
קבועה שעירה)חטאת  או  שעיר(כשבה   המל מביא  .כ,

       
     

     
            

           כא 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ה ּק וֹ ל.ה  ׁש מיעת על חיּ בין ׁש ה ׁש בּ יעוֹ אין  ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌
לוֹ , היד ולא  דוּ ת לוֹ  י וֹ ד אם  ◌ִ◌ֵֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲחבר וֹ 

ה)כּ דכתיב וׁש מה (ו יּ קרא תחטא  כּ י ונפ ׁש  ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
וגוֹ ': ד וה וּ א  אלה  שׂ פתים .ק וֹ ל בּ ּט וּ י ועל ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌

ׁש אכל  א וֹ  ואכל, אכל ׁש א  ◌ַֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ְׁש ב וּ ה
לא  אכל , ולא אכלּת י וכן  אכל. ֹ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְולא 

ואכל: וקדׁש יו.אכלּת י מקדּ ׁש  טמאת ועל ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌
קדׁש  ׁש אכל א וֹ  בּ טמאה , לּמ קדּ ׁש  ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַה נּ כנס
בּ אחת  בּ ה וֹ ראה  ׁש גגוּ  אם  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְ[בּ טמאה ].
בּ ית  לא  קר בּ ן  חיּ בין אין  א לּ וּ , ◌ֵֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִמכּ ל
היחידים  ׁש אין  לפי ה ּמ ׁש יח, ולא  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִדּ ין 

חּט את  ׁש גגתן ל  קב וּ ה:חיּ בין ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌

משיח,כ. כהן פר  וכמו צבור  של דבר  העלם  בפר  כמו  בהוראה  תלוי  אין  במלך
קבועה חטאת עליה חייב שהיחיד עבירה כל כי  לחוד, במעשה אלא  תלוי  ואינו 
החיצונות חטאות כשאר  דינו זה ושעיר  שעיר . המלך חייב שעירה , או כשבה  דהיינו

לכהנים . נאכל ובשרו  החיצון  מזבח על נזרק נשניתכא.שדמו סתמא זו  רישא
שאין  הקודמת  במשנה  לעיל שנינו  וכבר  הגלילי. יוסי רבי  מדברי  חלק  ואינה
ולא אינך , וה"ה  קבועה , בחטאת שאינה  כיון  וקדשיו  מקדש  טומאת על  חייבין

הנשיא בענין  ור "ע ריה"ג  פלוגתת  להשמיענו  אלא כאן  בתוי"ט )נשנית  הובא  .(רש"י

 י י ח ר ו ק מ

משיח כה הוריות הורה ב כאפרק

יוֹ סי ר בּ י דּ ברי  בהם, כּ יּ וֹ צא  והנּ שׂ יא 
הנּ שׂ יא א וֹ מר , עקיבא  רבּ י  הגּ לילי .
הקּ וֹ ל, מּׁשמיעת חוּ ץ בּ כלּ ן חיּ ב

     
     

     כב
    

           
         כג 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בהם. כּ יּ וֹ צא  בּ אחד והנּ שׂ יא  ׁש גג   מל ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
מוּ ם  וּ פטוּ ר  שׂ יר  מביא אינוֹ  אלּ וּ  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִמכּ ל 
 תגּ י לא ואם כּ תיב  הנ דּ בכל  ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָקר בּ ן,
לידי ׁש בּ אים מי ידוֹ , תיג לא ואם ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָידוֹ 
בּ אין  ׁש אינן גּ ד וֹ ל וכהן  מל יצא ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲניּ וּ ת,

ניּ וּ ת: חיּ ב.לידי הנּ שׂ יא  א וֹ מר עקיבא  ר בּ י  ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌
כּ תיב  ד )דּ ב נּ שׂ יא הכּ הן (ׁש ם  ליו וכ ּפ ר  ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌

האמ וּ ר  ויוֹ רד ע וֹ לה וּ בקר בּ ן ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵמח ּט אתוֹ ,
וּ בטמאת  שׂ פתים וּ בב ּט וּ י קוֹ ל ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש מית

ה )כּ תיב מקדּ ׁש  הכּ הן (ׁש ם  ליו וכ ּפ ר  ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌
בּ הן. חיּ ב  ׁש הנּ שׂ יא  לל ּמ ד ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵמח ּט אתוֹ ,
האמ וּ ר  מּק ר בּ ן ּפ ט וּ ר  מ ׁש יח דּ כהן ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌ְוהאי
וטמאת  שׂ פתים וּ ב ּט וּ י קוֹ ל  ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש מית
מוּ ם  הוּ א קיבא ר בּ י  לדברי ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמקדּ ׁש ,

ו)דּ כתיב  וג וֹ '(ׁש ם  וּ בניו אהרן קר בּ ן זה ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌
ל וֹ מר  הוּ א, מע וּ ט  זה, האיפה, ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲשׂ ירת
בּ א  חב ּת ין מנחת ׁש ל  האיפה ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲשׂ ירית
איפה  שׂ ירית ואין הּמ ׁש יח , ל כּ הן ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ָחוֹ בה

שׂ ירית  למע וּ טי  חוֹ בה, לוֹ  בּ א ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַאחר 
ׁש אין  וכ וּ ' קוֹ ל  בּ ׁש מי ת האמ וּ ר  ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָהאיפה
ׁש ּמ טוֹ  וכיון אוֹ תוֹ . מביא הּמ ׁש יח  ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ַהכּ הן
נּמ י נתמ ט  האיפה, מ שׂ ירית ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַהכּ תוּ ב 
בּ נין. האמוּ ר  קר בּ ן וּ מכּ ל  ּת וֹ רים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִמּת י
ליו  וכּפ ר  ּפ ר ׁש ה אוֹ תּה  בּ סוֹ ף ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִדּ כתיב 
מאחת  חטא אׁש ר  חּט אתוֹ  ל  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵֹ◌ַהכּ הן
מתכּ ּפ ר  מאלּ ה בּ אחת הּמ תכּ ּפ ר  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵמאלּ ה,
אין  מאלּ ה בּ אחת מתכּ ּפ ר  וׁש אין ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ְבּ כ לּ ן,
קיבא  כּ ר בּ י  הלכה ואין בּ כלּ ן. ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתכּ ּפ ר 
ונשׂ יא  מׁש יח  כּ הן אלּ א יוֹ סי , כּ ר בּ י ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵֹ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ְולא
ׁש מי ת  ל  ויוֹ רד ע וֹ לה קר בּ ן ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַחיּ בין
טמאת  ול  שׂ פתים בּ ּט וּ י  ול ◌ַ◌ְ◌◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְקוֹ ל 
והא  בּ מתניתין. לקּמ ן כּ דמוּ כח ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִמקדּ ׁש 
הּק וֹ ל  ׁש מי ת ל  חיּ בין אין ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִדתנינן
כּ הן  ולא דּ ין בּ ית לא דּ מׁש מע  ◌ֵֹֹ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְוכ וּ '
ׁש אר  ל  הבּ א ּפ ר  חיּ ב  אינוֹ  הינוּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָמׁש יח ,
וי וֹ רד : ע וֹ לה קר בּ ן ח יּ ב  אבל  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִמצוֹ ת,

ר "ע.כב. וטעם טעמו ועיי"ש  ברע"ב, ומשיחכג .כדאיתא ב "ד  לת "ק  ונמצא,
לגמרי , פטור  גם  לריה"ג נשיא וקדשיו . מקדש  ובטומאת  בשבועות  לגמרי  פטורים

העדות . משבועת חוץ בכולם ויורד בעולה חייב  נשיא פליגולר "ע  בברייתא (ר "ע
משיח כהן פר  עליהן חייב שמשיח סובר הוא כי משיח, על בתוי "ט)גם  הובא  .)(רש "י,

 י י ח ר ו ק מ

זקק



משיח כה הוריות הורה ב פרק כ

בּ ּט וּ י ועל ה קּ וֹ ל, ׁש מיעת  על חיּ בין  אין 
וקדׁש יו.שׂ פתים  מקדּ ׁש  טמאת  ועל , 

ה 

וקדשיו מקדש  טומאת

קדש לאכול או  טמא, כשהוא  למקדש ליכנס  האיסור היינו 
במזיד טמא, כשהיה  קדש אכל או למקדש נכנס  טמא. כשהוא

ויורד . עולה קרב חייב  בשוגג כרת  חייב

הנשיא שעיר

כג )  כב ד , ה'(ויקרא מצת  מל אחת  ועה יחטא  ניא אר
 אתח אליו  ה דע  א :וא גגה תעינה לא אר  אלהיו 

ק את  והביא  חטא מי:אר זכר  יע עיר נר 

מביא שיחיד  חטא  כל שעל  מכא ולמדי . מל היינו נשיא,
קבועה שעירה)חטאת  או  שעיר(כשבה   המל מביא  .כ,

       
     

     
            

           כא 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ה ּק וֹ ל.ה  ׁש מיעת על חיּ בין ׁש ה ׁש בּ יעוֹ אין  ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌
לוֹ , היד ולא  דוּ ת לוֹ  י וֹ ד אם  ◌ִ◌ֵֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲחבר וֹ 

ה)כּ דכתיב וׁש מה (ו יּ קרא תחטא  כּ י ונפ ׁש  ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
וגוֹ ': ד וה וּ א  אלה  שׂ פתים .ק וֹ ל בּ ּט וּ י ועל ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌

ׁש אכל  א וֹ  ואכל, אכל ׁש א  ◌ַֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ְׁש ב וּ ה
לא  אכל , ולא אכלּת י וכן  אכל. ֹ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְולא 

ואכל: וקדׁש יו.אכלּת י מקדּ ׁש  טמאת ועל ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌
קדׁש  ׁש אכל א וֹ  בּ טמאה , לּמ קדּ ׁש  ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַה נּ כנס
בּ אחת  בּ ה וֹ ראה  ׁש גגוּ  אם  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌◌ְ[בּ טמאה ].
בּ ית  לא  קר בּ ן  חיּ בין אין  א לּ וּ , ◌ֵֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִמכּ ל
היחידים  ׁש אין  לפי ה ּמ ׁש יח, ולא  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִדּ ין 

חּט את  ׁש גגתן ל  קב וּ ה:חיּ בין ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌

משיח,כ. כהן פר  וכמו צבור  של דבר  העלם  בפר  כמו  בהוראה  תלוי  אין  במלך
קבועה חטאת עליה חייב שהיחיד עבירה כל כי  לחוד, במעשה אלא  תלוי  ואינו 
החיצונות חטאות כשאר  דינו זה ושעיר  שעיר . המלך חייב שעירה , או כשבה  דהיינו

לכהנים . נאכל ובשרו  החיצון  מזבח על נזרק נשניתכא.שדמו סתמא זו  רישא
שאין  הקודמת  במשנה  לעיל שנינו  וכבר  הגלילי. יוסי רבי  מדברי  חלק  ואינה
ולא אינך , וה"ה  קבועה , בחטאת שאינה  כיון  וקדשיו  מקדש  טומאת על  חייבין

הנשיא בענין  ור "ע ריה"ג  פלוגתת  להשמיענו  אלא כאן  בתוי"ט )נשנית  הובא  .(רש"י

 י י ח ר ו ק מ

משיח כה הוריות הורה ב כאפרק

יוֹ סי ר בּ י דּ ברי  בהם, כּ יּ וֹ צא  והנּ שׂ יא 
הנּ שׂ יא א וֹ מר , עקיבא  רבּ י  הגּ לילי .
הקּ וֹ ל, מּׁשמיעת חוּ ץ בּ כלּ ן חיּ ב

     
     

     כב
    

           
         כג 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בהם. כּ יּ וֹ צא  בּ אחד והנּ שׂ יא  ׁש גג   מל ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
מוּ ם  וּ פטוּ ר  שׂ יר  מביא אינוֹ  אלּ וּ  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִמכּ ל 
 תגּ י לא ואם כּ תיב  הנ דּ בכל  ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָקר בּ ן,
לידי ׁש בּ אים מי ידוֹ , תיג לא ואם ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָידוֹ 
בּ אין  ׁש אינן גּ ד וֹ ל וכהן  מל יצא ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲניּ וּ ת,

ניּ וּ ת: חיּ ב.לידי הנּ שׂ יא  א וֹ מר עקיבא  ר בּ י  ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌
כּ תיב  ד )דּ ב נּ שׂ יא הכּ הן (ׁש ם  ליו וכ ּפ ר  ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌

האמ וּ ר  ויוֹ רד ע וֹ לה וּ בקר בּ ן ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵמח ּט אתוֹ ,
וּ בטמאת  שׂ פתים וּ בב ּט וּ י קוֹ ל ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש מית

ה )כּ תיב מקדּ ׁש  הכּ הן (ׁש ם  ליו וכ ּפ ר  ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌
בּ הן. חיּ ב  ׁש הנּ שׂ יא  לל ּמ ד ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵמח ּט אתוֹ ,
האמ וּ ר  מּק ר בּ ן ּפ ט וּ ר  מ ׁש יח דּ כהן ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌ְוהאי
וטמאת  שׂ פתים וּ ב ּט וּ י קוֹ ל  ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש מית
מוּ ם  הוּ א קיבא ר בּ י  לדברי ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמקדּ ׁש ,

ו)דּ כתיב  וג וֹ '(ׁש ם  וּ בניו אהרן קר בּ ן זה ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌
ל וֹ מר  הוּ א, מע וּ ט  זה, האיפה, ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲשׂ ירת
בּ א  חב ּת ין מנחת ׁש ל  האיפה ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲשׂ ירית
איפה  שׂ ירית ואין הּמ ׁש יח , ל כּ הן ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ָחוֹ בה

שׂ ירית  למע וּ טי  חוֹ בה, לוֹ  בּ א ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַאחר 
ׁש אין  וכ וּ ' קוֹ ל  בּ ׁש מי ת האמ וּ ר  ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָהאיפה
ׁש ּמ טוֹ  וכיון אוֹ תוֹ . מביא הּמ ׁש יח  ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ַהכּ הן
נּמ י נתמ ט  האיפה, מ שׂ ירית ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַהכּ תוּ ב 
בּ נין. האמוּ ר  קר בּ ן וּ מכּ ל  ּת וֹ רים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִמּת י
ליו  וכּפ ר  ּפ ר ׁש ה אוֹ תּה  בּ סוֹ ף ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִדּ כתיב 
מאחת  חטא אׁש ר  חּט אתוֹ  ל  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵֹ◌ַהכּ הן
מתכּ ּפ ר  מאלּ ה בּ אחת הּמ תכּ ּפ ר  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵמאלּ ה,
אין  מאלּ ה בּ אחת מתכּ ּפ ר  וׁש אין ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌◌ְבּ כ לּ ן,
קיבא  כּ ר בּ י  הלכה ואין בּ כלּ ן. ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתכּ ּפ ר 
ונשׂ יא  מׁש יח  כּ הן אלּ א יוֹ סי , כּ ר בּ י ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵֹ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ְולא
ׁש מי ת  ל  ויוֹ רד ע וֹ לה קר בּ ן ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַחיּ בין
טמאת  ול  שׂ פתים בּ ּט וּ י  ול ◌ַ◌ְ◌◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְקוֹ ל 
והא  בּ מתניתין. לקּמ ן כּ דמוּ כח ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִמקדּ ׁש 
הּק וֹ ל  ׁש מי ת ל  חיּ בין אין ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִדתנינן
כּ הן  ולא דּ ין בּ ית לא דּ מׁש מע  ◌ֵֹֹ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְוכ וּ '
ׁש אר  ל  הבּ א ּפ ר  חיּ ב  אינוֹ  הינוּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָמׁש יח ,
וי וֹ רד : ע וֹ לה קר בּ ן ח יּ ב  אבל  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִמצוֹ ת,

ר "ע.כב. וטעם טעמו ועיי"ש  ברע"ב, ומשיחכג .כדאיתא ב "ד  לת "ק  ונמצא,
לגמרי , פטור  גם  לריה"ג נשיא וקדשיו . מקדש  ובטומאת  בשבועות  לגמרי  פטורים

העדות . משבועת חוץ בכולם ויורד בעולה חייב  נשיא פליגולר "ע  בברייתא (ר "ע
משיח כהן פר  עליהן חייב שמשיח סובר הוא כי משיח, על בתוי "ט)גם  הובא  .)(רש "י,

 י י ח ר ו ק מ

זקק



משיח כה הוריות הורה ב פרק כב

לא א וֹ ת וֹ , דנין  ולא  דן  לא  ׁש ה ּמ ל
א וֹ ת וֹ : מעידין  ולא  מעיד 

על ׁש חיּ בין ׁש בּ ּת וֹ רה הּמ צוֹ ת כּ ל
ה יּ חיד  חּט את , ׁש גגתן  ועל כּ רת  זדוֹ נן 
שׂ עיר, וה נּ שׂ יא  וּ שׂ עירה, כשׂ בּ ה  מביא 
וּ ב עבוֹ דה  ּפ ר . מביאין  דּ ין  וּ בית  וּ מׁש יח
מביאין וה ּמ ׁש יח וה נּ שׂ יא  היּ חיד  זרה ,
ּפ ר ושׂ עיר, ּפ ר דּ ין וּ בית שׂ עירה,

לחּט את : ושׂ עיר  לע וֹ לה 

ו

      
     

    
  כד

    
    כה 

     
     

     
 כו    

    
    

   
   

             כז 
       

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

והּמ ׁש יח ו והנּ שׂ יא  היּ חיד זרה וּ בעבוֹ דה
שׂ עירה. ל מביאין  ׁש לח בּ פר ׁש ת ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌

טו) כּ תיב(בּ מד בּ ר  זרה ב וֹ דה בּ קר בּ ן ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌

וג וֹ ' ב ׁש גגה ּת חטא אחת נפׁש  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְואם
אחת  ּת וֹ רה בּ תרי ּה  וּ כתיב  ז, ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוהקריבה
זה: לקר בּ ן כּ לּ ן את הׁש וה לכם, ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִיהיה

דודכד. בית ומלכי  נפשות , בדיני  ולא ממונות  בדיני לא  מעידין  אין ישראל בית מלכי
ממונות דיני ולא  נפשות דיני  מ"ב)מעידין פ"ב בסנהדרין שאף(כדאיתא שכיון לר "ע  וס "ל ,

קול  שמיעת דין בהו שייך לא  העדיות  בכל מעידין  אינם  רע "בכה..(תוי"ט )הם לעיל עיין
בטומאה למקדש  והנכנס  ופסח, ממילה  חוץ  שבתורה  כריתות הל"ו כל  שהם  ג' במשנה

ומגדף. בטומאה  קדש  חטאתו כו .והאוכל  שחייב ביחיד  כמו לחוד, במעשה ששגג מלך
ובמעשה. בהוראה  אלא  שלהם  קרבן  מביאים  אינם  וב"ד משיח ורק לחוד . מעשה  על 

בקרא.כז. להדיא  משמע  שכן  ברע"ב  שעירה)כמבואר  אלא  חייב אינו  ועשה הורה המשיח אם .(וגם

 י י ח ר ו ק מ

משיח כה הוריות הורה ב כג פרק

חיּ בין , וה נּ שׂ יא  היּ חיד  ּת לוּ י , א ׁש ם
אׁש ם ּפ טוּ רים. דּ ין וּ בית וּ מׁש יח
חיּ בין , והּמ ׁש יח והנּ שׂ יא  ה יּ חיד ודּ אי,

ז

ז משנה
תלוי   אש

מביא חטאת , עליו  חייבי שבשוגג  חטא  על עבר א נסתפק
של  ואחת  חלב של  אחת  חתיכות  שתי לפניו היו כגו תלוי . אש

תלוי.  אש מביא איזו , יודע  ואינו מה אחת  ואכל  שומ

ודאי   אש

גזילות, אש מעילות,  אש ודאי . על שבאי  ה אשמות  חמשה
חרופה . שפחה  אש מצורע, אש נזיר, אש

     
    

    
     

     
        כח     

         

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ּת ל וּ י.א ז כּ רת ׁש ם  זד וֹ נן  ל ׁש ח יּ בין  ברוֹ ת ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

ע  חיּ בין קב וּ ה, חּט את ׁש גגתן לא ול ל ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֹ
זיתים , כּ ׁש ני כּ גוֹ ן  ּת לוּ י, א ׁש ם ׁש לּ הן  ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַה וֹ דע 
ואכל  ׁש ּמ ן, ׁש ל  ואחד  חלב  ׁש ל ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶאחד

אכל : מהן איזה  י וֹ ד ואינוֹ  מהן ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶאחד
ּפ ט וּ רין . דּ ין  וּ בית בּ קר בּ ן והּמ ׁש יח דּ כתיב  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌

ד )צבּ וּ ר  והקריב וּ ,(ויּ קרא החּט את ונוֹ דה ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌

וּ מׁש יח הוֹ דע . ל  אלּ א קר בּ ן ח יּ בין ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵאין

דּ ין: ו דּ אי .א כּ בית הן ׁש ם  אׁש מוֹ ת חמ ה ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌
אׁש ם  מ ילוֹ ת, אׁש ם הוּ דּ אי, ל  ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶׁש בּ אין
אׁש ם  מצרע , אׁש ם נזיר , אׁש ם ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְגּ זלוֹ ת,

חר וּ פה: והּמ ׁש יח ׁש פחה והנּ שׂ יא  היּ חיד ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌
לא חיּ בין . הם, יחיד מ שׂ ה אלּ וּ  ׁש כּ ל  ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֹ

ונשׂ יא: מׁש יח  ׁש נא ולא הדי וֹ ט  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְׁש נא

צבור כח. של דבר  העלם  פר  בפרשת מדכתיב דילפינן  כתב  יד )הרע"ב ד , ונודעה(ויקרא 
דין . כבית ומשיח  חטא , אשר  חשהחטאת  ולא  מפר, פטורים למה  טעם  לתת רק  שבא  (ונראה

בגמרא  יליף זה ודבר ויורד, מעולה שפטורין הטעם  ז.)לפרש  תלוי(דף באשם  יח)מדכתיב  ה, (ויקרא

שחייב כלומר  שוה , וחטאתו  ששגגתו  מי שרק  מיניה  ודרשינן  שגג, אשר  שגגתו  על הכהן עליו  וכפר

מעשה) שגגת עם דבר  העלם על אלא  חייבין שאין וב"ד גדול כהן  לאפוקי לחוד , מעשה  שגגת .על 

 י י ח ר ו ק מ

זקק



משיח כה הוריות הורה ב פרק כב

לא א וֹ ת וֹ , דנין  ולא  דן  לא  ׁש ה ּמ ל
א וֹ ת וֹ : מעידין  ולא  מעיד 

על ׁש חיּ בין ׁש בּ ּת וֹ רה הּמ צוֹ ת כּ ל
ה יּ חיד  חּט את , ׁש גגתן  ועל כּ רת  זדוֹ נן 
שׂ עיר, וה נּ שׂ יא  וּ שׂ עירה, כשׂ בּ ה  מביא 
וּ ב עבוֹ דה  ּפ ר . מביאין  דּ ין  וּ בית  וּ מׁש יח
מביאין וה ּמ ׁש יח וה נּ שׂ יא  היּ חיד  זרה ,
ּפ ר ושׂ עיר, ּפ ר דּ ין וּ בית שׂ עירה,

לחּט את : ושׂ עיר  לע וֹ לה 

ו

      
     

    
  כד

    
    כה 

     
     

     
 כו    

    
    

   
   

             כז 
       

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

והּמ ׁש יח ו והנּ שׂ יא  היּ חיד זרה וּ בעבוֹ דה
שׂ עירה. ל מביאין  ׁש לח בּ פר ׁש ת ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌

טו) כּ תיב(בּ מד בּ ר  זרה ב וֹ דה בּ קר בּ ן ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌

וג וֹ ' ב ׁש גגה ּת חטא אחת נפׁש  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְואם
אחת  ּת וֹ רה בּ תרי ּה  וּ כתיב  ז, ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוהקריבה
זה: לקר בּ ן כּ לּ ן את הׁש וה לכם, ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִיהיה

דודכד. בית ומלכי  נפשות , בדיני  ולא ממונות  בדיני לא  מעידין  אין ישראל בית מלכי
ממונות דיני ולא  נפשות דיני  מ"ב)מעידין פ"ב בסנהדרין שאף(כדאיתא שכיון לר "ע  וס "ל ,

קול  שמיעת דין בהו שייך לא  העדיות  בכל מעידין  אינם  רע "בכה..(תוי"ט )הם לעיל עיין
בטומאה למקדש  והנכנס  ופסח, ממילה  חוץ  שבתורה  כריתות הל"ו כל  שהם  ג' במשנה

ומגדף. בטומאה  קדש  חטאתו כו .והאוכל  שחייב ביחיד  כמו לחוד, במעשה ששגג מלך
ובמעשה. בהוראה  אלא  שלהם  קרבן  מביאים  אינם  וב"ד משיח ורק לחוד . מעשה  על 

בקרא.כז. להדיא  משמע  שכן  ברע"ב  שעירה)כמבואר  אלא  חייב אינו  ועשה הורה המשיח אם .(וגם

 י י ח ר ו ק מ

משיח כה הוריות הורה ב כג פרק

חיּ בין , וה נּ שׂ יא  היּ חיד  ּת לוּ י , א ׁש ם
אׁש ם ּפ טוּ רים. דּ ין וּ בית וּ מׁש יח
חיּ בין , והּמ ׁש יח והנּ שׂ יא  ה יּ חיד ודּ אי,

ז

ז משנה
תלוי   אש

מביא חטאת , עליו  חייבי שבשוגג  חטא  על עבר א נסתפק
של  ואחת  חלב של  אחת  חתיכות  שתי לפניו היו כגו תלוי . אש

תלוי.  אש מביא איזו , יודע  ואינו מה אחת  ואכל  שומ

ודאי   אש

גזילות, אש מעילות,  אש ודאי . על שבאי  ה אשמות  חמשה
חרופה . שפחה  אש מצורע, אש נזיר, אש

     
    

    
     

     
        כח     

         

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ּת ל וּ י.א ז כּ רת ׁש ם  זד וֹ נן  ל ׁש ח יּ בין  ברוֹ ת ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

ע  חיּ בין קב וּ ה, חּט את ׁש גגתן לא ול ל ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֹ
זיתים , כּ ׁש ני כּ גוֹ ן  ּת לוּ י, א ׁש ם ׁש לּ הן  ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַה וֹ דע 
ואכל  ׁש ּמ ן, ׁש ל  ואחד  חלב  ׁש ל ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶאחד

אכל : מהן איזה  י וֹ ד ואינוֹ  מהן ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶאחד
ּפ ט וּ רין . דּ ין  וּ בית בּ קר בּ ן והּמ ׁש יח דּ כתיב  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌

ד )צבּ וּ ר  והקריב וּ ,(ויּ קרא החּט את ונוֹ דה ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌

וּ מׁש יח הוֹ דע . ל  אלּ א קר בּ ן ח יּ בין ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵאין

דּ ין: ו דּ אי .א כּ בית הן ׁש ם  אׁש מוֹ ת חמ ה ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌
אׁש ם  מ ילוֹ ת, אׁש ם הוּ דּ אי, ל  ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶׁש בּ אין
אׁש ם  מצרע , אׁש ם נזיר , אׁש ם ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְגּ זלוֹ ת,

חר וּ פה: והּמ ׁש יח ׁש פחה והנּ שׂ יא  היּ חיד ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌
לא חיּ בין . הם, יחיד מ שׂ ה אלּ וּ  ׁש כּ ל  ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֹ

ונשׂ יא: מׁש יח  ׁש נא ולא הדי וֹ ט  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְׁש נא

צבור כח. של דבר  העלם  פר  בפרשת מדכתיב דילפינן  כתב  יד )הרע"ב ד , ונודעה(ויקרא 
דין . כבית ומשיח  חטא , אשר  חשהחטאת  ולא  מפר, פטורים למה  טעם  לתת רק  שבא  (ונראה

בגמרא  יליף זה ודבר ויורד, מעולה שפטורין הטעם  ז.)לפרש  תלוי(דף באשם  יח)מדכתיב  ה, (ויקרא

שחייב כלומר  שוה , וחטאתו  ששגגתו  מי שרק  מיניה  ודרשינן  שגג, אשר  שגגתו  על הכהן עליו  וכפר

מעשה) שגגת עם דבר  העלם על אלא  חייבין שאין וב"ד גדול כהן  לאפוקי לחוד , מעשה  שגגת .על 

 י י ח ר ו ק מ

זקק



משיח כה הוריות הורה ב פרק כד

הקּ וֹ ל  ׁש מי עת  על ּפ טוּ רין . דּ ין  וּ בית 
טמאת ועל שׂ פתים בּ ּט וּ י ועל
ּפ טוּ רין, דּ ין בּ ית וקדׁש יו, מקדּ ׁש 
א לּ א חיּ בין , והּמ ׁש יח והנּ שׂ יא  והיּ חיד 
טמאת על חיּ ב גּ דוֹ ל כּ הן ׁש אין
ׁש מעוֹ ן. רבּ י דּ ברי וקדׁש יו, מקדּ ׁש 
וי וֹ רד. ע וֹ לה  קרבּ ן  מביאין , הן  וּ מה

      
    כט

    
    

      
   

     
   ל 

     
    

     לא      

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ּפ טוּ רים. דּ ין  דּ ין וּ בית בּ ית להוֹ ראת ׁש אין ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
הוֹ ראת  ל בּ א אׁש ם ואין בּ הם, ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵסק

דּ ין: על בּ ית חיּ ב גּ דוֹ ל כּ הן  ׁש אין  א לּ א  ֵ◌ִ◌
ׁש מעוֹ ן . רבּ י  דּ ברי  וקד ׁש יו  מקדּ ׁש  טמאת
בּ טמאת  דּ כתיב  ׁש מע וֹ ן, דּ ר בּ י ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַט מא

יט )מקדּ ׁש  יטמא (בּ מד בּ ר אׁש ר  ואיׁש  ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
 ֹמּת ו ההיא הנּ פׁש  ונכרתה יתחּט א ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְולא
כּ הן  יצא לּק הל , ׁש וה ׁש חטאוֹ  מי  ◌ֵֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק הל ,

ׁש הּק הל  לּק הל . ׁש וה חטאוֹ  ׁש אין ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָגּ דוֹ ל 
אוֹ  ׁש וֹ גג, ל ּמ קדּ ׁש  מהן ׁש נּ כנס מי ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָכּ ל
משׂ ה  ׁש גגת ל  חיּ ב  בּ ׁש וֹ גג, ברה ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָבר 
ל  אלּ א חיּ ב  אינוֹ  מׁש יח  וכהן ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִבּ לבד,
כּ דמ וּ כח מ שׂ ה, ׁש גגת ם דּ בר  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶהלם
ׁש מע וֹ ן, כּ ר בּ י  הלכה ואין בּ פרקין. ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְל יל 

מ גּ ד וֹ ל כּ הן ע וֹ לה אלּ א קר בּ ן ביא ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
וקד ׁש יו: מקדּ ׁש  טמאת ל אף ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְויוֹ רד

ביתכט. הוראת  על  בא אשם  ואין בהם, עסק  דין  בית להוראת שאין  הרע"ב , ז"ל
דבר  העלם  מחמת פר  לחייבם  בהם  עסק  דין בית להוראת אין וה "ק, עכ "ל. דין ,
חטאת שגגתה  על שחייבין בדבר  אלא  דין בית  הוראת  על בא  פר  שאין מעשה , ושגגת 
על בא אשם שאין שמותר , והורו  שחטאו מה  מחמת אשם  לחייבם  אין וגם קבועה.

אשם . עליהם  שחייבים מהעבירות זו  שאין  כלומר  דין , בית  מכלל.הוראת ופטור 
שמעון. רבי של טעמו רע "ב עיין התנאלא.קרבן, הצריך לא  היחיד  על  אבל  רש "י.

כר "ע ס "ל ר "ש  כי קול, שמיעת הזכיר  לא ובנשיא  הוא . מלא  דמקרא  (לעיל לפרש ,

ה ') אותומשנה מעידין  ולא מעיד שלא  כיון קול שמיעת על חייב  הנשיא .(רש "י)שאין 
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משיח כה הוריות הורה ב כה פרק

שׂ עיר: מביא  ה נּ שׂ יא אוֹ מר, אלי עזר רבּ י 

 ּכ ואחר ׁש חטא מׁש יח כּ הן
נשׂ יא וכן מּמ ׁש יחוּ תוֹ , עבר
מגּ דלּ תוֹ , עבר  ּכ ואחר ׁש חטא

א 

    
     

              לב

משיח  כה  ג פרק

     
    

א   
      ב

            
         

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

שׂ עיר. מביא  הנּ שׂ יא  א וֹ מר אלי עזר  ר בּ י 
ׁש ח יּ בין  לפי  וקדׁש יו, מקדּ ׁש  טמאת ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ל 
שׂ יר  מביא ׁש הוּ א  כּ דּ ר כּ רת, זדוֹ נוֹ  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַל 
כּ רת. זדוֹ נן ל ׁש ח יּ בין מצוֹ ת ׁש אר  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַל 
דּ אין  דּ כיון אלי זר , כּ ר בּ י הלכה ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְואין

חּט את  וקד ׁש יו מקדּ ׁש  ׁש גגת ל ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַחיּ בין
 כדר אלּ א מביא הנּ שׂ יא אין ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְקב וּ ה,

מביא: ׁש חטא אׁש היּ חיד  מׁש יח כּ הן  ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌
מּמ ׁש יחוּ תוֹ . עבר   ּכ הסּפ יק ואחר ולא ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌

מ כּ הנּ תוֹ : ׁש בר  ד  קר בּ נוֹ  ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְלהביא

עולהלב. וחייב  כיחיד דינו קבועה, חטאת  שגגתם על  חייבים שאין שכיון  סובר  ות"ק
ה. במשנה  ור "ע ריה "ג על חולקים במשנתנו ור "ש ר "א המחלוקות ויורד. בענין סיכום

הוא וקדשיו , מקדש  וטומאת שפתים וביטוי  קול  בשמיעת  ונשיא  ומשוח ב "ד חיוב 
דין:ככה: קרבן.בית  מכל בכולם פטורים  משיח:לכו "ע וכן כהן  ד' במשנה לת"ק 

עול חייב  ובביטוי קול  בשמיעת  במשנתנו שמעון לרבי  קרבן , מכל בכולם  פטור  הלריה "ג
משוח)ויורד. כהן בפר חייב בברייתא  בכולן נשיא:.(לר"ע  חייב  לר "ע לגמרי, פטור  לריה"ג

מקדש בטומאת אליעזר  לרבי במשנתנו. ר "ש  דעת וכן  קול. משמיעת  אלא  פטור  ואינו 
שעיר . חייב  כרתא.וקדשיו  זדונו על שחייבין בדבר  שוגג ועשה  שוגג לעצמו שהורה

לעיל כמבואר  חטאת , מ"א)ושגגתו והעמידו ב..(פ"ב  נזדקן, או  מום  בו  שנולד כגון
תחתיו אחר  אלא(רמב"ם)כהן  גדול כהן בעודו שחטא  כאן נקט שלא רע"ב  ועיין .

גדול בכהן אבל שעבר , אחר  לחטא שעבר  קודם חטא בין הבדל  יש  שבנשיא משום 
הקרובה. במשנה וכמבואר  פר , ומביא  עליו  קדושתו עדיין שעבר  לאחר  חטא  אם  אף 
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משיח כה הוריות הורה ב פרק כד

הקּ וֹ ל  ׁש מי עת  על ּפ טוּ רין . דּ ין  וּ בית 
טמאת ועל שׂ פתים בּ ּט וּ י ועל
ּפ טוּ רין, דּ ין בּ ית וקדׁש יו, מקדּ ׁש 
א לּ א חיּ בין , והּמ ׁש יח והנּ שׂ יא  והיּ חיד 
טמאת על חיּ ב גּ דוֹ ל כּ הן ׁש אין
ׁש מעוֹ ן. רבּ י דּ ברי וקדׁש יו, מקדּ ׁש 
וי וֹ רד. ע וֹ לה  קרבּ ן  מביאין , הן  וּ מה

      
    כט

    
    

      
   

     
   ל 

     
    

     לא      

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ּפ טוּ רים. דּ ין  דּ ין וּ בית בּ ית להוֹ ראת ׁש אין ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
הוֹ ראת  ל בּ א אׁש ם ואין בּ הם, ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵסק

דּ ין: על בּ ית חיּ ב גּ דוֹ ל כּ הן  ׁש אין  א לּ א  ֵ◌ִ◌
ׁש מעוֹ ן . רבּ י  דּ ברי  וקד ׁש יו  מקדּ ׁש  טמאת
בּ טמאת  דּ כתיב  ׁש מע וֹ ן, דּ ר בּ י ◌ַ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַט מא

יט )מקדּ ׁש  יטמא (בּ מד בּ ר אׁש ר  ואיׁש  ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
 ֹמּת ו ההיא הנּ פׁש  ונכרתה יתחּט א ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְולא
כּ הן  יצא לּק הל , ׁש וה ׁש חטאוֹ  מי  ◌ֵֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק הל ,

ׁש הּק הל  לּק הל . ׁש וה חטאוֹ  ׁש אין ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָגּ דוֹ ל 
אוֹ  ׁש וֹ גג, ל ּמ קדּ ׁש  מהן ׁש נּ כנס מי ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָכּ ל
משׂ ה  ׁש גגת ל  חיּ ב  בּ ׁש וֹ גג, ברה ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָבר 
ל  אלּ א חיּ ב  אינוֹ  מׁש יח  וכהן ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִבּ לבד,
כּ דמ וּ כח מ שׂ ה, ׁש גגת ם דּ בר  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶהלם
ׁש מע וֹ ן, כּ ר בּ י  הלכה ואין בּ פרקין. ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְל יל 

מ גּ ד וֹ ל כּ הן ע וֹ לה אלּ א קר בּ ן ביא ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
וקד ׁש יו: מקדּ ׁש  טמאת ל אף ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְויוֹ רד

ביתכט. הוראת  על  בא אשם  ואין בהם, עסק  דין  בית להוראת שאין  הרע"ב , ז"ל
דבר  העלם  מחמת פר  לחייבם  בהם  עסק  דין בית להוראת אין וה "ק, עכ "ל. דין ,
חטאת שגגתה  על שחייבין בדבר  אלא  דין בית  הוראת  על בא  פר  שאין מעשה , ושגגת 
על בא אשם שאין שמותר , והורו  שחטאו מה  מחמת אשם  לחייבם  אין וגם קבועה.

אשם . עליהם  שחייבים מהעבירות זו  שאין  כלומר  דין , בית  מכלל.הוראת ופטור 
שמעון. רבי של טעמו רע "ב עיין התנאלא.קרבן, הצריך לא  היחיד  על  אבל  רש "י.

כר "ע ס "ל ר "ש  כי קול, שמיעת הזכיר  לא ובנשיא  הוא . מלא  דמקרא  (לעיל לפרש ,

ה ') אותומשנה מעידין  ולא מעיד שלא  כיון קול שמיעת על חייב  הנשיא .(רש "י)שאין 
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משיח כה הוריות הורה ב כה פרק

שׂ עיר: מביא  ה נּ שׂ יא אוֹ מר, אלי עזר רבּ י 

 ּכ ואחר ׁש חטא מׁש יח כּ הן
נשׂ יא וכן מּמ ׁש יחוּ תוֹ , עבר
מגּ דלּ תוֹ , עבר  ּכ ואחר ׁש חטא

א 

    
     

              לב

משיח  כה  ג פרק

     
    

א   
      ב

            
         

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

שׂ עיר. מביא  הנּ שׂ יא  א וֹ מר אלי עזר  ר בּ י 
ׁש ח יּ בין  לפי  וקדׁש יו, מקדּ ׁש  טמאת ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ל 
שׂ יר  מביא ׁש הוּ א  כּ דּ ר כּ רת, זדוֹ נוֹ  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַל 
כּ רת. זדוֹ נן ל ׁש ח יּ בין מצוֹ ת ׁש אר  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַל 
דּ אין  דּ כיון אלי זר , כּ ר בּ י הלכה ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְואין

חּט את  וקד ׁש יו מקדּ ׁש  ׁש גגת ל ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַחיּ בין
 כדר אלּ א מביא הנּ שׂ יא אין ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְקב וּ ה,

מביא: ׁש חטא אׁש היּ חיד  מׁש יח כּ הן  ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌
מּמ ׁש יחוּ תוֹ . עבר   ּכ הסּפ יק ואחר ולא ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌

מ כּ הנּ תוֹ : ׁש בר  ד  קר בּ נוֹ  ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְלהביא

עולהלב. וחייב  כיחיד דינו קבועה, חטאת  שגגתם על  חייבים שאין שכיון  סובר  ות"ק
ה. במשנה  ור "ע ריה "ג על חולקים במשנתנו ור "ש ר "א המחלוקות ויורד. בענין סיכום

הוא וקדשיו , מקדש  וטומאת שפתים וביטוי  קול  בשמיעת  ונשיא  ומשוח ב "ד חיוב 
דין:ככה: קרבן.בית  מכל בכולם פטורים  משיח:לכו "ע וכן כהן  ד' במשנה לת"ק 

עול חייב  ובביטוי קול  בשמיעת  במשנתנו שמעון לרבי  קרבן , מכל בכולם  פטור  הלריה "ג
משוח)ויורד. כהן בפר חייב בברייתא  בכולן נשיא:.(לר"ע  חייב  לר "ע לגמרי, פטור  לריה"ג

מקדש בטומאת אליעזר  לרבי במשנתנו. ר "ש  דעת וכן  קול. משמיעת  אלא  פטור  ואינו 
שעיר . חייב  כרתא.וקדשיו  זדונו על שחייבין בדבר  שוגג ועשה  שוגג לעצמו שהורה

לעיל כמבואר  חטאת , מ"א)ושגגתו והעמידו ב..(פ"ב  נזדקן, או  מום  בו  שנולד כגון
תחתיו אחר  אלא(רמב"ם)כהן  גדול כהן בעודו שחטא  כאן נקט שלא רע"ב  ועיין .

גדול בכהן אבל שעבר , אחר  לחטא שעבר  קודם חטא בין הבדל  יש  שבנשיא משום 
הקרובה. במשנה וכמבואר  פר , ומביא  עליו  קדושתו עדיין שעבר  לאחר  חטא  אם  אף 
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משיח כה הוריות ג פרק כו 

מביא והנּ שׂ יא  פר, מביא  מׁש יח כּ הן 
שׂ עיר:

ואחר  מּמ ׁש יחוּ ת וֹ  ׁש עבר מׁש יח כּ הן 
מגּ ד לּ ת וֹ  ׁש עבר  הנּ שׂ יא  וכן  חטא,  ּכ
פר, מביא  מׁש יח כּ הן  חטא ,  ּכ ואחר

כהדי וֹ ט: והנּ שׂ יא 

 ּכ ואחר נתמנּ וּ  ׁש א עד חטאוּ 
ׁש מע וֹ ן רבּ י  כהדיוֹ ט. א לּ וּ  הרי  נתמנּ וּ ,

ב

ג 

     
    ג 

    
    
     

      
    

    ד

     
     

  ה   

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

פר. מביא  מׁש יח לאחר כּ הן  בר  ואפלּ וּ  ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌
לקּמ ן  אמרינן מּמ ׁש יחוּ תוֹ , ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש הביר וּ הוּ 
לי ּה  נקט  ולא ּפ ר . דּ מביא ◌ֵ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְבּ מתניתין
דנשׂ יא  למתני   דּ אצטרי מ וּ ם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א
ׁש הביר וּ הוּ , קדם כּ ׁש חטא שׂ יר  ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵמביא
ונשׂ יא  ּפ ר . מביא מ ׁש יח בּ כהן נּמ י  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָּת ני

דּ כתיב  שׂ יר , ד )מביא ל (ויּ קרא  ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌
ׁש ּמ ביא  מלּמ ד חטא, אׁש ר  ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַחּט אתוֹ 
ׁש חטא: בּ ׁש ה חיּ ב  ׁש היה כּ מ וֹ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַחּט את

וכוּ '.ב מ ּמ ׁש יחוּ תוֹ  ׁש עבר  מ ׁש יח כּ הן 

בּ קד תוֹ  ע וֹ בד , ׁש אינוֹ  ּפ י  ל ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַאף
הע וֹ בד  כּ הן בּ ין ׁש אין ע וֹ מד . ◌ֵ◌ָ◌ֵֹ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵהוּ א
י וֹ ם  וּ פר  ב וֹ דה אלּ א ׁש בר , ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵֹ◌ְלכהן
ׁש ּמ קריב האיפה ושׂ ירית ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַהכּ ּפ וּ רים
כּ יון  נשׂ יא אבל  כּ דלקּמ ן. י וֹ ם ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְבּ כל

כּ הדי וֹ ט : הוּ א הרי הרי ג ׁש הביר וּ הוּ  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌
כהדי וֹ ט . בּ נּ שׂ יאא לּ וּ  אׁש ר (ׁש ם )ׁש נּ אמר  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌

וכן  נשׂ יא. כּ ׁש הוּ א ׁש חטא יחטא, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָנשׂ יא
הּמ ׁש יח הכּ הן ואם נאמר  הּמ ׁש יח  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ַבּ כּ הן

מ ׁש יח:(ׁש ם )יחטא כּ ׁש הוּ א ׁש חטא , ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌

מדכתיבג . כן שילפינן כתב ג)רע "ב  ד, שפסוק (ויקרא  תימה, וזה חטא. אשר  חטאתו על
ובגמרא  כתיב  משיח כהן  בפרשת  י.)זה  אם (דף  אף  פר  מביא משיח  שכהן מיניה  דריש

מביאים  עברו כך ואחר  חטאו  שאם  ללמד פסוק שום הביא לא  והגמרא שעבר . אחר  חטא
קרא שום לזה  צריך דאין  ומסתבר  החטא, הואד..(תוי"ט )כשעת שנמשח, גדול כהן אבל

מחמת נתבטל  לא בו  שנמשח  המשחה  ששמן לעבודה, ראוי אינו אם אף  בקדושתו  עומד 
במינויים .ה..(רמב"ם)זה  כשהם  חוטאים בהיותם תלוי  שקרבנם  ילפינן דמקראי  רע"ב  עיין

 י י ח ר ו ק מ

משיח כה הוריות ג כז פרק

נתמנּ וּ , ׁש א  עד  להם נ וֹ דע  אם א וֹ מר,
ואיזהוּ  ּפ טוּ רין. וּ מּׁשנּ תמנּ וּ , חיּ בין.

ׁש נּ אמר ,ה ּמ ל זה ד)ה נּ שׂ יא , (ויקרא  
אלהיו, ה ' מצוֹ ת  מכּ ל אחת  ועשׂ ה 
אלהיו: ה' א לּ א  גּ בּ יו על ׁש אין  נ שׂ יא 

     
     

     
   ו

     
     

      
                ז 

ד משנה 

 בגדי מרובה  המשחה בשמ משוח
משחה שמ לעשות רבינו משה נצטווה תשא  כי בפרשת 

ובניו . אהר ואת וכליו המשכ את בו למשוח

עמו ונגנז הארו את גנז ליחרב   הול שהבית  המל יאשיהו  כשידע 
שני בבית  חזרו  לא  אלו וכל  המשחה, ושמ והצנצנת  אהר מטה 

ה"א) פ "ד הבחירה בית  " שנגנז(רמב אחר שעמדו   הגדולי  כהני .
. הבגדי שמנה בלבישת גדולה לכהונה נתחנכו המשחה  שמ

שעבר כה  משמש   כה
אחר  כה מכניסי  הכיפורי ביו טומאה  בו שאירע  גדול  כה
 הראשו חוזר הכיפורי יו לאחר . היו לעבודת  תחתיו
תחתיו שנתמנה  והשני המשמש, כה הנקרא והוא לגדולתו

שעבר כה נקרא ,יו .חלאותו

שוהו . דינו  אם  רק ולכן החטא , ידיעת  ובזמן החטא  בזמן  תלוי  הקרבן חיוב שמעון לרבי
מגדולתו, שעבר  אחר  לו  ונודע  מלך בהיותו  חטא  ואם קרבן. חייב הללו זמנים  בשני
בהיותו  כשחטא א ' במשנה  גם ולפ"ז  הדיוט. קרבן  ולא נשיא  קרבן לא  להביא  יכול אינו
דהתם  כתנא ולא לגמרי, פטור  שמעון  לרבי שנתמנה עד לו נתוודע לא אם הדיוט

החטא בזמן רק  שתלוי  בתוי"ט )שסובר  הובא כך,ז..(רש"י, הוא הכתוב שמשמעות  לא
כתיב  ובמלך אלוקיו  ה' הכא כתיב יליף, שוה  מגזירה לט )אלא יז, ילמד(דברים למען

מלך כאן  אף מלך להלן  מה  אלקיו, ה ' את  יא .)ליראה מגילהח..(דף  מ"ט )רע"ב  (פ"א 

מכות במסכת  אבל שם , לרמב"ם בפיה"מ  מ"ו )וכ"ה  שאירע(פ "ב  שהכהן הרמב"ם כתב
לדוד בשושנים  שעבר . נקרא הוא הפסול כהן (שם)בו גם הרמב"ם  כלל ששם מפרש 

הנקרא הוא בודאי  לעבודתו חוזר  שאינו  כזה  ובאופן  עובר , שאינו מום  בו שאירע גדול 
ששניהם  תנן כאן  שהרי לעבודתו חזר  כך ואחר  עובר  במום  איירי  ע"כ  כאן שעבר .

ואם  הכיפורים, יום לעבודת  שעבר .כשרים הנקרא  הוא אחד ליום  שנתמנה השני  כן
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משיח כה הוריות ג פרק כו 

מביא והנּ שׂ יא  פר, מביא  מׁש יח כּ הן 
שׂ עיר:

ואחר  מּמ ׁש יחוּ ת וֹ  ׁש עבר מׁש יח כּ הן 
מגּ ד לּ ת וֹ  ׁש עבר  הנּ שׂ יא  וכן  חטא,  ּכ
פר, מביא  מׁש יח כּ הן  חטא ,  ּכ ואחר

כהדי וֹ ט: והנּ שׂ יא 

 ּכ ואחר נתמנּ וּ  ׁש א עד חטאוּ 
ׁש מע וֹ ן רבּ י  כהדיוֹ ט. א לּ וּ  הרי  נתמנּ וּ ,

ב
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  ה   

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

פר. מביא  מׁש יח לאחר כּ הן  בר  ואפלּ וּ  ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌
לקּמ ן  אמרינן מּמ ׁש יחוּ תוֹ , ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש הביר וּ הוּ 
לי ּה  נקט  ולא ּפ ר . דּ מביא ◌ֵ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְבּ מתניתין
דנשׂ יא  למתני   דּ אצטרי מ וּ ם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א
ׁש הביר וּ הוּ , קדם כּ ׁש חטא שׂ יר  ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵמביא
ונשׂ יא  ּפ ר . מביא מ ׁש יח בּ כהן נּמ י  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָּת ני

דּ כתיב  שׂ יר , ד )מביא ל (ויּ קרא  ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌
ׁש ּמ ביא  מלּמ ד חטא, אׁש ר  ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַחּט אתוֹ 
ׁש חטא: בּ ׁש ה חיּ ב  ׁש היה כּ מ וֹ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַחּט את

וכוּ '.ב מ ּמ ׁש יחוּ תוֹ  ׁש עבר  מ ׁש יח כּ הן 

בּ קד תוֹ  ע וֹ בד , ׁש אינוֹ  ּפ י  ל ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַאף
הע וֹ בד  כּ הן בּ ין ׁש אין ע וֹ מד . ◌ֵ◌ָ◌ֵֹ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵהוּ א
י וֹ ם  וּ פר  ב וֹ דה אלּ א ׁש בר , ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵֹ◌ְלכהן
ׁש ּמ קריב האיפה ושׂ ירית ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַהכּ ּפ וּ רים
כּ יון  נשׂ יא אבל  כּ דלקּמ ן. י וֹ ם ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְבּ כל

כּ הדי וֹ ט : הוּ א הרי הרי ג ׁש הביר וּ הוּ  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌
כהדי וֹ ט . בּ נּ שׂ יאא לּ וּ  אׁש ר (ׁש ם )ׁש נּ אמר  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌

וכן  נשׂ יא. כּ ׁש הוּ א ׁש חטא יחטא, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָנשׂ יא
הּמ ׁש יח הכּ הן ואם נאמר  הּמ ׁש יח  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ַבּ כּ הן

מ ׁש יח:(ׁש ם )יחטא כּ ׁש הוּ א ׁש חטא , ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌

מדכתיבג . כן שילפינן כתב ג)רע "ב  ד, שפסוק (ויקרא  תימה, וזה חטא. אשר  חטאתו על
ובגמרא  כתיב  משיח כהן  בפרשת  י.)זה  אם (דף  אף  פר  מביא משיח  שכהן מיניה  דריש

מביאים  עברו כך ואחר  חטאו  שאם  ללמד פסוק שום הביא לא  והגמרא שעבר . אחר  חטא
קרא שום לזה  צריך דאין  ומסתבר  החטא, הואד..(תוי"ט )כשעת שנמשח, גדול כהן אבל

מחמת נתבטל  לא בו  שנמשח  המשחה  ששמן לעבודה, ראוי אינו אם אף  בקדושתו  עומד 
במינויים .ה..(רמב"ם)זה  כשהם  חוטאים בהיותם תלוי  שקרבנם  ילפינן דמקראי  רע"ב  עיין
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נתמנּ וּ , ׁש א  עד  להם נ וֹ דע  אם א וֹ מר,
ואיזהוּ  ּפ טוּ רין. וּ מּׁשנּ תמנּ וּ , חיּ בין.

ׁש נּ אמר ,ה ּמ ל זה ד)ה נּ שׂ יא , (ויקרא  
אלהיו, ה ' מצוֹ ת  מכּ ל אחת  ועשׂ ה 
אלהיו: ה' א לּ א  גּ בּ יו על ׁש אין  נ שׂ יא 
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ד משנה 

 בגדי מרובה  המשחה בשמ משוח
משחה שמ לעשות רבינו משה נצטווה תשא  כי בפרשת 

ובניו . אהר ואת וכליו המשכ את בו למשוח

עמו ונגנז הארו את גנז ליחרב   הול שהבית  המל יאשיהו  כשידע 
שני בבית  חזרו  לא  אלו וכל  המשחה, ושמ והצנצנת  אהר מטה 

ה"א) פ "ד הבחירה בית  " שנגנז(רמב אחר שעמדו   הגדולי  כהני .
. הבגדי שמנה בלבישת גדולה לכהונה נתחנכו המשחה  שמ

שעבר כה  משמש   כה
אחר  כה מכניסי  הכיפורי ביו טומאה  בו שאירע  גדול  כה
 הראשו חוזר הכיפורי יו לאחר . היו לעבודת  תחתיו
תחתיו שנתמנה  והשני המשמש, כה הנקרא והוא לגדולתו

שעבר כה נקרא ,יו .חלאותו

שוהו . דינו  אם  רק ולכן החטא , ידיעת  ובזמן החטא  בזמן  תלוי  הקרבן חיוב שמעון לרבי
מגדולתו, שעבר  אחר  לו  ונודע  מלך בהיותו  חטא  ואם קרבן. חייב הללו זמנים  בשני
בהיותו  כשחטא א ' במשנה  גם ולפ"ז  הדיוט. קרבן  ולא נשיא  קרבן לא  להביא  יכול אינו
דהתם  כתנא ולא לגמרי, פטור  שמעון  לרבי שנתמנה עד לו נתוודע לא אם הדיוט

החטא בזמן רק  שתלוי  בתוי"ט )שסובר  הובא כך,ז..(רש"י, הוא הכתוב שמשמעות  לא
כתיב  ובמלך אלוקיו  ה' הכא כתיב יליף, שוה  מגזירה לט )אלא יז, ילמד(דברים למען

מלך כאן  אף מלך להלן  מה  אלקיו, ה ' את  יא .)ליראה מגילהח..(דף  מ"ט )רע"ב  (פ"א 

מכות במסכת  אבל שם , לרמב"ם בפיה"מ  מ"ו )וכ"ה  שאירע(פ "ב  שהכהן הרמב"ם כתב
לדוד בשושנים  שעבר . נקרא הוא הפסול כהן (שם)בו גם הרמב"ם  כלל ששם מפרש 

הנקרא הוא בודאי  לעבודתו חוזר  שאינו  כזה  ובאופן  עובר , שאינו מום  בו שאירע גדול 
ששניהם  תנן כאן  שהרי לעבודתו חזר  כך ואחר  עובר  במום  איירי  ע"כ  כאן שעבר .

ואם  הכיפורים, יום לעבודת  שעבר .כשרים הנקרא  הוא אחד ליום  שנתמנה השני  כן
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משיח כה הוריות ג פרק כח

בּ ׁש מןו  הּמ ׁש וּ ח הּמ ׁש יח, איזהוּ  
בּ ין אין  בבגדים. המר בּ ה  לא  הּמ ׁש חה,
למרבּ ה  ה ּמ ׁש חה  בּ ׁש מן  הּמ ׁש וּ ח כּ הן 
ה ּמ צוֹ ת . כּ ל על הבּ א  פר א לּ א  בגדים
ׁש עבר, לכהן  מׁש ּמ ׁש  כּ הן  בּ ין  ואין 
ועשׂ ירית הכּ ּפ וּ רים יוֹ ם פר אלּ א
בּ עבוֹ דת ׁש וין וזה זה האיפה.
ה בּ ת וּ לה, על וּ מצוּ ין  הכּ ּפ וּ רים, י וֹ ם

ד     
      

     
   

     
    

    
   

      
     

    ט
           

            י
           

   יא       יב 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בבגדים.ד צלוֹ חית המר בּ ה ׁש נּ גנזה לאחר  ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
נכנס  גּ דוֹ ל  כּ הן היה הּמ ׁש חה ׁש מן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש ל
בּ גדים, ׁש מנה בּ לביׁש ת גּ ד וֹ לה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִלכהנּ ה

כא )כּ דכתיב  לל בּ ׁש (ׁש ם יד וֹ  את וּ מ לּ א ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֹ
הבּ גדים: כּ ל את על הבּ א  פר  א לּ א  ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

מביא הּמ צוֹ ת. בּ בגדים מר בּ ה ׁש אין ֶ◌ֵ◌ְ◌◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌
כּ תיב : הּמ ׁש יח  דּ כהן ׁש גגתוֹ , ל  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָּפ ר 

הכּ ּפ וּ רים. י וֹ ם אוֹ תוֹ בּ עבוֹ דת ב וֹ דת ׁש אין ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌
בּ לבד , גּ דוֹ ל  בּ כהן אלּ א כּ ׁש רה ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַהיּ וֹ ם
בּ ּה : ׁש וין ׁש בר  וכהן המ ׁש ּמ ׁש  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ְוכהן

יא:)רש "יט. היהי..(דף יום בכל וכן משלו , פר  מביא גדול כהן היה  הכיפורים ביום 
קרבנות הערבים. בין  וחציה בבקר  חציה  שמקריבין  חביתין מנחת  משלו  להביא צריך

המשמש . כהן משל  באים והם שנים, להביא  אפשר  אי  ד"ה(לתוספותאלו  ט: דף (מגילה

בין) כהןאין משל באים  אינם תחתיו , משמש והאחר  גדול הכהן נפסל שבו  הכיפורים יום  באותו  גם

לרש"י אבל בין)שיעבור, ואין ד "ה יא: דף  שיעבור )(כאן הכהן משל באים  ההיא בשאר יא..בשנה
לה. כשרים  שעבר  הכהן  בין  הוא  בין לעבודתו, וחזר  המשמש  כהן שנתרפא אחר  השנים 

ישנים יב. לתוספות  בזה , הראשונים  עג.)נחלקו דף בעולה,(יומא  ישא  שלא  לאפוקי  בא
כאן  הרא "ש  בתוספות כתוב וכן בתולה. לישא  מצוה גדול לכהן  אין  יב.)אבל  אבל(דף .

הי"ג)הרמב"ם פי"ז ביאה בתולה.(איסורי נערה לישא  גדול  כהן על עשה מצות כתב
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מּט ּמ אין ואינן  האלמנה, על ואסוּ רין 
פוֹ רמין , ולא  פ וֹ רעין , ולא  בּ קר וֹ ביהן ,

הרוֹ צח: את  וּ מחזירין

וההדי וֹ ט  מלּ מּט ה , ּפ וֹ רם גּ דוֹ ל כּ הן 
ולא א וֹ נן  מקריב  גּ דוֹ ל כּ הן  מלמעלה.
א וֹ כל: ולא  מקריב לא  וההדי וֹ ט א וֹ כל,

ה 
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פוֹ רמין . ולא  פ וֹ רעין  בּ כהן ולא  כּ דכתיב  ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌
וּ בגדיו (ׁש ם )גּ ד וֹ ל יפרע  לא ראׁש וֹ  את ָ◌ָ◌ֶ◌ִֹֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

יפרם: הרוֹ צח.לא את מת וּ מחזירין  אם ִֹ◌ְ◌ִֹ◌ֵ◌
מקלט וֹ , מיר  הר וֹ צח ח וֹ זר  מהם, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶאחד

לה )כּ דכתיב  הכּ הן (בּ מד בּ ר מוֹ ת ד ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵֹ◌
מ לּ מ ּט ה.ההגּ דוֹ ל : ּפ וֹ רם גּ דוֹ ל אם כּ הן  ַ◌ָ◌ִ◌

 קוֹ ר ליו,  לקר ׁש ח יּ ב  מת לוֹ  ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵמת
לרגליו.  ּהּס מ ו בּ גדוֹ  בּ כנף ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִמלּ מּט ה
ׁש אינוֹ  יפרם, לא וּ בגדיו דכתיב  ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוהאי

אדם: כּ ל  כּ ׁש אר  כּ נגד מ לּ מ עלה.ּפ וֹ רם ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
סמ הם:החזה כּ ׁש אר  לכּ תף,  ּא וֹ נן .ו ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

קר וֹ בים  מב ה אחד לוֹ  ׁש ּמ ת ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִמי 
כּ לּ וֹ  הּמ יתה יוֹ ם ליו, להתאבּ ל ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶׁש ח יּ ב 
הוּ א  נקבּ ר , לא בּ ין הּמ ת נקבּ ר  ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵבּ ין

 ואיל הּמ יתה וּ מיּ וֹ ם דּ אוֹ ריתא, ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵאוֹ נן
אוֹ נן  הוּ א הּמ ת נקבּ ר  ׁש א זמן ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָכּ ל
דּ ר בּ נן  אוֹ נן הוּ א הּק ב וּ רה וי וֹ ם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְדּ ר בּ נן,
קב וּ רה, לאחר  אפלּ וּ  היּ וֹ ם אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָכּ ל
מיתה  ׁש ל  ראׁש וֹ ן בּ יוֹ ם הּמ ת ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִוּ מׁש נּ קבּ ר 
דּ ר בּ נן: אוֹ נן הוּ א ׁש לּ אחריו הלּ ילה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָכּ ל

א וֹ כל. ולא  א וֹ נן  מקריב גּ ד וֹ ל  מן כּ הן  ִ◌
ׁש ּמ תוּ  בּ יּ וֹ ם בּ אהרן מצינוּ  ׁש כּ ן ◌ֵ◌ֶ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ַהּק ד ׁש ים.
חּט את  ואכלּת י אמר  ואביהוּ א ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָנדב 

ה' בּ יני הייטב  י)היּ וֹ ם ל (ויּ קרא , ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌
ההקרבה. ל לא מקּפ יד , היה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָהאכילה
אבל  גּ דוֹ ל , כּ הן ׁש הוּ א אהרן ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵֹ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְודוקא
אסוּ רים  היוּ  הדי וֹ טים כּ הנים ׁש היוּ  ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָבּ ניו
לאכל : בּ ין להקריב  בּ ין היּ וֹ ם ֹ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַאוֹ תוֹ 

זקק
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בּ ׁש מןו  הּמ ׁש וּ ח הּמ ׁש יח, איזהוּ  
בּ ין אין  בבגדים. המר בּ ה  לא  הּמ ׁש חה,
למרבּ ה  ה ּמ ׁש חה  בּ ׁש מן  הּמ ׁש וּ ח כּ הן 
ה ּמ צוֹ ת . כּ ל על הבּ א  פר א לּ א  בגדים
ׁש עבר, לכהן  מׁש ּמ ׁש  כּ הן  בּ ין  ואין 
ועשׂ ירית הכּ ּפ וּ רים יוֹ ם פר אלּ א
בּ עבוֹ דת ׁש וין וזה זה האיפה.
ה בּ ת וּ לה, על וּ מצוּ ין  הכּ ּפ וּ רים, י וֹ ם
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בבגדים.ד צלוֹ חית המר בּ ה ׁש נּ גנזה לאחר  ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
נכנס  גּ דוֹ ל  כּ הן היה הּמ ׁש חה ׁש מן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש ל
בּ גדים, ׁש מנה בּ לביׁש ת גּ ד וֹ לה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִלכהנּ ה

כא )כּ דכתיב  לל בּ ׁש (ׁש ם יד וֹ  את וּ מ לּ א ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֹ
הבּ גדים: כּ ל את על הבּ א  פר  א לּ א  ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

מביא הּמ צוֹ ת. בּ בגדים מר בּ ה ׁש אין ֶ◌ֵ◌ְ◌◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌
כּ תיב : הּמ ׁש יח  דּ כהן ׁש גגתוֹ , ל  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָּפ ר 

הכּ ּפ וּ רים. י וֹ ם אוֹ תוֹ בּ עבוֹ דת ב וֹ דת ׁש אין ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌
בּ לבד , גּ דוֹ ל  בּ כהן אלּ א כּ ׁש רה ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַהיּ וֹ ם
בּ ּה : ׁש וין ׁש בר  וכהן המ ׁש ּמ ׁש  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ְוכהן

יא:)רש "יט. היהי..(דף יום בכל וכן משלו , פר  מביא גדול כהן היה  הכיפורים ביום 
קרבנות הערבים. בין  וחציה בבקר  חציה  שמקריבין  חביתין מנחת  משלו  להביא צריך

המשמש . כהן משל  באים והם שנים, להביא  אפשר  אי  ד"ה(לתוספותאלו  ט: דף (מגילה

בין) כהןאין משל באים  אינם תחתיו , משמש והאחר  גדול הכהן נפסל שבו  הכיפורים יום  באותו  גם

לרש"י אבל בין)שיעבור, ואין ד "ה יא: דף  שיעבור )(כאן הכהן משל באים  ההיא בשאר יא..בשנה
לה. כשרים  שעבר  הכהן  בין  הוא  בין לעבודתו, וחזר  המשמש  כהן שנתרפא אחר  השנים 

ישנים יב. לתוספות  בזה , הראשונים  עג.)נחלקו דף בעולה,(יומא  ישא  שלא  לאפוקי  בא
כאן  הרא "ש  בתוספות כתוב וכן בתולה. לישא  מצוה גדול לכהן  אין  יב.)אבל  אבל(דף .

הי"ג)הרמב"ם פי"ז ביאה בתולה.(איסורי נערה לישא  גדול  כהן על עשה מצות כתב

 י י ח ר ו ק מ

משיח כה הוריות ג כט פרק

מּט ּמ אין ואינן  האלמנה, על ואסוּ רין 
פוֹ רמין , ולא  פ וֹ רעין , ולא  בּ קר וֹ ביהן ,

הרוֹ צח: את  וּ מחזירין

וההדי וֹ ט  מלּ מּט ה , ּפ וֹ רם גּ דוֹ ל כּ הן 
ולא א וֹ נן  מקריב  גּ דוֹ ל כּ הן  מלמעלה.
א וֹ כל: ולא  מקריב לא  וההדי וֹ ט א וֹ כל,
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פוֹ רמין . ולא  פ וֹ רעין  בּ כהן ולא  כּ דכתיב  ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌
וּ בגדיו (ׁש ם )גּ ד וֹ ל יפרע  לא ראׁש וֹ  את ָ◌ָ◌ֶ◌ִֹֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

יפרם: הרוֹ צח.לא את מת וּ מחזירין  אם ִֹ◌ְ◌ִֹ◌ֵ◌
מקלט וֹ , מיר  הר וֹ צח ח וֹ זר  מהם, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶאחד

לה )כּ דכתיב  הכּ הן (בּ מד בּ ר מוֹ ת ד ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵֹ◌
מ לּ מ ּט ה.ההגּ דוֹ ל : ּפ וֹ רם גּ דוֹ ל אם כּ הן  ַ◌ָ◌ִ◌

 קוֹ ר ליו,  לקר ׁש ח יּ ב  מת לוֹ  ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵמת
לרגליו.  ּהּס מ ו בּ גדוֹ  בּ כנף ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִמלּ מּט ה
ׁש אינוֹ  יפרם, לא וּ בגדיו דכתיב  ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוהאי

אדם: כּ ל  כּ ׁש אר  כּ נגד מ לּ מ עלה.ּפ וֹ רם ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
סמ הם:החזה כּ ׁש אר  לכּ תף,  ּא וֹ נן .ו ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

קר וֹ בים  מב ה אחד לוֹ  ׁש ּמ ת ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִמי 
כּ לּ וֹ  הּמ יתה יוֹ ם ליו, להתאבּ ל ◌◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶׁש ח יּ ב 
הוּ א  נקבּ ר , לא בּ ין הּמ ת נקבּ ר  ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵבּ ין

 ואיל הּמ יתה וּ מיּ וֹ ם דּ אוֹ ריתא, ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵאוֹ נן
אוֹ נן  הוּ א הּמ ת נקבּ ר  ׁש א זמן ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָכּ ל
דּ ר בּ נן  אוֹ נן הוּ א הּק ב וּ רה וי וֹ ם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְדּ ר בּ נן,
קב וּ רה, לאחר  אפלּ וּ  היּ וֹ ם אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָכּ ל
מיתה  ׁש ל  ראׁש וֹ ן בּ יוֹ ם הּמ ת ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִוּ מׁש נּ קבּ ר 
דּ ר בּ נן: אוֹ נן הוּ א ׁש לּ אחריו הלּ ילה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָכּ ל

א וֹ כל. ולא  א וֹ נן  מקריב גּ ד וֹ ל  מן כּ הן  ִ◌
ׁש ּמ תוּ  בּ יּ וֹ ם בּ אהרן מצינוּ  ׁש כּ ן ◌ֵ◌ֶ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ַהּק ד ׁש ים.
חּט את  ואכלּת י אמר  ואביהוּ א ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָנדב 

ה' בּ יני הייטב  י)היּ וֹ ם ל (ויּ קרא , ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌
ההקרבה. ל לא מקּפ יד , היה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָהאכילה
אבל  גּ דוֹ ל , כּ הן ׁש הוּ א אהרן ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵֹ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְודוקא
אסוּ רים  היוּ  הדי וֹ טים כּ הנים ׁש היוּ  ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָבּ ניו
לאכל : בּ ין להקריב  בּ ין היּ וֹ ם ֹ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַאוֹ תוֹ 

זקק
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חברוֹ . את  קוֹ דם מחבר וֹ , ה ּת דיר  כּ ל

חברוֹ . את  קוֹ דם מחבר וֹ , המקדּ ׁש  וכל
ּפ ר  ע וֹ מדים, העדה וּ פר הּמ ׁש יח ּפ ר 
מעשׂ יו: בּ כל ה עדה  לפר קוֹ דם הּמ ׁש יח

וּ לה ׁש יב  להחי וֹ ת  לא ּׁשה  קוֹ דם האיׁש 
לכסוּ ת , לאיׁש  קוֹ דמת  והא ּׁשה  אבדה.
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קוֹ דם.ו  הוּ א  מחבר וֹ  קרא הּת דיר  דּ אמר  ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
כח) אׁש ר (בּ מדבּ ר  הבּ קר  עלת מלּ בד  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ֶ◌

הבּ קר , עלת כתיב  מכּ די  הּת מיד. ◌ֶֹ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְלעלת
אלּ א  לי, לּמ ה הּת מיד  לעלת ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ֲאׁש ר 
קדים  דּ תדיר , מוּ ם האי רחמנא, ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָאמר 

וכוּ '.בּ רי ׁש א: מחברוֹ  המקדּ ׁש  דּ הכיוכל ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
וקדּ ׁש ּת וֹ , בּ יּה  דּ כתיב  בּ כּ הן, ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַאׁש כּ חן
ראׁש וֹ ן   וּ לבר ראׁש וֹ ן לפּת ח ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְואמרינן

ראׁש וֹ ן: יפה מנה קוֹ דם.ול ּט ל  מׁש יח ּפ ר ְ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
מתכּ ּפ רת, ודה מכ ּפ ר  וּ מ ׁש יח ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִהוֹ איל
וכן  ל ּמ תכּ ּפ ר . מכ ּפ ר  ׁש יּ קדּ ים הוּ א ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְבּ דין

אוֹ מר  טז )הוּ א וּ ב ד (ויּ קרא בּ ד וֹ  וכּפ ר  ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌
ישׂ ראל : קהל כּ ל וּ ב ד  ּכ ואחר  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵבּ יתוֹ ,

לא ּׁשה.ז קוֹ דם  מקדּ ׁש האי ׁש  ׁש הוּ א ֶ◌ְ◌◌ָ◌
והאה  הּמ צוֹ ת בּ כל  ח יּ ב  ׁש האיׁש  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִמּמ נּ ה,
גּ רמא: ׁש הזּ מן שׂ ה בּ מצוֹ ת ח יּ בת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵאינּה 

מ"א)זבחיםיג . כדכתיבטו ..(מ"ב)שםיד..(פ "י הציבור  פר  דם לזרוק  המשיח  כהן  על כי 
טז) ד, מכפר (ויקרא שיקדים הוא ודין  גו'. מוֹ ד אהל אל ה ּפ ר  מ דּ ם ה ּמ ׁש יח  הכּ הן ◌ֵ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְוהביא 

עיי "ש . ברע"ב , כדאיתא  ולכן טז.למתכפר , ברע"ב , כדאיתא  האשה  מן  מקודש  האיש  כי
קודם . הוא ממונו להציל ובין גופו להציל  יוסף יז.בין הבית  לפי המשנה  ביאור  (יו "ד כן

רנ"א) להצילסימן ר "ל ולהחיות לשניהם. אחד טעם  כי מזון , דה"ה דוקא  לאו כסות ולדבריו .
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משיח כה הוריות ג לאפרק

בּ זמן הּׁשבי. מבּ ית וּ להוֹ ציאּה 
האיׁש  לקלקלה, עוֹ מדים ׁש ּׁשניהם

לא ּׁשה: קוֹ דם

י שׂ ראל  לישׂ ראל, לוי ללוי , קוֹ דם כּ הן 
לגר, ונתין לנתין, וּ ממזר לממזר,
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ח משנה 

או לפרנס  בכיס  ואי הרבה, עניי לפנינו  כשהיו איירי משנתנו
כול את לפדות  או  :יחלכסות 
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בּ כסוּ ת. לאי ׁש  קוֹ דמת ׁש בּ ׁש ּת ּה והא ּׁשה ֶ◌ְֹ◌ָ◌
איׁש : ׁש ל מבּ ׁש ּת וֹ  לקלקלה.מר בּ ה ְ◌◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ֶ◌ִ◌

זכוּ ר : וּ למ ׁש כּ ב  קוֹ דם.לביאה. האי ׁש  ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌
דּ ר כּ וֹ  אין וזה בּ כ דּ ר כּ ּה  ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש זּ וֹ 

: לי שׂ ראל.חבּ כ קוֹ דם דּ כתיבלוי  ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
י) ה'(דּ ברים  הב דּ יל  ההיא בּ ת ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌

ישׂ ראל : בּ ני   ֹמּת ו הלּ וי ׁש בט  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶאת
לממזר. קוֹ דם והאיי שׂ ראל  מיחס האי  ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌

מיחס: לנתין .לאו קוֹ דם  זה ממזר ָ◌ְ◌◌ָ◌ֶ◌
מּט ּפ ה  בּ א וזה כּ ׁש רה מ ּט ּפ ה ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָבּ א

לגר.ּפ סוּ לה: קוֹ דם  ּמ נוּ נתין  גּ דל  זה ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌
בּ קדה: ּמ נוּ  גּ דל לא וזה ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ִבּ קד ה

בכתובות משמע  וכן במזון. להחיות ולא וכדומה, המים סז .)מן היתומה(דף את מפרנסין דתניא
הרמב"ם פסק וכן וכסות. מזון היינו פרנסה  וסתם  היתום, את  מפרנסין כך  פ"חואחר  עניים  (מתנות

הרשב"אהט"ו ) דעת אבל שם ). בשטמ"ק  ופרנסה(הובא  דוקא , וכסות מזון, ר "ל דמשנתנו שלהחיות
ראויים. בגדים בלי להיות ר"ל מרובה  בושתה  ע"כ  ולפ"ז כסות. דוקא  ר"ל (מלשוןדכתובות 

שכסות לומר הוסיף לא  וגם  להחיות , על כלום  ביאר שלא  ממה  אבל בזה , דעתו  להכריח אין  לכאורה  הרע "ב 

והרמב "ם, הב "י כשיטת  ביארנו  בפנים  מקום ומכל הרשב"א. כדעת שדעתו להסיק  אולי  ניתן  מזון , גם כולל

עליהם ) חולק  שהרע"ב  הכרח שאין ושו"עיח..כיון  בטור הובא  הרמב "ם סעיףלשון רנ "א סימן (יו "ד

מדכתיב יט..ט) ללוי מקדימין וכהן  עיי"ש . לישראל , לוי שמקדימין טעם  הביא  (דבריברע "ב

יג) כג , א' ע וֹ לם .הימים ד וּ בניו הוּ א קד ׁש ים  קד ׁש  להקדּ י ׁש וֹ  אהרן ויּ בּ דל  וּ מ ׁש ה  אהרן מרם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶֹֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְבּ ני

 י י ח ר ו ק מ

ונק



משיח כה הוריות ג פרק ל 

חברוֹ . את  קוֹ דם מחבר וֹ , ה ּת דיר  כּ ל

חברוֹ . את  קוֹ דם מחבר וֹ , המקדּ ׁש  וכל
ּפ ר  ע וֹ מדים, העדה וּ פר הּמ ׁש יח ּפ ר 
מעשׂ יו: בּ כל ה עדה  לפר קוֹ דם הּמ ׁש יח

וּ לה ׁש יב  להחי וֹ ת  לא ּׁשה  קוֹ דם האיׁש 
לכסוּ ת , לאיׁש  קוֹ דמת  והא ּׁשה  אבדה.

ו
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א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

קוֹ דם.ו  הוּ א  מחבר וֹ  קרא הּת דיר  דּ אמר  ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
כח) אׁש ר (בּ מדבּ ר  הבּ קר  עלת מלּ בד  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ֶ◌

הבּ קר , עלת כתיב  מכּ די  הּת מיד. ◌ֶֹ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְלעלת
אלּ א  לי, לּמ ה הּת מיד  לעלת ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ֲאׁש ר 
קדים  דּ תדיר , מוּ ם האי רחמנא, ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָאמר 

וכוּ '.בּ רי ׁש א: מחברוֹ  המקדּ ׁש  דּ הכיוכל ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
וקדּ ׁש ּת וֹ , בּ יּה  דּ כתיב  בּ כּ הן, ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַאׁש כּ חן
ראׁש וֹ ן   וּ לבר ראׁש וֹ ן לפּת ח ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְואמרינן

ראׁש וֹ ן: יפה מנה קוֹ דם.ול ּט ל  מׁש יח ּפ ר ְ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
מתכּ ּפ רת, ודה מכ ּפ ר  וּ מ ׁש יח ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִהוֹ איל
וכן  ל ּמ תכּ ּפ ר . מכ ּפ ר  ׁש יּ קדּ ים הוּ א ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְבּ דין

אוֹ מר  טז )הוּ א וּ ב ד (ויּ קרא בּ ד וֹ  וכּפ ר  ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌
ישׂ ראל : קהל כּ ל וּ ב ד  ּכ ואחר  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵבּ יתוֹ ,

לא ּׁשה.ז קוֹ דם  מקדּ ׁש האי ׁש  ׁש הוּ א ֶ◌ְ◌◌ָ◌
והאה  הּמ צוֹ ת בּ כל  ח יּ ב  ׁש האיׁש  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִמּמ נּ ה,
גּ רמא: ׁש הזּ מן שׂ ה בּ מצוֹ ת ח יּ בת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵאינּה 

מ"א)זבחיםיג . כדכתיבטו ..(מ"ב)שםיד..(פ "י הציבור  פר  דם לזרוק  המשיח  כהן  על כי 
טז) ד, מכפר (ויקרא שיקדים הוא ודין  גו'. מוֹ ד אהל אל ה ּפ ר  מ דּ ם ה ּמ ׁש יח  הכּ הן ◌ֵ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְוהביא 

עיי "ש . ברע"ב , כדאיתא  ולכן טז.למתכפר , ברע"ב , כדאיתא  האשה  מן  מקודש  האיש  כי
קודם . הוא ממונו להציל ובין גופו להציל  יוסף יז.בין הבית  לפי המשנה  ביאור  (יו "ד כן

רנ"א) להצילסימן ר "ל ולהחיות לשניהם. אחד טעם  כי מזון , דה"ה דוקא  לאו כסות ולדבריו .

 י י ח ר ו ק מ

משיח כה הוריות ג לאפרק

בּ זמן הּׁשבי. מבּ ית וּ להוֹ ציאּה 
האיׁש  לקלקלה, עוֹ מדים ׁש ּׁשניהם

לא ּׁשה: קוֹ דם

י שׂ ראל  לישׂ ראל, לוי ללוי , קוֹ דם כּ הן 
לגר, ונתין לנתין, וּ ממזר לממזר,

ח 

     
  

     
   

ח משנה 

או לפרנס  בכיס  ואי הרבה, עניי לפנינו  כשהיו איירי משנתנו
כול את לפדות  או  :יחלכסות 

    
    יט

    
         

           
            

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

בּ כסוּ ת. לאי ׁש  קוֹ דמת ׁש בּ ׁש ּת ּה והא ּׁשה ֶ◌ְֹ◌ָ◌
איׁש : ׁש ל מבּ ׁש ּת וֹ  לקלקלה.מר בּ ה ְ◌◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ֶ◌ִ◌

זכוּ ר : וּ למ ׁש כּ ב  קוֹ דם.לביאה. האי ׁש  ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌
דּ ר כּ וֹ  אין וזה בּ כ דּ ר כּ ּה  ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש זּ וֹ 

: לי שׂ ראל.חבּ כ קוֹ דם דּ כתיבלוי  ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
י) ה'(דּ ברים  הב דּ יל  ההיא בּ ת ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌

ישׂ ראל : בּ ני   ֹמּת ו הלּ וי ׁש בט  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶאת
לממזר. קוֹ דם והאיי שׂ ראל  מיחס האי  ַ◌ְ◌◌ָ◌ְ◌ַ◌

מיחס: לנתין .לאו קוֹ דם  זה ממזר ָ◌ְ◌◌ָ◌ֶ◌
מּט ּפ ה  בּ א וזה כּ ׁש רה מ ּט ּפ ה ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָבּ א

לגר.ּפ סוּ לה: קוֹ דם  ּמ נוּ נתין  גּ דל  זה ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌
בּ קדה: ּמ נוּ  גּ דל לא וזה ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ִבּ קד ה

בכתובות משמע  וכן במזון. להחיות ולא וכדומה, המים סז .)מן היתומה(דף את מפרנסין דתניא
הרמב"ם פסק וכן וכסות. מזון היינו פרנסה  וסתם  היתום, את  מפרנסין כך  פ"חואחר  עניים  (מתנות

הרשב"אהט"ו ) דעת אבל שם ). בשטמ"ק  ופרנסה(הובא  דוקא , וכסות מזון, ר "ל דמשנתנו שלהחיות
ראויים. בגדים בלי להיות ר"ל מרובה  בושתה  ע"כ  ולפ"ז כסות. דוקא  ר"ל (מלשוןדכתובות 

שכסות לומר הוסיף לא  וגם  להחיות , על כלום  ביאר שלא  ממה  אבל בזה , דעתו  להכריח אין  לכאורה  הרע "ב 

והרמב "ם, הב "י כשיטת  ביארנו  בפנים  מקום ומכל הרשב"א. כדעת שדעתו להסיק  אולי  ניתן  מזון , גם כולל

עליהם ) חולק  שהרע"ב  הכרח שאין ושו"עיח..כיון  בטור הובא  הרמב "ם סעיףלשון רנ "א סימן (יו "ד

מדכתיב יט..ט) ללוי מקדימין וכהן  עיי"ש . לישראל , לוי שמקדימין טעם  הביא  (דבריברע "ב

יג) כג , א' ע וֹ לם .הימים ד וּ בניו הוּ א קד ׁש ים  קד ׁש  להקדּ י ׁש וֹ  אהרן ויּ בּ דל  וּ מ ׁש ה  אהרן מרם ֶֹֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְבּ ני ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌

 י י ח ר ו ק מ

זקק



משיח כה הוריות ג פרק לב

בּ זמן אימתי, מׁש חרר. לעבד וגר
ממזר היה אם אבל ׁש וין. ׁש כּ לּ ן
הארץ, עם גּ ד וֹ ל וכהן  חכם ּת למיד
לכהן קוֹ דם חכם ּת למיד ממזר

הארץ: עם גּ ד וֹ ל

הוֹ רי וֹ ת מ ּס כת  סליק
דּ ׁש מיּ א בּ סי עּת א  נזּ קין סדר  וכלּ ה

      
 כ  

    
     
    

   כא 

א ר ו נ ט ר ב מ ה י ד ב ו ע ו נ י ב ר

ל עבד. קוֹ דם בּ כלל גּ ר היה לא זה ֶ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
אר וּ ר : בּ כלל היה וזה ממזר אר וּ ר  ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌

עם  גּ ד וֹ ל  לכהן  קוֹ דם  חכם ּת למיד 

ג)דּ כתיב הארץ. היא (מ ׁש לי  יקרה ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌
ׁש נּ כנס  גּ דוֹ ל  מ כּ הן היא יקרה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִמּפ נינים,

ולפנים: ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִלפני

מקום כ. מכל המצוות, בכל וחייב  הוא גר  שנשתחרר  כיון משוחרר  עבד שגם אע"פ 
קודמו. גר  סתם  עבד , בהיותו  כנען  ארור  בכלל  שהיה  עם כא.כיון שאינו איתא  במאירי

כתב, עוד גדול. כהן למנותו  אפשר  ואי טמאה שלו  צנורא  הארץ  שעם  גמור , הארץ
אלא משוחרר , ועבד גר  אפילו  הדין  הוא כי  קודמו, חכם  תלמיד ממזר  דוקא דלאו

חכמים  תלמידי  יהיו  שאלו  שכיח ולא  בהוה  חכמים דיברו  כי ממזר  שהרבהשנקט (ואע "פ 

מצוי) דבר  זה אין מקום מכל עולם, גדולי נעשו  .גרים

 י י ח ר ו ק מ

זקק



ל˘ון חיים

חזר‰ ו˘ינון

בעל פ‰ 

תשע"ט

אבות - הוריות



בחלק זה הובא כל לשון המשנה עם פיסוק ייחודי.

הקיטוע הייחודי מסייע רבות למי שכבר למד והבין המשנה, שיוכל 
לחזור עליה במהירות מתוך הבנה בהירה, ומסייע גם לזיכרון לטווח 

הארוך, כפי אשר מעידים כל הלומדים במהדורה זו.

הרה"ק  שסידרן  כפי  המשניות  על  תיבות  ראשי  לוח  ידו  על  וחונה 
רבי שלמה מזוועהיל זי"ע, אשר בקש להדפיס קונטרס באופן זה על 
כאלו  קונטרסים  והרבה  בחיקו,  עמו  לשאתו  שיוכל  מועד,  סדר  כל 
האדמו"ר  נכדו  הסכמת  )עיין  דורש.  לכל  לתתם  בביתו  מונחים  היו 

מזוועהיל שליט"א מארה"ב שנדפס בראש הספר(.

ובאופן שהדפסנוהו אנו במהדורה זו עם לשון המשניות לצד הראשי 
הסיוע  פה,  בעל  לשנן  כשרוצה  כי  כמה,  פי  גדולה  התועלת  תיבות, 
בלשון המשנה יהיה לו לאחיעזר ואחיסמך, וגם אחר שכבר רגיל ובקי 
יוכל להסתייע בלשון המשנה במקום שנתקל  כן  גם  בלשון המשנה, 

ומיד יוכל להמשיך הלאה. 

מעלה נוספת במהדורתנו, שהדגשנו שמות התנאים ושמות המקומות 
וציונים  סימנים  לתת  כדי  זה  וכל  המשניות,  שבתוך  הפסוקים  וכן 

ללומד הנבון לעורר כוח זכרונו על ידי הצבת ציונים האלו. 

לכן הלימוד במשניות אלו הוא רבת התועלת:

א. למי שרוצה לחזור על לימודו במהירות, והוא מפני הפיסוק הייחודי 
שעוזר רבות להבנה בהירה תוך כדי חזרה מהירה.

ב. למי שרוצה לסגל לעצמו היכולת ללמוד כל המשניות רק בעזר הראשי 
תיבות, מפני שלשון המשנה שחונה אצלו, מסייע בידו להזכירו מדי פעם 

עד שיזכרנו מעצמו. וגם צורת השורה והמשנה מעורר כח הזיכרון.

ג. למי שרוצה ללמוד על פה ממש, חזרת המשנה כמה פעמים בסיוע של 
הראשי תיבות מסייע הרבה להגיע בקלות לדעת כל המשנה בעל פה.

ידי  על  כי  רבה,  כי  תועלתה  על  כולם  יעידו  זו  בשיטה  המשתמשים 
חזרה בעזר הראשי תיבות נדרש הלומד להשים על לב לדעת פשר כל 
אות ואות, ונמצא כל חזרה נעשית תוך כדי הקדשת מחשבה ותשומת 
לב נכבדה, עד אשר יבואו הדברים לזיכרון ויחקקו בו כמונחים בקופסא.



תורה  קבל אמשה קט אבותפרק

אבת  מ כת
א פרק

וּ מסר ּה מׁש ה  מ ּס יני, ּת וֹ רה  ,ליהוֹ ׁש עקבּ ל 
לנביאים ,ויהוֹ ׁש ע וּ זקנים  לזקנים , 

ה גּ ד וֹ לה . כנסת  לאנׁש י מסר וּ ה  וּ נביאים 
דברים , ׁש ל ׁש ה  אמר וּ  הם 

הר בּ ה , תלמידים  וה עמיד וּ  בּ דּ ין, מתוּ נים  הו וּ 
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כ עבדים ּת היוּ  אל  א וֹ מר , היה  ה וּ א 

ּפ רס, לקבּ ל מנת על הרב את המ ׁש ּמ ׁש ין
הרב  את המ ׁש ּמ ׁש ין כ עבדים  הו וּ  א לּ א 

ּפ רס, לקבּ ל מנת על ׁש א 
עליכם : ׁש מים  מ וֹ רא  ויהי

צרדה  איׁש  י וֹ עזר בן  יוֹ סי 
ירוּ ׁש לים איׁש  י וֹ חנן  בן  מהם .ויוֹ סי  ק בּ ל וּ  

צרדה  איׁש  י וֹ עזר בן  א וֹ מר ,יוֹ סי  
רגליהם , בּ עפר מתא בּ ק והוי לחכמים , ו עד  בית   בית יהי

דּ בריהם : את בצמא  ׁש וֹ תה  והוי

ירוּ ׁש לים איׁש  י וֹ חנן  בן  א וֹ מר ,יוֹ סי  
,בית בּ ני עניּ ים  ויהיוּ  לרוחה , פת וּ ח בית יהי
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תורה  קבל אמשה אבותפרק קי

הא ּׁשה . עם  שׂ יחה  ּת ר בּ ה  ואל 
חבר וֹ . בּ א ׁש ת וחמר  קל אמר וּ , בּ א ׁש ּת וֹ 

חכמים , אמרוּ  מ כּ אן
לעצמ וֹ , ר עה גּ וֹ רם  האּׁשה, עם  שׂ יחה  מרבּ ה  ׁש אדם  זמן כּ ל

גּ יה נּ ם : יוֹ ר ׁש  וסוֹ פ וֹ  תוֹ רה , מ דּ ברי וּ בוֹ טל 

הארבּ לי ונ ּת אי  ּפ רחיה בּ ן  מהם .יהוֹ ׁש ע ק בּ ל וּ  
ּפ רחיה  בּ ן א וֹ מר ,יהוֹ ׁש ע 

חבר ,  ל וּ קנה  רב, ל עשׂ ה 
זכ וּ ת : לכף האדם  כּ ל את  דן והוי

הארבּ לי א וֹ מר ,נ ּת אי  
לר ׁש ע , ּת תחבּ ר  ואל  רע, מ ּׁשכן הרחק 

ה ּפ רענוּ ת : מן ּת תיא ׁש  ואל

ׁש טח  בּ ן  ו ׁש מע וֹ ן טבּ אי  בן  מהם .יהוּ דה ק בּ ל וּ  
טבּ אי בן  א וֹ מר ,יהוּ דה 

ה דּ יּ נין. כעוֹ רכי  עצמ ּת עשׂ  אל
לפני עוֹ מדים  דינין בעלי בע וּ כׁש יּ הי וּ  יהי וּ  ,כרׁש עים .יני  

מ לּ פני  בעיני וּ כ ׁש נּ פטרים  יהיוּ  ,,כזכּ אין  
ה דּ ין: את  עליהם  כּ ׁש קּ בּ ל וּ 

ׁש טח  בּ ן  א וֹ מר ,ׁש מע וֹ ן 
ה עדים , את לחקר מרבּ ה  הוי

בּ דברי  זהיר לׁש קּ ר :והוי ילמד וּ  מ ּת וֹ כם  ׁש ּמ א  , 

ואבטליוֹ ן מהם .ׁש מ עיה ק בּ ל וּ  
א וֹ מר ,ׁש מ עיה  

הר בּ נוּ ת , את וּ שׂ נא  ה ּמ לאכה , את אהב
לרׁש וּ ת : ּת תו דּ ע ואל 

ו
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י

ותשעה.

קובח. בא,

מאח

גרל כזשמשעה,

ויג: ומת,
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ולח עלר,
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ותל המר,
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אתעכה.
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יבכ ומ,

כעאה:
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ואה אאה,
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תורה  קבל אמשה קיאאבותפרק

א וֹ מר ,אבטליוֹ ן 
גּ ל וּ ת חוֹ בת  תחוּ בוּ  ׁש ּמ א  בדבריכם , ה זּ הרוּ  חכמים ,

הרעים , מים  למקוֹ ם  ותגל וּ 
וימ וּ תוּ , אחריכם  ה בּ אים  ה ּת למידים  ויׁש ּת וּ 

מתחלּ ל : ׁש מים  ׁש ם  ונמצא 

ו ׁש ּמ אי מהם .הלּ ל ק בּ ל וּ  
א וֹ מר ,הלּ ל  

ׁש לוֹ ם , ור וֹ דף ׁש ל וֹ ם  א וֹ הב אהרן, ׁש ל  מ ּת למידיו הוי
לּת וֹ רה : וּ מקרבן ה בּ ר יּ וֹ ת  את  א וֹ הב

א וֹ מר , היה  ה וּ א 
מ וֹ סי  וּ דלא  ׁש מ ּה . אבד  ׁש מא , יסף נגד  .ף, 

ילי  חלף:וּ דלא  בּ תגא , וּ דא ׁש ּת ּמ ׁש  חיּ ב. קטלא  ף, 

א וֹ מר , היה  ה וּ א 
אני. מה  לעצמי, וּ כ ׁש אני לי. מי לי, אני אין אם 

אימתי: עכ ׁש יו, לא  ואם 

א וֹ מר ,ׁש ּמ אי 
הרבּ ה . ו עשׂ ה  מ עט אמר קבע. ת וֹ רת עשׂ ה 
יפ וֹ ת : ּפ נים  בּ סבר האדם  כּ ל את מקבּ ל והוי

גּ מליאל  א וֹ מר ,רבּ ן  היה  
ה ּס פק, מן והסּת לּ ק רב,  ל עשׂ ה 

אמד וֹ ת : לעּׂשר  ּת רבּ ה  ואל 

בּ נ וֹ  א וֹ מר ,ׁש מעוֹ ן  
החכמים , בין גּ דל ּת י ימי כּ ל

ׁש תיקה . א לּ א  טוֹ ב ל גּ וּ ף מצאתי ולא 
ה ּמ עשׂ ה . א לּ א  ה עקּ ר , ה וּ א  ה ּמ דר ׁש  ולא 

חטא : מביא  דברים , ה ּמ ר בּ ה  וכל
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תורה  קבל אמשה קיאאבותפרק
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החכמים , בין גּ דל ּת י ימי כּ ל
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תורה  קבל אמשה אבותפרק קיב

גּ מליאל  בּ ן  ׁש מע וֹ ן א וֹ מר ,רבּ ן  
עוֹ מד , הע וֹ לם  דברים  ׁש לׁש ה  על

ה ּׁשלוֹ ם , ועל האמת ועל ה דּ ין על
בּ ׁש עריכםׁש נּ אמר  ׁש פט וּ  ׁש ל וֹ ם  וּ מ ׁש ּפ ט  :אמת 

ב  פרק 

האדם ,רבּ י לוֹ  ׁש יּ בר יׁש רה  דר איזוֹ הי א וֹ מר, 
האדם . מן לוֹ  ותפארת לעוֹ שׂ יה  תפארת  ׁש היא  כּ ל

כבחמ וּ רה , קלּ ה  בּ מצוה  זהיר  והוי
מצוֹ ת. ׁש ל שׂ כרן מ ּת ן יוֹ ד ע א ּת ה  ׁש אין
שׂ כר ּה , כּ נגד  מצוה  הפסד  מחּׁשב והוי

הפסד ּה . כנגד  עברה  וּ שׂ כר 
ל בא  א ּת ה  ואי דברים  בּ ׁש ל ׁש ה  עברה ,והסּת כּ ל ידי 

ׁש וֹ מ עת , ואזן רוֹ אה  עין , מ ּמ לּ מ עלה  מה  דּ ע
מ עשׂ י  נכ ּת בין:וכל  בּס פר  

הנּ שׂ יא יהוּ דה רבּ י ׁש ל בּ נ וֹ  גּ מליאל  א וֹ מר ,רבּ ן  
ארץ, דּ ר עם  ּת וֹ רה  תלמ וּ ד  יפה 

עוֹ ן. מ ׁש כּ חת ׁש ניהם  ׁש יּ גיעת 
עוֹ ן. וג וֹ ררת בּ טלה  סוֹ פ ּה  מלאכה , עּמ ּה  ׁש אין ּת וֹ רה  וכל

ׁש מים , ל ׁש ם  עּמ הם  עמלים  יהיוּ  ה צּ בּ וּ ר , עם  ה עמלים  וכל
ל עד . עוֹ מדת וצדקתם  מסיּ עּת ן אבוֹ תם  ׁש זּ כ וּ ת 

עשׂ יתם : כּ א לּ וּ  הרבּ ה  שׂ כר עליכם  אני מ עלה  וא ּת ם ,

בּ רׁש וּ ת , זהירין הווּ 
עצמן. לצר א לּ א  לאדם  לוֹ  מקרבין ׁש אין

הנאתן, בּ ׁש עת כּ א וֹ הבין נראין
דּ חק וֹ : בּ ׁש עת  לאדם  לוֹ  עוֹ מדין ואין

יח 
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ב

ג 

ארשבג

עשדהע

עהוהוה

:אוששבש

אדישלהר  א,

כשתלולמה.

וזבקכ

שאימששמ.

ומהמכש

ועכה.

ובדואבלע

ערוש דמלמ,

ומבנ:

ארגבשריה

יתתעדא

ששמע.

סבוע. ותשעמ,

יעעלש והעה,

שאמועל.

מאעשהכע: ו,

הזב
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אומר ברבי קיג אבותפרק

א וֹ מר , היה  ה וּ א 
כרצוֹ נ  רצוֹ נוֹ  רצוֹ נ עשׂ ה  ׁש יּ עשׂ ה  כּ די ,. ֹכרצוֹ נו  

רצוֹ נ  רצוֹ נוֹ ,בּ ּט ל  מ ּפ ני  
רצוֹ נ  מ ּפ ני אחרים  רצוֹ ן ׁש יּ בּט ל .כּ די 

ה צּ בּ וּ ר ,הלּ ל  מן ּת פר ׁש  אל א וֹ מר , 
,מ וֹ ת יוֹ ם  עד   בּ עצמ ּת אמין ואל

למקוֹ מ וֹ , ׁש ּת גּ יע עד   חבר את ּת דין ואל
לה ּׁשמע. ׁש ּס וֹ פ וֹ  ל ׁש מ ע, אפ ׁש ר  ׁש אי דּ בר  ּת אמר  ואל 

ת ּפ נה : לא  ׁש ּמ א  א ׁש נה , לכ ׁש א ּפ נה  ּת אמר ואל 

א וֹ מר , היה  ה וּ א 
חסיד , הארץ עם  ולא  חטא , ירא  בּ וּ ר אין

מל ּמ ד , ה קּ ּפ דן ולא  למד , ה בּ יׁש ן ולא 
מחכּ ים . בסחוֹ רה  ה ּמ ר בּ ה  כל  ולא 

איׁש : להיוֹ ת ה ׁש ּת דּ ל אנׁש ים , ׁש אין וּ במק וֹ ם 

ה ּמ ים . ּפ ני על  ׁש צּ פה  אחת  גלגּ לת  ראה  ה וּ א  אף
מטיפי  וסוֹ ף . ּאטפ ו דּ אטפ ּת , על ל ּה , יטוּ פ וּ ן:אמר   

א וֹ מר , היה  ה וּ א 
דאגה. מרבּ ה  נכסים , מר בּ ה ר ּמ ה . מר בּ ה  ב שׂ ר , מרבּ ה 

ז ּמ ה. מרבּ ה  ׁש פח וֹ ת , מרבּ ה  כׁש פים . מרבּ ה  נׁש ים, מר בּ ה
ח יּ ים. מר בּ ה  ת וֹ רה , מרבּ ה  גזל . מר בּ ה  עבדים , מרבּ ה 

תב וּ נה. מרבּ ה  עצה , מרבּ ה  חכמה. מרבּ ה  י ׁש יבה , מרבּ ה 
ׁש ל וֹ ם . מר בּ ה  צדקה , מר בּ ה 
לעצמ וֹ . קנה  ט וֹ ב, ׁש ם  קנה 

ה בּ א : הע וֹ לם  חיּ י ל וֹ  קנה  תוֹ רה , דברי לוֹ  קנה 

ז כּ אי בּ ן י וֹ חנן  וּ מ ּׁשּמ איק בּ ל רבּ ן  .מהלּ ל  
א וֹ מר , היה  ה וּ א 

ד

ה 

ו

ז

ח 

ההא

כשרכ. ערכ,

ברמר

כשראמר.

אתמהה א,

ותבעימ

ותאחעשל

של. ותדשאל,

שלת: ותלא,

ההא

ועהח אביח,

והמ והל,

וכהבמ.

הלא: ושא,

אהרגאשעפה.

ומי: א. עד, אל,

ההא

מד. מנ, מר. מב,

מז. מש, מכ. מנ,

מח. מת, מג. מע,

מת. מע, מח. מי,

מש. מצ,

קל. קשט,

קלחהה: קלדת,

.מוקריבז

ההא
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ה
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אסק



תורה  קבל אמשה אבותפרק קיב

גּ מליאל  בּ ן  ׁש מע וֹ ן א וֹ מר ,רבּ ן  
עוֹ מד , הע וֹ לם  דברים  ׁש לׁש ה  על

ה ּׁשלוֹ ם , ועל האמת ועל ה דּ ין על
בּ ׁש עריכםׁש נּ אמר  ׁש פט וּ  ׁש ל וֹ ם  וּ מ ׁש ּפ ט  :אמת 

ב  פרק 

האדם ,רבּ י לוֹ  ׁש יּ בר יׁש רה  דר איזוֹ הי א וֹ מר, 
האדם . מן לוֹ  ותפארת לעוֹ שׂ יה  תפארת  ׁש היא  כּ ל

כבחמ וּ רה , קלּ ה  בּ מצוה  זהיר  והוי
מצוֹ ת. ׁש ל שׂ כרן מ ּת ן יוֹ ד ע א ּת ה  ׁש אין
שׂ כר ּה , כּ נגד  מצוה  הפסד  מחּׁשב והוי

הפסד ּה . כנגד  עברה  וּ שׂ כר 
ל בא  א ּת ה  ואי דברים  בּ ׁש ל ׁש ה  עברה ,והסּת כּ ל ידי 

ׁש וֹ מ עת , ואזן רוֹ אה  עין , מ ּמ לּ מ עלה  מה  דּ ע
מ עשׂ י  נכ ּת בין:וכל  בּס פר  

הנּ שׂ יא יהוּ דה רבּ י ׁש ל בּ נ וֹ  גּ מליאל  א וֹ מר ,רבּ ן  
ארץ, דּ ר עם  ּת וֹ רה  תלמ וּ ד  יפה 

עוֹ ן. מ ׁש כּ חת ׁש ניהם  ׁש יּ גיעת 
עוֹ ן. וג וֹ ררת בּ טלה  סוֹ פ ּה  מלאכה , עּמ ּה  ׁש אין ּת וֹ רה  וכל

ׁש מים , ל ׁש ם  עּמ הם  עמלים  יהיוּ  ה צּ בּ וּ ר , עם  ה עמלים  וכל
ל עד . עוֹ מדת וצדקתם  מסיּ עּת ן אבוֹ תם  ׁש זּ כ וּ ת 

עשׂ יתם : כּ א לּ וּ  הרבּ ה  שׂ כר עליכם  אני מ עלה  וא ּת ם ,

בּ רׁש וּ ת , זהירין הווּ 
עצמן. לצר א לּ א  לאדם  לוֹ  מקרבין ׁש אין

הנאתן, בּ ׁש עת כּ א וֹ הבין נראין
דּ חק וֹ : בּ ׁש עת  לאדם  לוֹ  עוֹ מדין ואין

יח 

א 

ב

ג 

ארשבג

עשדהע

עהוהוה

:אוששבש

אדישלהר  א,

כשתלולמה.

וזבקכ

שאימששמ.

ומהמכש

ועכה.

ובדואבלע

ערוש דמלמ,

ומבנ:

ארגבשריה

יתתעדא

ששמע.

סבוע. ותשעמ,

יעעלש והעה,

שאמועל.

מאעשהכע: ו,

הזב

שמללאלע.

נכבה

ועללבד:

יח

א

ב 

ג

אומר ברבי קיג אבותפרק

א וֹ מר , היה  ה וּ א 
כרצוֹ נ  רצוֹ נוֹ  רצוֹ נ עשׂ ה  ׁש יּ עשׂ ה  כּ די ,. ֹכרצוֹ נו  

רצוֹ נ  רצוֹ נוֹ ,בּ ּט ל  מ ּפ ני  
רצוֹ נ  מ ּפ ני אחרים  רצוֹ ן ׁש יּ בּט ל .כּ די 

ה צּ בּ וּ ר ,הלּ ל  מן ּת פר ׁש  אל א וֹ מר , 
,מ וֹ ת יוֹ ם  עד   בּ עצמ ּת אמין ואל

למקוֹ מ וֹ , ׁש ּת גּ יע עד   חבר את ּת דין ואל
לה ּׁשמע. ׁש ּס וֹ פ וֹ  ל ׁש מ ע, אפ ׁש ר  ׁש אי דּ בר  ּת אמר  ואל 

ת ּפ נה : לא  ׁש ּמ א  א ׁש נה , לכ ׁש א ּפ נה  ּת אמר ואל 

א וֹ מר , היה  ה וּ א 
חסיד , הארץ עם  ולא  חטא , ירא  בּ וּ ר אין

מל ּמ ד , ה קּ ּפ דן ולא  למד , ה בּ יׁש ן ולא 
מחכּ ים . בסחוֹ רה  ה ּמ ר בּ ה  כל  ולא 

איׁש : להיוֹ ת ה ׁש ּת דּ ל אנׁש ים , ׁש אין וּ במק וֹ ם 

ה ּמ ים . ּפ ני על  ׁש צּ פה  אחת  גלגּ לת  ראה  ה וּ א  אף
מטיפי  וסוֹ ף . ּאטפ ו דּ אטפ ּת , על ל ּה , יטוּ פ וּ ן:אמר   

א וֹ מר , היה  ה וּ א 
דאגה. מרבּ ה  נכסים , מר בּ ה ר ּמ ה . מר בּ ה  ב שׂ ר , מרבּ ה 

ז ּמ ה. מרבּ ה  ׁש פח וֹ ת , מרבּ ה  כׁש פים . מרבּ ה  נׁש ים, מר בּ ה
ח יּ ים. מר בּ ה  ת וֹ רה , מרבּ ה  גזל . מר בּ ה  עבדים , מרבּ ה 

תב וּ נה. מרבּ ה  עצה , מרבּ ה  חכמה. מרבּ ה  י ׁש יבה , מרבּ ה 
ׁש ל וֹ ם . מר בּ ה  צדקה , מר בּ ה 
לעצמ וֹ . קנה  ט וֹ ב, ׁש ם  קנה 

ה בּ א : הע וֹ לם  חיּ י ל וֹ  קנה  תוֹ רה , דברי לוֹ  קנה 

ז כּ אי בּ ן י וֹ חנן  וּ מ ּׁשּמ איק בּ ל רבּ ן  .מהלּ ל  
א וֹ מר , היה  ה וּ א 

ד
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ו

ז

ח 

ההא

כשרכ. ערכ,

ברמר

כשראמר.

אתמהה א,

ותבעימ

ותאחעשל

של. ותדשאל,

שלת: ותלא,

ההא

ועהח אביח,

והמ והל,

וכהבמ.

הלא: ושא,

אהרגאשעפה.

ומי: א. עד, אל,

ההא

מד. מנ, מר. מב,

מז. מש, מכ. מנ,

מח. מת, מג. מע,

מת. מע, מח. מי,

מש. מצ,

קל. קשט,

קלחהה: קלדת,

.מוקריבז
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אומר ברבי אבותפרק קיד

הר בּ ה , תוֹ רה  למד ּת  אם 
נוֹ צר ּת .  לכ כּ י , ל עצמ טוֹ בה  ּת חזיק אל

לוֹ  היוּ  תלמידים  ז כּ איחמ ּׁשה  בּ ן י וֹ חנן  הן,לרבּ ן  וא לּ וּ  , 
חנניה, בּ ן  יהוֹ ׁש ע ורבּ י הוֹ רקנ וֹ ס, בּ ן  אליעזר רבּ י 

נתנאל , בּ ן ׁש מעוֹ ן  ורבּ י הכּ הן , יוֹ סי  ורבּ י
ער בּ ן אלעזר .ורבּ י 

ׁש בחן. מ וֹ נה  היה  ה וּ א 
הוֹ רקנ וֹ ס  בּ ן אלי עזר ט ּפ ה .רבּ י  מא בּ ד  ׁש אינוֹ  סוּ ד  בּ וֹ ר , 

חנניה  בּ ן יהוֹ ׁש ע יוֹ לד ּת וֹ .רבּ י  א ׁש רי , 
הכּ הן י וֹ סי חסיד .רבּ י  , 

נתנאל  בּ ן  ׁש מע וֹ ן חטא .רבּ י  ירא  , 
ער בּ ן אלעזר ה ּמ תגּ בּ ר.ורבּ י מ עין , 

מאזנים , בּ כף ישׂ ראל חכמי כל יהיוּ  אם  א וֹ מר, היה  ה וּ א 
הוֹ רקנ וֹ ס  בּ ן כּ לּ ם .ואלי עזר את מכריע ׁש ניּ ה , בּ כף 

ׁש אוּ ל  מ ּׁשמ וֹ ,אבּ א א וֹ מר  
מאזנים בּ כף ישׂ ראל חכמי כל יהיוּ  אם 

הוֹ רקנ וֹ ס  בּ ן אלי עזר עּמ הם ,ורבּ י  אף 
ער בּ ן אלעזר כּ לּ ם :ורבּ י את  מכריע ׁש ניּ ה , בּ כף 

וּ רא וּ  צא וּ  להם , אמר
האדם . בּ ּה  ׁש יּ ד בּ ק יׁש רה   דר איזוֹ הי

אלי עזר  טוֹ בה .רבּ י עין א וֹ מר, 
יהוֹ ׁש ע טוֹ ב.רבּ י חבר א וֹ מר, 

יוֹ סי טוֹ ב.רבּ י  ׁש כן א וֹ מר, 
ׁש מעוֹ ן ה נּ וֹ לד .רבּ י  את הר וֹ אה  א וֹ מר , 
אלעזר  טוֹ ב.רבּ י  לב א וֹ מר, 

דּ ברי את  אני רוֹ אה  להם , עראמר בּ ן מ דּ בריכם ,אלעזר 
דּ בריכם . דּ בריו  ׁש בּ כלל

וּ רא וּ  צא וּ  להם  אמר

ט 

אלתה

כלנ. אתטל,

והליבזחתהל ,

ויבח ראבה,

ושבנ ויה,

.ואבע

ההמש.

בסשמט.ראבה ,

אי.ריבח ,

ח.ריה ,

יח.רשבנ ,

מה.ואבע ,

איכחיבמ ההא,

מאכ.ובה בש,

אמאש

איכחיבמ

אעואבה

מאכ:ואבע בש,

צו אל,

אדישבה.

עט.רא א,

חט.רי א,

שט.רי א,

האה.רש א,

לט.רא א,

ראאד מאבעאל,

שדד.

אלצו

ט

אומר ברבי קטו אבותפרק

האדם . מ ּמ נּ ה  ׁש יּ תרחק ר עה   דר איזוֹ הי
אלי עזר  ר עה .רבּ י עין א וֹ מר, 
יהוֹ ׁש ע רע.רבּ י חבר א וֹ מר, 

יוֹ סי רע.רבּ י  ׁש כן א וֹ מר, 
ׁש מעוֹ ן מ ׁש לּ ם .רבּ י  ואינוֹ  ה וה  א וֹ מר, 

ה וּ א ,  ּבּ רו ה ּמ קוֹ ם  מן כּ לוה  האדם , מן ה וה  אחד 
ונוֹ תןׁש נּ אמר  חוֹ נן  וצ דּ יק י ׁש לּ ם , ולא רׁש ע  .לוה 

אלעזר  רע.רבּ י  לב א וֹ מר, 
דּ ברי את  אני  רוֹ אה  להם , ער אמר בּ ן מ דּ בריכם ,אלעזר  

דּ בריכם : דּ בריו ׁש בּ כלל 

דברים . ׁש לׁש ה  ׁש לׁש ה  אמרוּ  הם 
אלי עזר  א וֹ מר ,רבּ י 

עלי חביב   חבר כב וֹ ד  לכעס.יהי נוֹ ח  ּת הי ואל , ּכּ ׁש ל  
. מיתת לפני אחד  יוֹ ם  ו ׁש וּ ב

זהירוה והוי חכמים , ׁש ל א וּ רן כּ נגד  מתחּמ ם  וי 
ׁש וּ על , נׁש יכת  ׁש נּ ׁש יכתן ת כּ וה , ׁש א  בּ גחל ּת ן

שׂ רף, לחיׁש ת  וּ לחיׁש תן עקרב, עקיצת  ועקיצתן
א ׁש : כּ גחלי דּ בריהם  וכל 

יהוֹ ׁש ע א וֹ מר ,רבּ י 
ה בּ ר יּ וֹ ת , ושׂ נאת הרע, ויצר  הרע , עין

הע וֹ לם : מן האדם  את מ וֹ ציאין

יוֹ סי א וֹ מר ,רבּ י  
עלי  חביב  חבר ממ וֹ ן כּ ׁש לּ ,יהי  

. ל יר ּׁשה  ׁש אינּה  ּת וֹ רה , ללמד   עצמ והתקן
מ עשׂ י  ׁש מים :וכל  ל ׁש ם  יהיוּ   

ׁש מעוֹ ן א וֹ מר ,רבּ י  
וּ בּת פ לּ ה . ׁש מע בּ קריאת  זהיר  הוי

י

יא 

יב

יג 

אדרשמה.

ער.רא א,

חר.רי א,

שר.רי א,

הומ.רש א,

כמהבה אהמה,

וחוש .לרוי,

לר.רא א,

ראאד מאבעאל,

שדד:

האששד.

ארא

ותנל. יכחחעכ,

ויאלמ.

וז ומכאשח,

שנש בשת,

ולש ועע,

ודכא:

ארי

וה וה, עה,

מאהמה:

ארי

ימחחעכ

שיל. ועלת,

ומילש:

ארש

הזבשו.

י

יא

יב

יג

אסק



אומר ברבי אבותפרק קיד

הר בּ ה , תוֹ רה  למד ּת  אם 
נוֹ צר ּת .  לכ כּ י , ל עצמ טוֹ בה  ּת חזיק אל

לוֹ  היוּ  תלמידים  ז כּ איחמ ּׁשה  בּ ן י וֹ חנן  הן,לרבּ ן  וא לּ וּ  , 
חנניה, בּ ן  יהוֹ ׁש ע ורבּ י הוֹ רקנ וֹ ס, בּ ן  אליעזר רבּ י 

נתנאל , בּ ן ׁש מעוֹ ן  ורבּ י הכּ הן , יוֹ סי  ורבּ י
ער בּ ן אלעזר .ורבּ י 

ׁש בחן. מ וֹ נה  היה  ה וּ א 
הוֹ רקנ וֹ ס  בּ ן אלי עזר ט ּפ ה .רבּ י  מא בּ ד  ׁש אינוֹ  סוּ ד  בּ וֹ ר , 

חנניה  בּ ן יהוֹ ׁש ע יוֹ לד ּת וֹ .רבּ י  א ׁש רי , 
הכּ הן י וֹ סי חסיד .רבּ י  , 

נתנאל  בּ ן  ׁש מע וֹ ן חטא .רבּ י  ירא  , 
ער בּ ן אלעזר ה ּמ תגּ בּ ר.ורבּ י מ עין , 

מאזנים , בּ כף ישׂ ראל חכמי כל יהיוּ  אם  א וֹ מר, היה  ה וּ א 
הוֹ רקנ וֹ ס  בּ ן כּ לּ ם .ואלי עזר את מכריע ׁש ניּ ה , בּ כף 

ׁש אוּ ל  מ ּׁשמ וֹ ,אבּ א א וֹ מר  
מאזנים בּ כף ישׂ ראל חכמי כל יהיוּ  אם 

הוֹ רקנ וֹ ס  בּ ן אלי עזר עּמ הם ,ורבּ י  אף 
ער בּ ן אלעזר כּ לּ ם :ורבּ י את  מכריע ׁש ניּ ה , בּ כף 

וּ רא וּ  צא וּ  להם , אמר
האדם . בּ ּה  ׁש יּ ד בּ ק יׁש רה   דר איזוֹ הי

אלי עזר  טוֹ בה .רבּ י עין א וֹ מר, 
יהוֹ ׁש ע טוֹ ב.רבּ י חבר א וֹ מר, 

יוֹ סי טוֹ ב.רבּ י  ׁש כן א וֹ מר, 
ׁש מעוֹ ן ה נּ וֹ לד .רבּ י  את הר וֹ אה  א וֹ מר , 
אלעזר  טוֹ ב.רבּ י  לב א וֹ מר, 

דּ ברי את  אני רוֹ אה  להם , עראמר בּ ן מ דּ בריכם ,אלעזר 
דּ בריכם . דּ בריו  ׁש בּ כלל

וּ רא וּ  צא וּ  להם  אמר

ט 

אלתה

כלנ. אתטל,

והליבזחתהל ,

ויבח ראבה,

ושבנ ויה,

.ואבע

ההמש.

בסשמט.ראבה ,

אי.ריבח ,

ח.ריה ,

יח.רשבנ ,

מה.ואבע ,

איכחיבמ ההא,

מאכ.ובה בש,

אמאש

איכחיבמ

אעואבה

מאכ:ואבע בש,

צו אל,

אדישבה.

עט.רא א,

חט.רי א,

שט.רי א,

האה.רש א,

לט.רא א,

ראאד מאבעאל,

שדד.

אלצו

ט

אומר ברבי קטו אבותפרק

האדם . מ ּמ נּ ה  ׁש יּ תרחק ר עה   דר איזוֹ הי
אלי עזר  ר עה .רבּ י עין א וֹ מר, 
יהוֹ ׁש ע רע.רבּ י חבר א וֹ מר, 

יוֹ סי רע.רבּ י  ׁש כן א וֹ מר, 
ׁש מעוֹ ן מ ׁש לּ ם .רבּ י  ואינוֹ  ה וה  א וֹ מר, 

ה וּ א ,  ּבּ רו ה ּמ קוֹ ם  מן כּ לוה  האדם , מן ה וה  אחד 
ונוֹ תןׁש נּ אמר  חוֹ נן  וצ דּ יק י ׁש לּ ם , ולא רׁש ע  .לוה 

אלעזר  רע.רבּ י  לב א וֹ מר, 
דּ ברי את  אני  רוֹ אה  להם , ער אמר בּ ן מ דּ בריכם ,אלעזר  

דּ בריכם : דּ בריו ׁש בּ כלל 

דברים . ׁש לׁש ה  ׁש לׁש ה  אמרוּ  הם 
אלי עזר  א וֹ מר ,רבּ י 

עלי חביב   חבר כב וֹ ד  לכעס.יהי נוֹ ח  ּת הי ואל , ּכּ ׁש ל  
. מיתת לפני אחד  יוֹ ם  ו ׁש וּ ב

זהירוה והוי חכמים , ׁש ל א וּ רן כּ נגד  מתחּמ ם  וי 
ׁש וּ על , נׁש יכת  ׁש נּ ׁש יכתן ת כּ וה , ׁש א  בּ גחל ּת ן

שׂ רף, לחיׁש ת  וּ לחיׁש תן עקרב, עקיצת  ועקיצתן
א ׁש : כּ גחלי דּ בריהם  וכל 

יהוֹ ׁש ע א וֹ מר ,רבּ י 
ה בּ ר יּ וֹ ת , ושׂ נאת הרע, ויצר  הרע , עין

הע וֹ לם : מן האדם  את מ וֹ ציאין

יוֹ סי א וֹ מר ,רבּ י  
עלי  חביב  חבר ממ וֹ ן כּ ׁש לּ ,יהי  

. ל יר ּׁשה  ׁש אינּה  ּת וֹ רה , ללמד   עצמ והתקן
מ עשׂ י  ׁש מים :וכל  ל ׁש ם  יהיוּ   

ׁש מעוֹ ן א וֹ מר ,רבּ י  
וּ בּת פ לּ ה . ׁש מע בּ קריאת  זהיר  הוי

י

יא 

יב

יג 

אדרשמה.

ער.רא א,

חר.רי א,

שר.רי א,

הומ.רש א,

כמהבה אהמה,

וחוש .לרוי,

לר.רא א,

ראאד מאבעאל,

שדד:

האששד.

ארא

ותנל. יכחחעכ,

ויאלמ.

וז ומכאשח,

שנש בשת,

ולש ועע,

ודכא:

ארי

וה וה, עה,

מאהמה:

ארי

ימחחעכ

שיל. ועלת,

ומילש:

ארש

הזבשו.
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יא

יב
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אומר ברבי אבותפרק קטז 

קבע , ּת פ לּ ת ּת עשׂ  אל  מת ּפ לּ ל, וּ כ ׁש א ּת ה 
ׁש נּ אמר ה וּ א ,  ּבּ רו הּמ קוֹ ם לפני ותחנוּ נים רחמים  אלּ א

הרעה על ונחם חסד  ורב א ּפ ים  אר ה וּ א ורח וּ ם חנּ וּ ן .כּ י 
: עצמ בּ פני רׁש ע ּת הי ואל 

אלעזר  א וֹ מר ,רבּ י  
לא ּפ יקוֹ ר וֹ ס. ּׁשּת ׁש יב מה  ודע ּת וֹ רה , ללמד  ׁש ק וּ ד  הוי

עמל. א ּת ה  מי לפני ודע
מ בעל  ה וּ א  ּפ עלּ ת:ונאמן שׂ כר ל ׁש יּ ׁש לּ ם   לאכ ּת 

טרפוֹ ן א וֹ מר ,רבּ י  
עצלים , וה ּפ וֹ עלים  מרבּ ה , וה ּמ לאכה  קצר ה יּ וֹ ם 

דּ וֹ חק: ה בּ ית  וּ בעל  הר בּ ה , וה ּׂשכר

א וֹ מר , היה  ה וּ א 
עלי  לגמר ,לא  ה ּמ לאכה   

מ ּמ נּ ה . לבּ טל חוֹ רין בן א ּת ה  ולא 
הרבּ ה . שׂ כר   ל נוֹ תנים  הר בּ ה , ת וֹ רה  למד ּת  אם 

. ּפ עלּ ת שׂ כר   ל ׁש יּ ׁש לּ ם   מלאכ ּת בעל  ה וּ א  ונאמן
לבא : לעתיד  צדּ יקים  ׁש ל שׂ כרן מ ּת ן ודע 

ג  פרק

מהללאל  בן א וֹ מר ,עקביא  
עברה . לידי בא  א ּת ה  ואי דברים  בּ ׁש ל ׁש ה  הסּת כּ ל 

,ה וֹ ל א ּת ה  וּ לאן בּ את , מאין דּ ע 
וחׁש בּ וֹ ן. דּ ין ל ּת ן עתיד  א ּת ה  מי ולפני

סרוּ חה , מ ּט ּפ ה  בּ את , מאין
ות וֹ ל עה . ר ּמ ה  עפר  למקוֹ ם  ,ה וֹ ל א ּת ה  וּ לאן

וחׁש בּ וֹ ן, דּ ין לּת ן עתיד  א ּת ה  מי ולפני
הוּ אלפני  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  הּמ לכים  מלכי  מל: 

יד

טו

טז

א 

אתתק ומ,

ש ארולהבה,

.כחוהאאוחועה

ותרבע:

ארא

ומשל. השלת,

ולמאע.

והבמשלשפ:

ארט

וע הקומ,

והד: וה,

ההא

לעהל

ואבחלמ.

נלשה. אלתה,

והבמשלשפ.

ומששצלל:

אעבמ

הבדואבלע.

ואה דמב,

ומאעלדו.

מס מב,

לערו. ואה,

ומאעלדו

:ממההבהל 

יד 

טו

טז

א

מהללאל ב געקביא קיז אבותפרק

הכּ הנים סגן  חנינא א וֹ מר ,רבּ י  
מלכ וּ ת , ׁש ל בּ ׁש לוֹ מ ּה  מתּפ לּ ל  הוי

בּ לע וֹ . חיּ ים  רעה וּ  את איׁש  מ וֹ רא ּה , ׁש אלמלא 
ּת רדיוֹ ן בן חנינא  א וֹ מר ,רבּ י 

ת וֹ רה , דּ ברי בּ יניהן ואין ׁש יּ וֹ ׁש בין ׁש נים 
ׁש נּ אמר  לצים , מ וֹ ׁש ב זה  י ׁש בהרי לא לצים  .וּ במ וֹ ׁש ב  

ת וֹ רה , דּ ברי בּ יניהם  ויׁש  ׁש יּ וֹ ׁש בין ׁש נים  אבל 
ׁש רוּ יה ׁש נּ אמרׁש כינה  ביניהם , 

ו יּ ׁש מע יי  ו יּ קׁש ב רעהוּ  אל אי ׁש  יי יראי נד בּ רוּ  אז
ׁש מ וֹ  וּ לחׁש בי  יי ליראי  לפניו  זכּ רוֹ ן  ספר .ו יּ כּ תב 

ׁש נים , א לּ א  לי אין
בּ ּת וֹ רה , ועוֹ סק  ׁש יּ וֹ ׁש ב אחד  ׁש אפ לּ וּ  מ נּ ין

הוּ א  ּבּ רו שׂ כר ,ׁש הּק ד וֹ ׁש  לוֹ  ק וֹ בע 
עליו ׁש נּ אמר  נטל  כּ י וי דּ ם  בּ דד :יׁש ב 

ׁש מעוֹ ן א וֹ מר ,רבּ י  
ת וֹ רה, דּ ברי  עליו אמרוּ  ולא אחד  ׁש לחן  על ׁש אכלוּ  ׁש לׁש ה

מתים , מ זּ בחי אכל וּ  כּ א לּ וּ 
מקוֹ םׁש נּ אמר  בּ לי צאה קיא  מלא וּ  ׁש לחנ וֹ ת כּ ל .כּ י 

ת וֹ רה, דּ ברי עליו ואמר וּ  אחד  ׁש לחן על ׁש אכלוּ  ׁש לׁש ה אבל
ה וּ א ,  ּבּ רו מקוֹ ם  ׁש ל  מ ּׁשלחנוֹ  אכלוּ  כּ א לּ וּ 

אׁש נּ אמר  הּׁשלחן זה אלי ה'וידבּ ר לפני :ׁש ר 

חכינאי בן  חנינא א וֹ מר ,רבּ י  
לב ּט לה, לבּ וֹ  והמפ נּ ה יחידי בּ דּ ר  ּוהמה ל בּ לּ ילה  ה נּ עוֹ ר 

בּ נפ ׁש וֹ :הרי  מתחיּ ב זה  

הּק נה  בּ ן נחוּ ניא  א וֹ מר ,רבּ י 
ּת וֹ רה , על עליו  המק בּ ל  כּ ל 

ארץ .  דּ ר ועל  מלכ וּ ת  על מ ּמ נּ וּ  מ עבירין

ב

ג 

ד

ה 

ארחסה

המבשמ

אארחב. שמ,

ארחבת

ששובדת

ש .ולליהזמל,

אששובדת

ש ששב,

אנייאארויו

.וסזלליוש

אלאש

משאשוב

קלששבה

:יבוכנעש

ארש

ששעשאואעדת

כאממ

.ככשמקצבמש

אששעשאועדת

כאמשמבה

:ואזהאלהש

ארחבח

הבוביולל

הזמב:

ארנבה

כהעעת

ממעמודא.
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אומר ברבי אבותפרק קטז 

קבע , ּת פ לּ ת ּת עשׂ  אל  מת ּפ לּ ל, וּ כ ׁש א ּת ה 
ׁש נּ אמר ה וּ א ,  ּבּ רו הּמ קוֹ ם לפני ותחנוּ נים רחמים  אלּ א

הרעה על ונחם חסד  ורב א ּפ ים  אר ה וּ א ורח וּ ם חנּ וּ ן .כּ י 
: עצמ בּ פני רׁש ע ּת הי ואל 

אלעזר  א וֹ מר ,רבּ י  
לא ּפ יקוֹ ר וֹ ס. ּׁשּת ׁש יב מה  ודע ּת וֹ רה , ללמד  ׁש ק וּ ד  הוי

עמל. א ּת ה  מי לפני ודע
מ בעל  ה וּ א  ּפ עלּ ת:ונאמן שׂ כר ל ׁש יּ ׁש לּ ם   לאכ ּת 

טרפוֹ ן א וֹ מר ,רבּ י  
עצלים , וה ּפ וֹ עלים  מרבּ ה , וה ּמ לאכה  קצר ה יּ וֹ ם 

דּ וֹ חק: ה בּ ית  וּ בעל  הר בּ ה , וה ּׂשכר

א וֹ מר , היה  ה וּ א 
עלי  לגמר ,לא  ה ּמ לאכה   

מ ּמ נּ ה . לבּ טל חוֹ רין בן א ּת ה  ולא 
הרבּ ה . שׂ כר   ל נוֹ תנים  הר בּ ה , ת וֹ רה  למד ּת  אם 

. ּפ עלּ ת שׂ כר   ל ׁש יּ ׁש לּ ם   מלאכ ּת בעל  ה וּ א  ונאמן
לבא : לעתיד  צדּ יקים  ׁש ל שׂ כרן מ ּת ן ודע 

ג  פרק

מהללאל  בן א וֹ מר ,עקביא  
עברה . לידי בא  א ּת ה  ואי דברים  בּ ׁש ל ׁש ה  הסּת כּ ל 

,ה וֹ ל א ּת ה  וּ לאן בּ את , מאין דּ ע 
וחׁש בּ וֹ ן. דּ ין ל ּת ן עתיד  א ּת ה  מי ולפני

סרוּ חה , מ ּט ּפ ה  בּ את , מאין
ות וֹ ל עה . ר ּמ ה  עפר  למקוֹ ם  ,ה וֹ ל א ּת ה  וּ לאן

וחׁש בּ וֹ ן, דּ ין לּת ן עתיד  א ּת ה  מי ולפני
הוּ אלפני  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  הּמ לכים  מלכי  מל: 

יד

טו

טז

א 

אתתק ומ,

ש ארולהבה,

.כחוהאאוחועה

ותרבע:

ארא

ומשל. השלת,

ולמאע.

והבמשלשפ:

ארט

וע הקומ,

והד: וה,

ההא

לעהל

ואבחלמ.

נלשה. אלתה,

והבמשלשפ.

ומששצלל:

אעבמ

הבדואבלע.

ואה דמב,

ומאעלדו.

מס מב,

לערו. ואה,

ומאעלדו

:ממההבהל 

יד 

טו

טז

א

מהללאל ב געקביא קיז אבותפרק

הכּ הנים סגן  חנינא א וֹ מר ,רבּ י  
מלכ וּ ת , ׁש ל בּ ׁש לוֹ מ ּה  מתּפ לּ ל  הוי

בּ לע וֹ . חיּ ים  רעה וּ  את איׁש  מ וֹ רא ּה , ׁש אלמלא 
ּת רדיוֹ ן בן חנינא  א וֹ מר ,רבּ י 

ת וֹ רה , דּ ברי בּ יניהן ואין ׁש יּ וֹ ׁש בין ׁש נים 
ׁש נּ אמר  לצים , מ וֹ ׁש ב זה  י ׁש בהרי לא לצים  .וּ במ וֹ ׁש ב  

ת וֹ רה , דּ ברי בּ יניהם  ויׁש  ׁש יּ וֹ ׁש בין ׁש נים  אבל 
ׁש רוּ יה ׁש נּ אמרׁש כינה  ביניהם , 

ו יּ ׁש מע יי  ו יּ קׁש ב רעהוּ  אל אי ׁש  יי יראי נד בּ רוּ  אז
ׁש מ וֹ  וּ לחׁש בי  יי ליראי  לפניו  זכּ רוֹ ן  ספר .ו יּ כּ תב 

ׁש נים , א לּ א  לי אין
בּ ּת וֹ רה , ועוֹ סק  ׁש יּ וֹ ׁש ב אחד  ׁש אפ לּ וּ  מ נּ ין

הוּ א  ּבּ רו שׂ כר ,ׁש הּק ד וֹ ׁש  לוֹ  ק וֹ בע 
עליו ׁש נּ אמר  נטל  כּ י וי דּ ם  בּ דד :יׁש ב 

ׁש מעוֹ ן א וֹ מר ,רבּ י  
ת וֹ רה, דּ ברי  עליו אמרוּ  ולא אחד  ׁש לחן  על ׁש אכלוּ  ׁש לׁש ה

מתים , מ זּ בחי אכל וּ  כּ א לּ וּ 
מקוֹ םׁש נּ אמר  בּ לי צאה קיא  מלא וּ  ׁש לחנ וֹ ת כּ ל .כּ י 

ת וֹ רה, דּ ברי עליו ואמר וּ  אחד  ׁש לחן על ׁש אכלוּ  ׁש לׁש ה אבל
ה וּ א ,  ּבּ רו מקוֹ ם  ׁש ל  מ ּׁשלחנוֹ  אכלוּ  כּ א לּ וּ 

אׁש נּ אמר  הּׁשלחן זה אלי ה'וידבּ ר לפני :ׁש ר 

חכינאי בן  חנינא א וֹ מר ,רבּ י  
לב ּט לה, לבּ וֹ  והמפ נּ ה יחידי בּ דּ ר  ּוהמה ל בּ לּ ילה  ה נּ עוֹ ר 

בּ נפ ׁש וֹ :הרי  מתחיּ ב זה  

הּק נה  בּ ן נחוּ ניא  א וֹ מר ,רבּ י 
ּת וֹ רה , על עליו  המק בּ ל  כּ ל 

ארץ .  דּ ר ועל  מלכ וּ ת  על מ ּמ נּ וּ  מ עבירין
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מהללאל ב געקביא אבותפרק קיח

ּת וֹ רה , על מ ּמ נּ וּ  ה ּפ וֹ רק וכל
ארץ: דּ ר ועל מלכ וּ ת על  עליו נוֹ תנין

חנניה  כּ פר איׁש  דּ וֹ סא  בן  חלפּת א א וֹ מר ,רבּ י  
ביניהם, ׁש ר וּ יה ׁש כינה בּ ּת וֹ רה, ועוֹ סקין ׁש יּ וֹ ׁש בין עשׂ רה 

אל ׁש נּ אמר  בּ עדת נ צּ ב  .אלהים  
ׁש נּ אמר  חמ ּׁשה , אפ לּ וּ  יסד ּה וּ מ נּ ין ארץ  על  .ואגדּ תוֹ  
ׁש נּ אמר  ׁש ל ׁש ה , אפ לּ וּ  י ׁש ּפ טוּ מ נּ ין אלהים  .בּ קרב 

ׁש נּ אמר  ׁש נים , אפ לּ וּ  איׁש וּ מ נּ ין ה' יראי נד בּ רוּ  אז  
וגוֹ ' ו יּ ׁש מע  ה' ו יּ קׁש ב רעהוּ  .אל 

ׁש נּ אמר  אחד , אפ לּ וּ  אוּ מ נּ ין הּמ קוֹ ם  אזכּ יר בּ כל  ׁש ר 
אלי אבא ׁש מי וּ ברכּת יאת : 

בּ רּת וֹ תא איׁש  אלעזר א וֹ מר ,רבּ י 
ׁש לּ וֹ .  ּוׁש ל ׁש א ּת ה  מ ּׁשלּ וֹ , לוֹ  ּת ן

א וֹ מר  ה וּ א  בּ דוד  לוכן נתנּ וּ   וּ מ יּ ד הכּ ל  מ ּמ .כּ י  
ׁש מעוֹ ן המה לּ רבּ י  ו ׁש וֹ נה ,א וֹ מר ,  בּ דּ ר  

וא וֹ מר , מ ּמ ׁש נת וֹ  וּ מפסיק 
זה , ניר  נּ אה  וּ מה  זה  אילן נּ אה  מה 

בּ נפ ׁש וֹ : מתחיּ ב כּ א לּ וּ  ה כּ תוּ ב עליו  מ עלה 

ינּ אי  בּ ר בּ י  דּ וֹ סּת אי מאירמּׁשוּ םר בּ י  אוֹ מר,ר בּ י  
מ ּמ ׁש נתוֹ , אחד  דּ בר  ה ּׁשוֹ כח כּ ל 

בּ נפ ׁש וֹ , מתחיּ ב כּ א לּ וּ  ה כּ תוּ ב עליו  מ עלה 
מאדׁש נּ אמר   נפׁש וּ ׁש מר  ל הּׁשמר רק 

א הדּ ברים  את ּת ׁש כּ ח עיניּפ ן  רא וּ  .ׁש ר 
מ ׁש נתוֹ , עליו תקפה  אפ לּ וּ  יכ וֹ ל

ל וֹ מר  חיּ יּת למ וּ ד  ימי  כּ ל  מלּ בב יסוּ רוּ  ,וּ פן  
מ לּ בּ וֹ : ויסירם  ׁש יּ ׁש ב עד  בּ נפ ׁש וֹ  מתחיּ ב אינוֹ  הא 
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מהללאל ב געקביא קיט אבותפרק

דּ וֹ סא  בן חנינא  א וֹ מר ,רבּ י  
מתקיּ מת. חכמתוֹ  לחכמת וֹ , ק וֹ דמת חטא וֹ  ׁש יּ ראת כּ ל

מתקיּ מת . חכמת וֹ  אין חטא וֹ , ליראת  קוֹ דמת  ׁש חכמת וֹ  וכל
א וֹ מר , היה  ה וּ א 

מתקיּ מת. חכמתוֹ  מחכמת וֹ , מר בּ ין ׁש ּמ עשׂ יו כּ ל 
מתק יּ מת : חכמת וֹ  אין מ ּמ עשׂ יו, מר בּ ה  ׁש חכמתוֹ  וכל 

א וֹ מר , היה  ה וּ א 
הימנּ וּ . נוֹ חה  ה ּמ קוֹ ם  רוּ ח  הימנּ וּ , נ וֹ חה  ה בּ ריּ וֹ ת  ׁש רוּ ח  כּ ל

הימ נּ וּ , נוֹ חה  ה בּ ריּ וֹ ת ר וּ ח ׁש אין וכל
הימ נּ וּ . נוֹ חה  ה ּמ ק וֹ ם  ר וּ ח אין

הרכּ ינס  בן  ד וֹ סא א וֹ מר ,רבּ י  
צהרים , ׁש ל ויין ׁש חרית , ׁש ל ׁש נה 

הארץ, עּמ י ׁש ל  כנסיּ וֹ ת בּ ּת י ויׁש יבת הילדים , ושׂ יחת 
הע וֹ לם : מן האדם  את מ וֹ ציאין

הּמ וֹ ד עי אלעזר א וֹ מר ,רבּ י 
ה ּמ וֹ עד וֹ ת , את  והמבזּ ה  ה קּ ד ׁש ים , את המחלּ ל

בר בּ ים , חבר וֹ  ּפ ני וה ּמ לבּ ין
ׁש ל  בּ רית וֹ  הּׁשלוֹ םוה ּמ פר עליו  אבינ וּ  ,אברהם  

כהלכה , ׁש א  בּ ּת וֹ רה  פנים  והמג לּ ה 
ט וֹ בים , וּ מ עשׂ ים  ת וֹ רה  בּ יד וֹ  ׁש יּ ׁש  ּפ י על אף

ה בּ א : לע וֹ לם  חלק  לוֹ  אין

יׁש מעאל  א וֹ מר ,רבּ י  
לתׁש חרת , ונוֹ ח לרא ׁש , קל  הוי

בּ שׂ מחה : האדם  כּ ל  את  מקבּ ל והוי

עקיבא א וֹ מר ,רבּ י  
ל ערוה . מרגּ ילין רא ׁש , וקלּ וּ ת  שׂ חוֹ ק

ט 

י

יא 

יב

יג 

ארחבד
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אחמ. ושקלח,

ההא
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מהללאל ב געקביא אבותפרק קיח

ּת וֹ רה , על מ ּמ נּ וּ  ה ּפ וֹ רק וכל
ארץ: דּ ר ועל מלכ וּ ת על  עליו נוֹ תנין

חנניה  כּ פר איׁש  דּ וֹ סא  בן  חלפּת א א וֹ מר ,רבּ י  
ביניהם, ׁש ר וּ יה ׁש כינה בּ ּת וֹ רה, ועוֹ סקין ׁש יּ וֹ ׁש בין עשׂ רה 

אל ׁש נּ אמר  בּ עדת נ צּ ב  .אלהים  
ׁש נּ אמר  חמ ּׁשה , אפ לּ וּ  יסד ּה וּ מ נּ ין ארץ  על  .ואגדּ תוֹ  
ׁש נּ אמר  ׁש ל ׁש ה , אפ לּ וּ  י ׁש ּפ טוּ מ נּ ין אלהים  .בּ קרב 

ׁש נּ אמר  ׁש נים , אפ לּ וּ  איׁש וּ מ נּ ין ה' יראי נד בּ רוּ  אז  
וגוֹ ' ו יּ ׁש מע  ה' ו יּ קׁש ב רעהוּ  .אל 

ׁש נּ אמר  אחד , אפ לּ וּ  אוּ מ נּ ין הּמ קוֹ ם  אזכּ יר בּ כל  ׁש ר 
אלי אבא ׁש מי וּ ברכּת יאת : 

בּ רּת וֹ תא איׁש  אלעזר א וֹ מר ,רבּ י 
ׁש לּ וֹ .  ּוׁש ל ׁש א ּת ה  מ ּׁשלּ וֹ , לוֹ  ּת ן

א וֹ מר  ה וּ א  בּ דוד  לוכן נתנּ וּ   וּ מ יּ ד הכּ ל  מ ּמ .כּ י  
ׁש מעוֹ ן המה לּ רבּ י  ו ׁש וֹ נה ,א וֹ מר ,  בּ דּ ר  

וא וֹ מר , מ ּמ ׁש נת וֹ  וּ מפסיק 
זה , ניר  נּ אה  וּ מה  זה  אילן נּ אה  מה 

בּ נפ ׁש וֹ : מתחיּ ב כּ א לּ וּ  ה כּ תוּ ב עליו  מ עלה 

ינּ אי  בּ ר בּ י  דּ וֹ סּת אי מאירמּׁשוּ םר בּ י  אוֹ מר,ר בּ י  
מ ּמ ׁש נתוֹ , אחד  דּ בר  ה ּׁשוֹ כח כּ ל 

בּ נפ ׁש וֹ , מתחיּ ב כּ א לּ וּ  ה כּ תוּ ב עליו  מ עלה 
מאדׁש נּ אמר   נפׁש וּ ׁש מר  ל הּׁשמר רק 

א הדּ ברים  את ּת ׁש כּ ח עיניּפ ן  רא וּ  .ׁש ר 
מ ׁש נתוֹ , עליו תקפה  אפ לּ וּ  יכ וֹ ל

ל וֹ מר  חיּ יּת למ וּ ד  ימי  כּ ל  מלּ בב יסוּ רוּ  ,וּ פן  
מ לּ בּ וֹ : ויסירם  ׁש יּ ׁש ב עד  בּ נפ ׁש וֹ  מתחיּ ב אינוֹ  הא 
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מהללאל ב געקביא קיט אבותפרק

דּ וֹ סא  בן חנינא  א וֹ מר ,רבּ י  
מתקיּ מת. חכמתוֹ  לחכמת וֹ , ק וֹ דמת חטא וֹ  ׁש יּ ראת כּ ל

מתקיּ מת . חכמת וֹ  אין חטא וֹ , ליראת  קוֹ דמת  ׁש חכמת וֹ  וכל
א וֹ מר , היה  ה וּ א 

מתקיּ מת. חכמתוֹ  מחכמת וֹ , מר בּ ין ׁש ּמ עשׂ יו כּ ל 
מתק יּ מת : חכמת וֹ  אין מ ּמ עשׂ יו, מר בּ ה  ׁש חכמתוֹ  וכל 

א וֹ מר , היה  ה וּ א 
הימנּ וּ . נוֹ חה  ה ּמ קוֹ ם  רוּ ח  הימנּ וּ , נ וֹ חה  ה בּ ריּ וֹ ת  ׁש רוּ ח  כּ ל

הימ נּ וּ , נוֹ חה  ה בּ ריּ וֹ ת ר וּ ח ׁש אין וכל
הימ נּ וּ . נוֹ חה  ה ּמ ק וֹ ם  ר וּ ח אין

הרכּ ינס  בן  ד וֹ סא א וֹ מר ,רבּ י  
צהרים , ׁש ל ויין ׁש חרית , ׁש ל ׁש נה 

הארץ, עּמ י ׁש ל  כנסיּ וֹ ת בּ ּת י ויׁש יבת הילדים , ושׂ יחת 
הע וֹ לם : מן האדם  את מ וֹ ציאין

הּמ וֹ ד עי אלעזר א וֹ מר ,רבּ י 
ה ּמ וֹ עד וֹ ת , את  והמבזּ ה  ה קּ ד ׁש ים , את המחלּ ל

בר בּ ים , חבר וֹ  ּפ ני וה ּמ לבּ ין
ׁש ל  בּ רית וֹ  הּׁשלוֹ םוה ּמ פר עליו  אבינ וּ  ,אברהם  

כהלכה , ׁש א  בּ ּת וֹ רה  פנים  והמג לּ ה 
ט וֹ בים , וּ מ עשׂ ים  ת וֹ רה  בּ יד וֹ  ׁש יּ ׁש  ּפ י על אף

ה בּ א : לע וֹ לם  חלק  לוֹ  אין

יׁש מעאל  א וֹ מר ,רבּ י  
לתׁש חרת , ונוֹ ח לרא ׁש , קל  הוי

בּ שׂ מחה : האדם  כּ ל  את  מקבּ ל והוי

עקיבא א וֹ מר ,רבּ י  
ל ערוה . מרגּ ילין רא ׁש , וקלּ וּ ת  שׂ חוֹ ק
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מהללאל ב געקביא אבותפרק קכ

לעׁש ר. סיג  מ עשׂ רוֹ ת, לּת וֹ רה . סיג מסרת ,
ׁש תיקה : לחכמה , סיג  ל ּפ ריׁש וּ ת . סיג  נדרים ,

א וֹ מר , היה  ה וּ א 
בצלם . ׁש נּ ברא  אדם  חביב

בצלם , ׁש נּ ברא  לוֹ  נוֹ ד עת יתרה  חבּ ה 
האדם .ׁש נּ אמר  את עשׂ ה אלהים  בּ צלם  כּ י  

לּמ קוֹ ם . בנים  ׁש נּ קרא וּ  ישׂ ראל  חביבין
ל ּמ ק וֹ ם , בנים  ׁש נּ קרא וּ  להם  נוֹ ד עת  יתרה  חבּ ה 

אלהיכםׁש נּ אמר  לה' א ּת ם  .בּ נים  
חמ דּ ה . כּ לי להם  ׁש נּ ּת ן ישׂ ראל חביבין

להם נוֹ ד עת יתרה  חבּ ה 
הע וֹ לם , נברא  ׁש בּ וֹ  חמ דּ ה  כּ לי להם  ׁש נּ ּת ן

ּת עזבוּ ׁש נּ אמר אל  ּת וֹ רתי לכם , נת ּת י ט וֹ ב לקח  :כּ י 

נתוּ נה , והרׁש וּ ת  צפ וּ י, ה כּ ל 
ה ּמ עשׂ ה : רב לפי וה כּ ל  נדּ וֹ ן. העוֹ לם  וּ בטוֹ ב

א וֹ מר , היה  ה וּ א 
החיּ ים . כּ ל על פרוּ סה  וּ מצוּ דה  בּ ערבוֹ ן, נת וּ ן ה כּ ל

מקי  והחנוני ּפ תוּ חה , ּפ תוּ ח,החנוּ ת וה ּפ נקס ף, 
וילוה , יבא  ללו וֹ ת  הרוֹ צה  וכל  כּ וֹ תבת, וה יּ ד 

יוֹ ם , בּ כל ּת דיר מחזירים  וה גּ בּ אים 
מ דּ עּת וֹ , ו ׁש א  מ דּ עּת וֹ  האדם  מן ונפר עין

אמת , דּ ין וה דּ ין ּׁשיּ סמכ וּ , מה  על להם  ויׁש 
ל ּס עוּ דה : מת קּ ן וה כּ ל 

עזריה  בּ ן אלעזר א וֹ מר ,רבּ י 
ּת וֹ רה . אין ארץ, דּ ר אין אם ארץ. דּ ר אין ּת וֹ רה, אין אם

חכמה . אין יראה , אין אם  יראה . אין חכמה , אין אם 
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מהללאל ב געקביא קכאאבותפרק

בּ ינה . אין דּ עת , אין אם  דּ עת. אין בּ ינה , אין אם 
קמח. אין ּת וֹ רה , אין אם  ּת וֹ רה . אין קמח, אין אם 

א וֹ מר , היה  ה וּ א 
ד וֹ מה , ה וּ א  למה  מ ּמ עשׂ יו, מר בּ ה  ׁש חכמתוֹ  כּ ל 

מ עטין, ו ׁש ר ׁש יו  מר בּ ין ׁש ענפיו  לאילן
ּפ ניו , על וה וֹ פכ ּת וֹ  וע וֹ קרּת וֹ  בּ אה  והר וּ ח

טוֹ בׁש נּ אמר  יבוֹ א  כּ י  יראה ולא  בּ ערבה כּ ערער והיה 
מל  ארץ  בּ ּמ ד בּ ר חררים  תׁש בו ׁש כן ולא  .חה 

ד וֹ מה , ה וּ א  למה  מחכמת וֹ , מרבּ ין ׁש ּמ עשׂ יו כּ ל  אבל
מר בּ ין, וׁש רׁש יו מ עטין ׁש ענפיו  לאילן

בּ וֹ  ונוֹ ׁש בוֹ ת בּ א וֹ ת ׁש בּ ע וֹ לם  הרוּ חוֹ ת  כל ׁש אפ לּ וּ 
מ ּמ קוֹ מ וֹ , א וֹ ת וֹ  מזיזין אין

ׁש ר ׁש יוׁש נּ אמר  יׁש לּ ח  יוּ בל ועל  מים  על ׁש תוּ ל כּ עץ והיה  
רענן, עלהוּ  והיה חם , יבא  כּ י  יראה ולא 

ּפ רי מעשׂ וֹ ת ימי ׁש  ולא  ידאג, לא  בּ צּ רת :וּ בׁש נת 

חסמא בּ ן  אליעזר א וֹ מר ,רבּ י 
הלכ וֹ ת. גּ וּ פי הן הן נדּ ה , וּ פתחי קנּ ין

לחכמה : ּפ ר ּפ רא וֹ ת וגימטריא וֹ ת , ּת קוּ פ וֹ ת

ד פרק 

ז וֹ מא אדם ,בּ ן מ כּ ל  ה לּ וֹ מד  חכם , איזה וּ  א וֹ מר , 
עדוֹ תיׁש נּ אמר  כּ י השׂ כּ לּת י מלּמ די לּ ימכּ ל שׂ יחה . 

יצרוֹ , את  ה כּ וֹ בׁש  ג בּ וֹ ר, איזה וּ 
עיר ׁש נּ אמר  מכד  בּ רוּ חוֹ  וּ מׁש ל  מ גּ בּ וֹ ר אּפ ים  אר .טוֹ ב  

בּ חלק וֹ , ה ּׂשמח עׁש יר, איזה וּ 
כּ ּפ יׁש נּ אמר  איגי ע תאכל  כּ י  ׁש ריל וט וֹ ב . 

ה בּ א .א ׁש רי  לעוֹ לם  ,ל וטוֹ ב ה זּ ה . בּ עוֹ לם  , 
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מהללאל ב געקביא אבותפרק קכ

לעׁש ר. סיג  מ עשׂ רוֹ ת, לּת וֹ רה . סיג מסרת ,
ׁש תיקה : לחכמה , סיג  ל ּפ ריׁש וּ ת . סיג  נדרים ,

א וֹ מר , היה  ה וּ א 
בצלם . ׁש נּ ברא  אדם  חביב

בצלם , ׁש נּ ברא  לוֹ  נוֹ ד עת יתרה  חבּ ה 
האדם .ׁש נּ אמר  את עשׂ ה אלהים  בּ צלם  כּ י  

לּמ קוֹ ם . בנים  ׁש נּ קרא וּ  ישׂ ראל  חביבין
ל ּמ ק וֹ ם , בנים  ׁש נּ קרא וּ  להם  נוֹ ד עת  יתרה  חבּ ה 

אלהיכםׁש נּ אמר  לה' א ּת ם  .בּ נים  
חמ דּ ה . כּ לי להם  ׁש נּ ּת ן ישׂ ראל חביבין

להם נוֹ ד עת יתרה  חבּ ה 
הע וֹ לם , נברא  ׁש בּ וֹ  חמ דּ ה  כּ לי להם  ׁש נּ ּת ן

ּת עזבוּ ׁש נּ אמר אל  ּת וֹ רתי לכם , נת ּת י ט וֹ ב לקח  :כּ י 

נתוּ נה , והרׁש וּ ת  צפ וּ י, ה כּ ל 
ה ּמ עשׂ ה : רב לפי וה כּ ל  נדּ וֹ ן. העוֹ לם  וּ בטוֹ ב

א וֹ מר , היה  ה וּ א 
החיּ ים . כּ ל על פרוּ סה  וּ מצוּ דה  בּ ערבוֹ ן, נת וּ ן ה כּ ל

מקי  והחנוני ּפ תוּ חה , ּפ תוּ ח,החנוּ ת וה ּפ נקס ף, 
וילוה , יבא  ללו וֹ ת  הרוֹ צה  וכל  כּ וֹ תבת, וה יּ ד 

יוֹ ם , בּ כל ּת דיר מחזירים  וה גּ בּ אים 
מ דּ עּת וֹ , ו ׁש א  מ דּ עּת וֹ  האדם  מן ונפר עין

אמת , דּ ין וה דּ ין ּׁשיּ סמכ וּ , מה  על להם  ויׁש 
ל ּס עוּ דה : מת קּ ן וה כּ ל 

עזריה  בּ ן אלעזר א וֹ מר ,רבּ י 
ּת וֹ רה . אין ארץ, דּ ר אין אם ארץ. דּ ר אין ּת וֹ רה, אין אם

חכמה . אין יראה , אין אם  יראה . אין חכמה , אין אם 
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מהללאל ב געקביא קכאאבותפרק

בּ ינה . אין דּ עת , אין אם  דּ עת. אין בּ ינה , אין אם 
קמח. אין ּת וֹ רה , אין אם  ּת וֹ רה . אין קמח, אין אם 

א וֹ מר , היה  ה וּ א 
ד וֹ מה , ה וּ א  למה  מ ּמ עשׂ יו, מר בּ ה  ׁש חכמתוֹ  כּ ל 

מ עטין, ו ׁש ר ׁש יו  מר בּ ין ׁש ענפיו  לאילן
ּפ ניו , על וה וֹ פכ ּת וֹ  וע וֹ קרּת וֹ  בּ אה  והר וּ ח

טוֹ בׁש נּ אמר  יבוֹ א  כּ י  יראה ולא  בּ ערבה כּ ערער והיה 
מל  ארץ  בּ ּמ ד בּ ר חררים  תׁש בו ׁש כן ולא  .חה 

ד וֹ מה , ה וּ א  למה  מחכמת וֹ , מרבּ ין ׁש ּמ עשׂ יו כּ ל  אבל
מר בּ ין, וׁש רׁש יו מ עטין ׁש ענפיו  לאילן

בּ וֹ  ונוֹ ׁש בוֹ ת בּ א וֹ ת ׁש בּ ע וֹ לם  הרוּ חוֹ ת  כל ׁש אפ לּ וּ 
מ ּמ קוֹ מ וֹ , א וֹ ת וֹ  מזיזין אין

ׁש ר ׁש יוׁש נּ אמר  יׁש לּ ח  יוּ בל ועל  מים  על ׁש תוּ ל כּ עץ והיה  
רענן, עלהוּ  והיה חם , יבא  כּ י  יראה ולא 

ּפ רי מעשׂ וֹ ת ימי ׁש  ולא  ידאג, לא  בּ צּ רת :וּ בׁש נת 

חסמא בּ ן  אליעזר א וֹ מר ,רבּ י 
הלכ וֹ ת. גּ וּ פי הן הן נדּ ה , וּ פתחי קנּ ין

לחכמה : ּפ ר ּפ רא וֹ ת וגימטריא וֹ ת , ּת קוּ פ וֹ ת

ד פרק 

ז וֹ מא אדם ,בּ ן מ כּ ל  ה לּ וֹ מד  חכם , איזה וּ  א וֹ מר , 
עדוֹ תיׁש נּ אמר  כּ י השׂ כּ לּת י מלּמ די לּ ימכּ ל שׂ יחה . 

יצרוֹ , את  ה כּ וֹ בׁש  ג בּ וֹ ר, איזה וּ 
עיר ׁש נּ אמר  מכד  בּ רוּ חוֹ  וּ מׁש ל  מ גּ בּ וֹ ר אּפ ים  אר .טוֹ ב  

בּ חלק וֹ , ה ּׂשמח עׁש יר, איזה וּ 
כּ ּפ יׁש נּ אמר  איגי ע תאכל  כּ י  ׁש ריל וט וֹ ב . 

ה בּ א .א ׁש רי  לעוֹ לם  ,ל וטוֹ ב ה זּ ה . בּ עוֹ לם  , 
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זומא בד אבותפרק קכב

ה בּ ר יּ וֹ ת , את המכ בּ ד  מכ בּ ד , איזה וּ 
יקלּ וּ ׁש נּ אמר  וּ בזי  אכבּ ד  מכבּ די  :כּ י  

עזּ אי א וֹ מר ,בּ ן  
ה עברה . מן וּ בוֹ רח כבחמ וּ רה , קלּ ה  למצוה  רץ  הוי

עברה . ג וֹ ררת ועברה  מצוה , גּ וֹ ררת  ׁש ּמ צוה 
עברה : עברה , וּ שׂ כר מצוה . מצוה , ׁש ּׂשכר

א וֹ מר , היה  ה וּ א 
דּ בר , לכל מפליג ּת הי ואל  אדם , לכל  בז ּת הי אל

מקוֹ ם: ל וֹ  ׁש אין דבר  ל ואין ׁש עה  לוֹ  ׁש אין  אדם ל ׁש אין 

יבנה  אי ׁש  לויטס א וֹ מר ,רבּ י 
רּמ ה . אנוֹ ׁש  ׁש ּת קות ר וּ ח, ׁש פל הוי מאד  מאד 

בּ רוֹ קא בּ ן  יוֹ חנן א וֹ מר ,רבּ י 
בגל וּ י. מ ּמ נּ וּ  נפרעין בּ ּס תר, ׁש מים  ׁש ם  המחלּ ל כּ ל 

ה ּׁשם : בּ חלּ וּ ל מזיד  ואחד  ׁש וֹ גג אחד 

יׁש מעאל  א וֹ מר ,רבּ י  בּ נוֹ  
וּ ללּמ ד . ללמד בּ ידוֹ  מסּפ יקין ללּמ ד, מנת על  ּת וֹ רה  הלּ וֹ מד

ל עשׂ וֹ ת , מנת על וה לּ וֹ מד 
ולעשׂ וֹ ת. לׁש מר וּ ללּמ ד  ללמד  בּ יד וֹ  מסּפ יקין

צד וֹ ק  א וֹ מר ,רבּ י  
בּ הם . לחּפ ר קרדּ ם  ולא בּ הם, להת גּ דּ ל עטרה  ּת עשׂ ם  אל 

היה   חלף.הלּ ל וכ בּ תגא , וּ דא ׁש ּת ּמ ׁש  א וֹ מר , 
העוֹ לם: מן ח יּ יו  נוֹ טל ת וֹ רה, מ דּ ברי הנּ הנה  כּ ל למד ּת , הא 

יוֹ סי א וֹ מר ,רבּ י  
ה בּ ריּ וֹ ת. על  מכ בּ ד  גּ וּ פ וֹ  ה ּת וֹ רה , את המכ בּ ד  כּ ל

ה בּ ר יּ וֹ ת : על מחלּ ל  גּ וּ פ וֹ  ה ּת וֹ רה , את המחלּ ל וכל 
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זומא בד קכג אבותפרק

יׁש מעאל  א וֹ מר ,רבּ י  בּ נוֹ  
ה דּ ין, מן עצמ וֹ   ׂהחוֹ ש

ׁש וא . וּ ׁש בוּ עת וגזל איבה  מ ּמ נּ וּ  ּפ וֹ רק 
רוּ ח: וגס רׁש ע ׁש וֹ טה  בה וֹ ראה , ל בּ וֹ  וה גּ ס

א וֹ מר , היה  ה וּ א 
אחד . א לּ א  יחידי דּ ן ׁש אין יחידי, דן ּת הי אל 

א ּת ה : ולא  רּׁשאין ׁש הן ד עּת י, ק בּ ל וּ  ּת אמר ואל

י וֹ נתן א וֹ מר ,רבּ י 
מעׁש ר. לקיּ מ ּה  סוֹ פ וֹ  מעני, ה ּת וֹ רה  את המק יּ ם  כּ ל 

מעני: לבּט לּה  סוֹ פ וֹ  מע ׁש ר , ה ּת וֹ רה  את המבּט ל וכל

מאיר  א וֹ מר ,רבּ י 
בּ ּת וֹ רה . ו עסק בּ עסק, ממ עט  הוי

אדם . כל בּ פני רוּ ח ׁש פל  והוי
. ּכנגד הרבּ ה  בטלים  ל יׁש  ה ּת וֹ רה , מן בּ טלּת  ואם 

:ל לּת ן הרבּ ה  שׂ כר ל וֹ  יׁש  בּת וֹ רה , עמל ּת  ואם 

י עקב בּ ן אלי עזר א וֹ מר ,רבּ י  
אחד . פרקליט  לוֹ  קוֹ נה  אחת, מצוה  העוֹ שׂ ה 
אחד . ק ּט ג וֹ ר ל וֹ  ק וֹ נה  אחת , עברה  והעוֹ בר

ה ּפ ר ענוּ ת. בּ פני כּ תריס טוֹ בים , וּ מ עשׂ ים  ּת ׁש וּ בה 
הּס נ דּ לר  יוֹ חנן א וֹ מר ,רבּ י 

כּ  להתק יּ ם .כּ ל  סוֹ פ ּה  ׁש מים , לׁש ם  ׁש היא  נסיּ ה  
להתקיּ ם : סוֹ פ ּה  אין ׁש מים , ל ׁש ם  וׁש אינּה 

ׁש ּמ וּ ע בּ ן אלעזר א וֹ מר ,רבּ י 
עלי  חביב  ּת למיד כבוֹ ד  כּ ׁש לּ ,יהי  

ׁש מים : כּ מ וֹ רא   ּרב וּ מ וֹ רא  , ּרב כּ מ וֹ רא  חבר וּ כבוֹ ד 
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זומא בד אבותפרק קכב

ה בּ ר יּ וֹ ת , את המכ בּ ד  מכ בּ ד , איזה וּ 
יקלּ וּ ׁש נּ אמר  וּ בזי  אכבּ ד  מכבּ די  :כּ י  

עזּ אי א וֹ מר ,בּ ן  
ה עברה . מן וּ בוֹ רח כבחמ וּ רה , קלּ ה  למצוה  רץ  הוי

עברה . ג וֹ ררת ועברה  מצוה , גּ וֹ ררת  ׁש ּמ צוה 
עברה : עברה , וּ שׂ כר מצוה . מצוה , ׁש ּׂשכר

א וֹ מר , היה  ה וּ א 
דּ בר , לכל מפליג ּת הי ואל  אדם , לכל  בז ּת הי אל

מקוֹ ם: ל וֹ  ׁש אין דבר  ל ואין ׁש עה  לוֹ  ׁש אין  אדם ל ׁש אין 

יבנה  אי ׁש  לויטס א וֹ מר ,רבּ י 
רּמ ה . אנוֹ ׁש  ׁש ּת קות ר וּ ח, ׁש פל הוי מאד  מאד 

בּ רוֹ קא בּ ן  יוֹ חנן א וֹ מר ,רבּ י 
בגל וּ י. מ ּמ נּ וּ  נפרעין בּ ּס תר, ׁש מים  ׁש ם  המחלּ ל כּ ל 

ה ּׁשם : בּ חלּ וּ ל מזיד  ואחד  ׁש וֹ גג אחד 

יׁש מעאל  א וֹ מר ,רבּ י  בּ נוֹ  
וּ ללּמ ד . ללמד בּ ידוֹ  מסּפ יקין ללּמ ד, מנת על  ּת וֹ רה  הלּ וֹ מד

ל עשׂ וֹ ת , מנת על וה לּ וֹ מד 
ולעשׂ וֹ ת. לׁש מר וּ ללּמ ד  ללמד  בּ יד וֹ  מסּפ יקין

צד וֹ ק  א וֹ מר ,רבּ י  
בּ הם . לחּפ ר קרדּ ם  ולא בּ הם, להת גּ דּ ל עטרה  ּת עשׂ ם  אל 

היה   חלף.הלּ ל וכ בּ תגא , וּ דא ׁש ּת ּמ ׁש  א וֹ מר , 
העוֹ לם: מן ח יּ יו  נוֹ טל ת וֹ רה, מ דּ ברי הנּ הנה  כּ ל למד ּת , הא 

יוֹ סי א וֹ מר ,רבּ י  
ה בּ ריּ וֹ ת. על  מכ בּ ד  גּ וּ פ וֹ  ה ּת וֹ רה , את המכ בּ ד  כּ ל

ה בּ ר יּ וֹ ת : על מחלּ ל  גּ וּ פ וֹ  ה ּת וֹ רה , את המחלּ ל וכל 
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זומא בד קכג אבותפרק

יׁש מעאל  א וֹ מר ,רבּ י  בּ נוֹ  
ה דּ ין, מן עצמ וֹ   ׂהחוֹ ש

ׁש וא . וּ ׁש בוּ עת וגזל איבה  מ ּמ נּ וּ  ּפ וֹ רק 
רוּ ח: וגס רׁש ע ׁש וֹ טה  בה וֹ ראה , ל בּ וֹ  וה גּ ס

א וֹ מר , היה  ה וּ א 
אחד . א לּ א  יחידי דּ ן ׁש אין יחידי, דן ּת הי אל 

א ּת ה : ולא  רּׁשאין ׁש הן ד עּת י, ק בּ ל וּ  ּת אמר ואל

י וֹ נתן א וֹ מר ,רבּ י 
מעׁש ר. לקיּ מ ּה  סוֹ פ וֹ  מעני, ה ּת וֹ רה  את המק יּ ם  כּ ל 

מעני: לבּט לּה  סוֹ פ וֹ  מע ׁש ר , ה ּת וֹ רה  את המבּט ל וכל

מאיר  א וֹ מר ,רבּ י 
בּ ּת וֹ רה . ו עסק בּ עסק, ממ עט  הוי

אדם . כל בּ פני רוּ ח ׁש פל  והוי
. ּכנגד הרבּ ה  בטלים  ל יׁש  ה ּת וֹ רה , מן בּ טלּת  ואם 

:ל לּת ן הרבּ ה  שׂ כר ל וֹ  יׁש  בּת וֹ רה , עמל ּת  ואם 

י עקב בּ ן אלי עזר א וֹ מר ,רבּ י  
אחד . פרקליט  לוֹ  קוֹ נה  אחת, מצוה  העוֹ שׂ ה 
אחד . ק ּט ג וֹ ר ל וֹ  ק וֹ נה  אחת , עברה  והעוֹ בר

ה ּפ ר ענוּ ת. בּ פני כּ תריס טוֹ בים , וּ מ עשׂ ים  ּת ׁש וּ בה 
הּס נ דּ לר  יוֹ חנן א וֹ מר ,רבּ י 

כּ  להתק יּ ם .כּ ל  סוֹ פ ּה  ׁש מים , לׁש ם  ׁש היא  נסיּ ה  
להתקיּ ם : סוֹ פ ּה  אין ׁש מים , ל ׁש ם  וׁש אינּה 

ׁש ּמ וּ ע בּ ן אלעזר א וֹ מר ,רבּ י 
עלי  חביב  ּת למיד כבוֹ ד  כּ ׁש לּ ,יהי  

ׁש מים : כּ מ וֹ רא   ּרב וּ מ וֹ רא  , ּרב כּ מ וֹ רא  חבר וּ כבוֹ ד 
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זומא בד אבותפרק קכד

יהוּ דה  א וֹ מר ,רבּ י  
זד וֹ ן. ע וֹ לה  ּת למ וּ ד  ׁש ּׁשגגת  בּ ּת למ וּ ד , זהיר הוי

ׁש מעוֹ ן א וֹ מר ,רבּ י  
מלכ וּ ת , וכתר כּ ה נּ ה  וכתר  ּת וֹ רה  כּ תר הם , כתרים  ׁש ל ׁש ה 

גּ בּ יהן: על ע וֹ לה  ט וֹ ב ׁש ם  וכתר 

נהוֹ ראי א וֹ מר ,רבּ י 
אחרי  תבא  ׁש היא  ּת אמר ואל ּת וֹ רה , למק וֹ ם  ג וֹ לה  ,הוי 

ביד .ׁש חברי  יקיּ מ וּ ה  ּת ּׁשען אל  בּ ינת :ואל 

ינּ אי א וֹ מר ,רבּ י  
ה צּ דּ יקים . מ יּ ּס וּ רי לא  ואף הר ׁש עים  מ ּׁשלות  לא  בּ ידינוּ  אין

חרׁש  בן מתיא  א וֹ מר ,רבּ י  
אדם . כּ ל בּ ׁש ל וֹ ם  מק דּ ים  הוי

ל ּׁשוּ עלים : רא ׁש  ּת הי ואל  לאריוֹ ת , זנב והוי

י עקב א וֹ מר ,רבּ י 
בּ פני לפר וֹ זד וֹ ר דּ וֹ מה  ה זּ ה  ה בּ א .הע וֹ לם  העוֹ לם  

ל ּט רקלין: ׁש ּת כּ נס כּ די בּפ ר וֹ זד וֹ ר,  עצמ התקן

א וֹ מר , היה  ה וּ א 
ה זּ ה , בּ עוֹ לם  טוֹ בים  וּ מ עשׂ ים  בּ תׁש וּ בה  אחת ׁש עה  יפה 

ה בּ א . העוֹ לם  חיּ י מ כּ ל 
ה בּ א , בּ ע וֹ לם  רוּ ח קוֹ רת ׁש ל אחת  ׁש עה  ויפה 

ה זּ ה : העוֹ לם  חיּ י מ כּ ל 

אלעזר  בּ ן  ׁש מע וֹ ן א וֹ מר ,רבּ י  
כּ עסוֹ , בׁש עת  חבר את ּת ר צּ ה  אל

לפניו , מ ּט ל  ׁש ּמ ת וֹ  בּ ׁש עה  ּת נחמ נּ וּ  ואל 
נדרוֹ , בׁש עת  לוֹ  ּת ׁש אל ואל 

קלקלתוֹ : בׁש עת  לרא וֹ תוֹ  ּת ׁש ּת דּ ל  ואל 
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זומא בד קכה אבותפרק

א וֹ מר , ה קּ טן ׁש מ וּ אל
, ּלב יגל  אל  וּ ב כּ ׁש לוֹ  ּת שׂ מח אל אוֹ יב בּ נפל

א ּפ וֹ  מ עליו  והׁש יב  בּ עיניו  ורע ה' יראה :ּפ ן 

אבוּ יה  בּ ן א וֹ מר ,אלי ׁש ע  
חד ׁש . ניר  על  כת וּ בה  לדיוֹ  ד וֹ מה , ה וּ א  למה  ילד  ה לּ וֹ מד 
מחוּ ק . ניר על כתוּ בה  לדיוֹ  ד וֹ מה , ה וּ א  למה  זקן וה לּ וֹ מד 

הבּ בלי כּ פר אי ׁש  יהוּ דה בר י וֹ סי א וֹ מר ,רבּ י  
ד וֹ מה , ה וּ א  למה  ה קּ ט נּ ים  מן ה לּ וֹ מד 
מ גּ ּת וֹ . יין ו ׁש וֹ תה  קה וֹ ת  ענבים  לאכל
ד וֹ מה , ה וּ א  למה  ה זּ קנים  מן וה לּ וֹ מד 
יׁש ן. יין ו ׁש וֹ תה  בּ ׁש ל וֹ ת  ענבים  לאכל 

א וֹ מר ,רבּ י 
א בּ קּ נקן, ּת סּת כּ ל בּ וֹ .אל ּׁשיּ ׁש  במה  לּ א  

בּ וֹ : אין חד ׁש  ׁש אפ לּ וּ  ויׁש ן יׁש ן, מלא  חד ׁש  קנקן יׁש 

הּק ּפ ר  אלעזר א וֹ מר ,רבּ י 
הע וֹ לם : מן האדם  את מ וֹ ציאין וה כּ בוֹ ד , וה ּת אוה  ה קּ נאה 

א וֹ מר , היה  ה וּ א 
ל דּ וֹ ן. והחיּ ים  להחיוֹ ת, וה ּמ תים  למ וּ ת, ה יּ לּ וֹ דים 

וּ לה וּ דע לה וֹ דיע לידע 
ה ּמ בין, ה וּ א  ה בּ וֹ רא , ה וּ א  ה יּ וֹ צר , ה וּ א  אל, ׁש ה וּ א 

לד וּ ן. עתיד  וה וּ א  דּ ין, בעל ה וּ א  עד , ה וּ א  ה דּ יּ ן, ה וּ א 
ׁש כחה , ולא  עולה , לא  לפניו ׁש אין ה וּ א ,  ּבּ רו
ׁש לּ וֹ . ׁש ה כּ ל ׁש חד , מ קּ ח ולא  פנים , מ ּׂשוֹ א  ולא 

החׁש בּ וֹ ן. לפי ׁש ה כּ ל ודע 
,ל מנוֹ ס בּ ית  ׁש ה ּׁשא וֹ ל  יצר יבטיח ואל 

נוֹ לד , א ּת ה  כּ רח ועל נוֹ צר , א ּת ה  כּ רח ׁש על
מת , א ּת ה  כּ רח ו על  חי, א ּת ה  כּ רח ו על 
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זומא בד אבותפרק קכד

יהוּ דה  א וֹ מר ,רבּ י  
זד וֹ ן. ע וֹ לה  ּת למ וּ ד  ׁש ּׁשגגת  בּ ּת למ וּ ד , זהיר הוי

ׁש מעוֹ ן א וֹ מר ,רבּ י  
מלכ וּ ת , וכתר כּ ה נּ ה  וכתר  ּת וֹ רה  כּ תר הם , כתרים  ׁש ל ׁש ה 

גּ בּ יהן: על ע וֹ לה  ט וֹ ב ׁש ם  וכתר 

נהוֹ ראי א וֹ מר ,רבּ י 
אחרי  תבא  ׁש היא  ּת אמר ואל ּת וֹ רה , למק וֹ ם  ג וֹ לה  ,הוי 

ביד .ׁש חברי  יקיּ מ וּ ה  ּת ּׁשען אל  בּ ינת :ואל 

ינּ אי א וֹ מר ,רבּ י  
ה צּ דּ יקים . מ יּ ּס וּ רי לא  ואף הר ׁש עים  מ ּׁשלות  לא  בּ ידינוּ  אין

חרׁש  בן מתיא  א וֹ מר ,רבּ י  
אדם . כּ ל בּ ׁש ל וֹ ם  מק דּ ים  הוי

ל ּׁשוּ עלים : רא ׁש  ּת הי ואל  לאריוֹ ת , זנב והוי

י עקב א וֹ מר ,רבּ י 
בּ פני לפר וֹ זד וֹ ר דּ וֹ מה  ה זּ ה  ה בּ א .הע וֹ לם  העוֹ לם  

ל ּט רקלין: ׁש ּת כּ נס כּ די בּפ ר וֹ זד וֹ ר,  עצמ התקן

א וֹ מר , היה  ה וּ א 
ה זּ ה , בּ עוֹ לם  טוֹ בים  וּ מ עשׂ ים  בּ תׁש וּ בה  אחת ׁש עה  יפה 

ה בּ א . העוֹ לם  חיּ י מ כּ ל 
ה בּ א , בּ ע וֹ לם  רוּ ח קוֹ רת ׁש ל אחת  ׁש עה  ויפה 

ה זּ ה : העוֹ לם  חיּ י מ כּ ל 

אלעזר  בּ ן  ׁש מע וֹ ן א וֹ מר ,רבּ י  
כּ עסוֹ , בׁש עת  חבר את ּת ר צּ ה  אל

לפניו , מ ּט ל  ׁש ּמ ת וֹ  בּ ׁש עה  ּת נחמ נּ וּ  ואל 
נדרוֹ , בׁש עת  לוֹ  ּת ׁש אל ואל 

קלקלתוֹ : בׁש עת  לרא וֹ תוֹ  ּת ׁש ּת דּ ל  ואל 
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זומא בד קכה אבותפרק

א וֹ מר , ה קּ טן ׁש מ וּ אל
, ּלב יגל  אל  וּ ב כּ ׁש לוֹ  ּת שׂ מח אל אוֹ יב בּ נפל

א ּפ וֹ  מ עליו  והׁש יב  בּ עיניו  ורע ה' יראה :ּפ ן 

אבוּ יה  בּ ן א וֹ מר ,אלי ׁש ע  
חד ׁש . ניר  על  כת וּ בה  לדיוֹ  ד וֹ מה , ה וּ א  למה  ילד  ה לּ וֹ מד 
מחוּ ק . ניר על כתוּ בה  לדיוֹ  ד וֹ מה , ה וּ א  למה  זקן וה לּ וֹ מד 

הבּ בלי כּ פר אי ׁש  יהוּ דה בר י וֹ סי א וֹ מר ,רבּ י  
ד וֹ מה , ה וּ א  למה  ה קּ ט נּ ים  מן ה לּ וֹ מד 
מ גּ ּת וֹ . יין ו ׁש וֹ תה  קה וֹ ת  ענבים  לאכל
ד וֹ מה , ה וּ א  למה  ה זּ קנים  מן וה לּ וֹ מד 
יׁש ן. יין ו ׁש וֹ תה  בּ ׁש ל וֹ ת  ענבים  לאכל 

א וֹ מר ,רבּ י 
א בּ קּ נקן, ּת סּת כּ ל בּ וֹ .אל ּׁשיּ ׁש  במה  לּ א  

בּ וֹ : אין חד ׁש  ׁש אפ לּ וּ  ויׁש ן יׁש ן, מלא  חד ׁש  קנקן יׁש 

הּק ּפ ר  אלעזר א וֹ מר ,רבּ י 
הע וֹ לם : מן האדם  את מ וֹ ציאין וה כּ בוֹ ד , וה ּת אוה  ה קּ נאה 

א וֹ מר , היה  ה וּ א 
ל דּ וֹ ן. והחיּ ים  להחיוֹ ת, וה ּמ תים  למ וּ ת, ה יּ לּ וֹ דים 

וּ לה וּ דע לה וֹ דיע לידע 
ה ּמ בין, ה וּ א  ה בּ וֹ רא , ה וּ א  ה יּ וֹ צר , ה וּ א  אל, ׁש ה וּ א 

לד וּ ן. עתיד  וה וּ א  דּ ין, בעל ה וּ א  עד , ה וּ א  ה דּ יּ ן, ה וּ א 
ׁש כחה , ולא  עולה , לא  לפניו ׁש אין ה וּ א ,  ּבּ רו
ׁש לּ וֹ . ׁש ה כּ ל ׁש חד , מ קּ ח ולא  פנים , מ ּׂשוֹ א  ולא 

החׁש בּ וֹ ן. לפי ׁש ה כּ ל ודע 
,ל מנוֹ ס בּ ית  ׁש ה ּׁשא וֹ ל  יצר יבטיח ואל 

נוֹ לד , א ּת ה  כּ רח ועל נוֹ צר , א ּת ה  כּ רח ׁש על
מת , א ּת ה  כּ רח ו על  חי, א ּת ה  כּ רח ו על 
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זומא בד אבותפרק קכו 

וחׁש בּ וֹ ן  דּ ין לּת ן עתיד  א ּת ה  כּ רח ו על 
הוּ אלפני  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  הּמ לכים  מלכי  מל: 

ה פרק

העוֹ לם . נברא  מאמר וֹ ת  בּ עשׂ רה 
לה בּ רא וֹ ת , יכ וֹ ל  אחד  במאמר  והלא  ל וֹ מר , ּת למ וּ ד  וּ מה 

הר ׁש עים מן לה ּפ רע  א לּ א 
ׁש נּ ברא  העוֹ לם  את מאמר וֹ ת ,ׁש ּמ א בּ דין בעשׂ רה  

לצּ דּ יקים ט וֹ ב שׂ כר ולּת ן
מאמר וֹ ת : בעשׂ רה  ׁש נּ ברא  הע וֹ לם  את ׁש ּמ ק יּ מין

ד וֹ ר וֹ ת  ,נח ועד מאדםעשׂ רה  
לפניו , א ּפ ים   אר כּ ּמ ה  לה וֹ דיע

וּ באין  מכ עיסין היוּ  ה דּ וֹ רוֹ ת ׁש כּ ל
ה ּמ בּ וּ ל. מי את  עליהם  ׁש הביא  עד 

ד וֹ ר וֹ ת  ,אברהםועד מנּ ח עשׂ רה  
לפניו , א ּפ ים   אר כּ ּמ ה  לה וֹ דיע

וּ באין, מכ עיסין היוּ  ה דּ וֹ רוֹ ת ׁש כּ ל
ׁש בּ א  כּ לּ ם :אברהםעד  שׂ כר  עליו וקבּ ל 

נתנּס ה  נסיוֹ נוֹ ת  הּׁשלוֹ םעשׂ רה  עליו  אבינ וּ  אברהם  
בּ כ לּ ם , ועמד 

ׁש ל  חבּ ת וֹ  כּ ּמ ה  הּׁשלוֹ םלה וֹ דיע עליו  אבינ וּ  :אברהם  

ה יּ ם . על ועשׂ רה  במצרים  לאבוֹ תינוּ  נעשׂ וּ  נּס ים  עשׂ רה 
הביא  מ כּ וֹ ת הוּ אעשׂ ר   ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  

ה ּמ צר יּ ים  ה יּ ם .בּ מצריםעל  על ועשׂ ר  
את  אבוֹ תינוּ  נּס וּ  נסיוֹ נוֹ ת  ה וּ א עשׂ רה  ּבּ ר ו ב ּמ ד בּ ר,ה ּמ קוֹ ם 

בּ ק וֹ לי ׁש נּ אמר  ׁש מעוּ  ולא  ּפ עמים  עשׂ ר  זה  אתי :וינּס וּ  
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מאמרות ה בעשרה קכז אבותפרק 

ה ּמ קדּ ׁש . בּ בית לאבוֹ תינוּ  נעשׂ וּ  נּס ים  עשׂ רה 
ה קּ ד ׁש , בּ שׂ ר  מריח א ּׁשה  ה ּפ ילה  לא 

מע וֹ לם , ה קּ ד ׁש  בּ שׂ ר  הסריח ולא 
ה ּמ טבּ חים , בּ בית זבוּ ב נראה  ולא 

ה כּ ּפ וּ רים , בּ יוֹ ם  גּ ד וֹ ל  לכהן קרי ארע  ולא 
ה ּמ ערכה , עצי ׁש ל  א ׁש  ג ׁש מים  כ בּ וּ  ולא 

ה עׁש ן, עּמ וּ ד  את הר וּ ח נצחה  ולא 
ה ּפ נים , וּ בלחם  ה לּ חם  וּ בׁש ּת י בּ עמר פסוּ ל  נמצא  ולא 

רוחים , וּ מ ׁש ּת חוים  צפ וּ פים  ע וֹ מדים 
ועקרב נחׁש  ה זּ יק  מע וֹ לם ,בּ ירוּ ׁש ליםולא  

ׁש אלין הּמ ק וֹ ם  לי צר לחברוֹ  אדם אמר :בּ יר וּ ׁש ליםולא  

ה ּׁשמ ׁש וֹ ת , בּ ין ׁש בּ ת בּ ערב נברא וּ  דברים  עשׂ רה 
וה קּ ׁש ת , האתוֹ ן, וּ פי ה בּ אר, וּ פי הארץ, ּפ י הן, וא לּ וּ 

וה לּ וּ חוֹ ת. וה ּמ כ ּת ב, וה כּ תב, וה ּׁשמיר, וה ּמ ּט ה , וה ּמ ן,
ה ּמ זּ יקין, אף א וֹ מרים , ויׁש 

ׁש ל  ׁש ל מׁש ה וּ קבוּ רת וֹ  ואיל וֹ  אבינ וּ , .אברהם  
עשׂ וּ יה : בּ צבת צבת אף א וֹ מרים , ויׁש 

בחכם . וׁש בעה  בּ גּ לם  דברים  ׁש בעה 
וּ במנין, בחכמה מּמ נּ וּ  גד וֹ ל ׁש ה וּ א  מי בּ פני מדבּ ר אינוֹ  חכם

לה ׁש יב, נבהל  ואינוֹ  חבר וֹ , דּ ברי  ֹלתו נכנס ואינוֹ 
כּ הלכה , וּ מ ׁש יב כּ ענין ׁש וֹ אל 

על אחרוֹ ן,וא וֹ מר  אחרוֹ ן ועל רא ׁש וֹ ן רא ׁש וֹ ן 
האמת . על וּ מ וֹ דה ׁש מ עּת י, לא א וֹ מר ׁש מע, ּׁשא מה  ועל

בּ גּ לם : וחלּ וּ פיהן

עברה . גוּ פי ׁש ב עה על לעוֹ לם בּ אין פר עניּ וֹ ת מיני ׁש בעה 
מ עּׂשרין, אינן וּ מקצתן מ עּׂשרין מקצתן

שׂ ב עים . וּ מקצתן רעבים מקצתן בּ אה, בּ צּ רת  ׁש ל רעב 
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זומא בד אבותפרק קכו 

וחׁש בּ וֹ ן  דּ ין לּת ן עתיד  א ּת ה  כּ רח ו על 
הוּ אלפני  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  הּמ לכים  מלכי  מל: 

ה פרק

העוֹ לם . נברא  מאמר וֹ ת  בּ עשׂ רה 
לה בּ רא וֹ ת , יכ וֹ ל  אחד  במאמר  והלא  ל וֹ מר , ּת למ וּ ד  וּ מה 

הר ׁש עים מן לה ּפ רע  א לּ א 
ׁש נּ ברא  העוֹ לם  את מאמר וֹ ת ,ׁש ּמ א בּ דין בעשׂ רה  

לצּ דּ יקים ט וֹ ב שׂ כר ולּת ן
מאמר וֹ ת : בעשׂ רה  ׁש נּ ברא  הע וֹ לם  את ׁש ּמ ק יּ מין

ד וֹ ר וֹ ת  ,נח ועד מאדםעשׂ רה  
לפניו , א ּפ ים   אר כּ ּמ ה  לה וֹ דיע

וּ באין  מכ עיסין היוּ  ה דּ וֹ רוֹ ת ׁש כּ ל
ה ּמ בּ וּ ל. מי את  עליהם  ׁש הביא  עד 

ד וֹ ר וֹ ת  ,אברהםועד מנּ ח עשׂ רה  
לפניו , א ּפ ים   אר כּ ּמ ה  לה וֹ דיע

וּ באין, מכ עיסין היוּ  ה דּ וֹ רוֹ ת ׁש כּ ל
ׁש בּ א  כּ לּ ם :אברהםעד  שׂ כר  עליו וקבּ ל 

נתנּס ה  נסיוֹ נוֹ ת  הּׁשלוֹ םעשׂ רה  עליו  אבינ וּ  אברהם  
בּ כ לּ ם , ועמד 

ׁש ל  חבּ ת וֹ  כּ ּמ ה  הּׁשלוֹ םלה וֹ דיע עליו  אבינ וּ  :אברהם  

ה יּ ם . על ועשׂ רה  במצרים  לאבוֹ תינוּ  נעשׂ וּ  נּס ים  עשׂ רה 
הביא  מ כּ וֹ ת הוּ אעשׂ ר   ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  

ה ּמ צר יּ ים  ה יּ ם .בּ מצריםעל  על ועשׂ ר  
את  אבוֹ תינוּ  נּס וּ  נסיוֹ נוֹ ת  ה וּ א עשׂ רה  ּבּ ר ו ב ּמ ד בּ ר,ה ּמ קוֹ ם 

בּ ק וֹ לי ׁש נּ אמר  ׁש מעוּ  ולא  ּפ עמים  עשׂ ר  זה  אתי :וינּס וּ  
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מאמרות ה בעשרה קכז אבותפרק 

ה ּמ קדּ ׁש . בּ בית לאבוֹ תינוּ  נעשׂ וּ  נּס ים  עשׂ רה 
ה קּ ד ׁש , בּ שׂ ר  מריח א ּׁשה  ה ּפ ילה  לא 

מע וֹ לם , ה קּ ד ׁש  בּ שׂ ר  הסריח ולא 
ה ּמ טבּ חים , בּ בית זבוּ ב נראה  ולא 

ה כּ ּפ וּ רים , בּ יוֹ ם  גּ ד וֹ ל  לכהן קרי ארע  ולא 
ה ּמ ערכה , עצי ׁש ל  א ׁש  ג ׁש מים  כ בּ וּ  ולא 

ה עׁש ן, עּמ וּ ד  את הר וּ ח נצחה  ולא 
ה ּפ נים , וּ בלחם  ה לּ חם  וּ בׁש ּת י בּ עמר פסוּ ל  נמצא  ולא 

רוחים , וּ מ ׁש ּת חוים  צפ וּ פים  ע וֹ מדים 
ועקרב נחׁש  ה זּ יק  מע וֹ לם ,בּ ירוּ ׁש ליםולא  

ׁש אלין הּמ ק וֹ ם  לי צר לחברוֹ  אדם אמר :בּ יר וּ ׁש ליםולא  

ה ּׁשמ ׁש וֹ ת , בּ ין ׁש בּ ת בּ ערב נברא וּ  דברים  עשׂ רה 
וה קּ ׁש ת , האתוֹ ן, וּ פי ה בּ אר, וּ פי הארץ, ּפ י הן, וא לּ וּ 

וה לּ וּ חוֹ ת. וה ּמ כ ּת ב, וה כּ תב, וה ּׁשמיר, וה ּמ ּט ה , וה ּמ ן,
ה ּמ זּ יקין, אף א וֹ מרים , ויׁש 

ׁש ל  ׁש ל מׁש ה וּ קבוּ רת וֹ  ואיל וֹ  אבינ וּ , .אברהם  
עשׂ וּ יה : בּ צבת צבת אף א וֹ מרים , ויׁש 

בחכם . וׁש בעה  בּ גּ לם  דברים  ׁש בעה 
וּ במנין, בחכמה מּמ נּ וּ  גד וֹ ל ׁש ה וּ א  מי בּ פני מדבּ ר אינוֹ  חכם

לה ׁש יב, נבהל  ואינוֹ  חבר וֹ , דּ ברי  ֹלתו נכנס ואינוֹ 
כּ הלכה , וּ מ ׁש יב כּ ענין ׁש וֹ אל 

על אחרוֹ ן,וא וֹ מר  אחרוֹ ן ועל רא ׁש וֹ ן רא ׁש וֹ ן 
האמת . על וּ מ וֹ דה ׁש מ עּת י, לא א וֹ מר ׁש מע, ּׁשא מה  ועל

בּ גּ לם : וחלּ וּ פיהן

עברה . גוּ פי ׁש ב עה על לעוֹ לם בּ אין פר עניּ וֹ ת מיני ׁש בעה 
מ עּׂשרין, אינן וּ מקצתן מ עּׂשרין מקצתן

שׂ ב עים . וּ מקצתן רעבים מקצתן בּ אה, בּ צּ רת  ׁש ל רעב 
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מאמרות ה בעשרה אבותפרק  קכח

בּ אה . בּ צּ רת ו ׁש ל  מה וּ מה  ׁש ל רעב ל עּׂשר, ׁש א  גּ מר וּ 
באה . כּ ליה  ׁש ל רעב החלּ ה , את לּט ל וׁש א 

האמ וּ ר וֹ ת מית וֹ ת  על  לעוֹ לם  בּ א  דּ בר 
ׁש ביעית. ּפ ר וֹ ת  ו על  דּ ין, לבית  נמסר וּ  ׁש א  בּ ּת וֹ רה 

ה דּ ין, עוּ וּ ת  ועל ה דּ ין, ענּ וּ י על  לעוֹ לם  בּ אה  חרב
כהלכה : ׁש א  בּ ּת וֹ רה  ה ּמ וֹ רים  ועל

ה ּׁשם . חלּ וּ ל ו על ׁש וא, ׁש ב וּ עת  על לעוֹ לם באה רעה ח יּ ה
עריוֹ ת , גלּ וּ י  ו על זרה, עבוֹ דה  עוֹ בדי על לעוֹ לם  בּ אה  גּ לוּ ת 

הארץ . ה ׁש מטת ועל דּ מים , ׁש פיכ וּ ת ועל
מתר בּ ה , ה דּ בר  פרקים  בּ אר בּ עה 

ׁש ביעית , וּ במ וֹ צאי וּ בּׁשביעית , בּ רביעית,
ו ׁש נה . ׁש נה  ׁש בּ כל החג וּ במ וֹ צאי

ׁש בּ ּׁשליׁש ית. עני מ עשׂ ר  מ ּפ ני בּ רביעית ,
ׁש בּ ּׁשּׁשית. עני מ עשׂ ר מ ּפ ני בּ ּׁשביעית,

ׁש ביעית. פר וֹ ת  מ ּפ ני ׁש ביעית, וּ במ וֹ צאי
ענ יּ ים: מ ּת נוֹ ת  גזל  מּפ ני ו ׁש נה , ׁש נה ׁש בּ כל החג וּ במ וֹ צאי

בּ אדם . מ דּ וֹ ת ארבּ ע 
בינוֹ נית. מ דּ ה  זוֹ  , ּׁש ל  ּו ׁש ל ׁש לּ י ׁש לּ י הא וֹ מר

מ דּ ת  זוֹ  א וֹ מרים , .סד וֹ םויׁש  
הארץ . עם  ׁש לּ י,  ּוׁש ל  ּׁש ל ׁש לּ י

חסיד . , ּׁש ל  ּו ׁש ל  ּׁש ל ׁש לּ י
ר ׁש ע : ׁש לּ י,  ּוׁש ל ׁש לּ י ׁש לּ י

בּ דּ עוֹ ת. מ דּ וֹ ת  אר בּ ע
בהפ שׂ כרוֹ  יצא  לרצוֹ ת, ונוֹ ח לכעס סד וֹ .נוֹ ח 

בשׂ כר וֹ . הפסד וֹ  יצא  לרצוֹ ת, וקׁש ה  לכעס ק ׁש ה 
חסיד . לרצוֹ ת, ונוֹ ח לכעס קׁש ה 
ר ׁש ע : לרצוֹ ת, וק ׁש ה  לכעס נוֹ ח
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מאמרות ה בעשרה קכט אבותפרק 

בּ ּת למידים . מ דּ וֹ ת ארבּ ע 
בהפסד וֹ . שׂ כרוֹ  יצא  לא בּ ד , וּ מהר  לׁש מ ע מהר

בשׂ כר וֹ . הפסד וֹ  יצא  לא בּ ד , וק ׁש ה  ל ׁש מ ע ק ׁש ה 
חכם . לא בּ ד , וקׁש ה  לׁש מ ע מהר 

רע : חלק זה  לא בּ ד , וּ מהר ל ׁש מ ע ק ׁש ה 

צדקה . בּ נוֹ תני מ דּ וֹ ת ארבּ ע 
אחרים . בּ ׁש ל רעה  עינוֹ  אחרים, יּת נוּ  ולא  ׁש יּ ּת ן הרוֹ צה

בׁש לּ וֹ . ר עה  עינוֹ  יּת ן, לא  וה וּ א  אחרים  יּת נוּ 
חסיד . אחרים , ויּת נוּ  יּת ן

ר ׁש ע : אחרים , יּת נוּ  ולא  יּת ן לא 

ה ּמ דר ׁש . לבית בּ ה וֹ לכי מ דּ וֹ ת אר בּ ע
ביד וֹ . הליכה  שׂ כר  עוֹ שׂ ה , ואינוֹ   ה וֹ ל
ביד וֹ . מ עשׂ ה  שׂ כר ,ה וֹ ל ואינוֹ  ע וֹ שׂ ה 

חסיד . ועוֹ שׂ ה , ה וֹ ל
ר ׁש ע : עוֹ שׂ ה , ולא  ה וֹ ל לא 

חכמים . לפני בּ יוֹ ׁש בים  מ דּ וֹ ת  ארבּ ע 
ונפה . מ ׁש ּמ רת , , וּ מ ׁש ּפ ספ וֹ ג,

ה כּ ל. את  סוֹ פג ׁש ה וּ א  ספ וֹ ג ,
בזוֹ . וּ מ וֹ ציא  בּ זוֹ  ׁש ּמ כניס , מ ׁש ּפ

ה ּׁשמרים . את וק וֹ לטת ה יּ ין את  ׁש ּמ וֹ ציאה  מ ׁש ּמ רת,
ה ּס לת : את  וקוֹ לטת  ה קּ מח את  ׁש ּמ וֹ ציאה  ונפה ,

אהבה . בּ טלה דּ בר, בּ טל  בדבר, תלוּ יה  ׁש היא  אהבה כּ ל
לעוֹ לם . בּ טלה  אינּה  בדבר, ּת לוּ יה  וׁש אינּה 

אהבת  זוֹ  בדבר, ה ּת לוּ יה  אהבה  היא ותמראיזוֹ  .אמנוֹ ן  
אהבת  זוֹ  בדבר , ּת ל וּ יה  ויהוֹ נתןו ׁש אינּה  :דּ וד 
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מאמרות ה בעשרה אבותפרק  קכח

בּ אה . בּ צּ רת ו ׁש ל  מה וּ מה  ׁש ל רעב ל עּׂשר, ׁש א  גּ מר וּ 
באה . כּ ליה  ׁש ל רעב החלּ ה , את לּט ל וׁש א 

האמ וּ ר וֹ ת מית וֹ ת  על  לעוֹ לם  בּ א  דּ בר 
ׁש ביעית. ּפ ר וֹ ת  ו על  דּ ין, לבית  נמסר וּ  ׁש א  בּ ּת וֹ רה 

ה דּ ין, עוּ וּ ת  ועל ה דּ ין, ענּ וּ י על  לעוֹ לם  בּ אה  חרב
כהלכה : ׁש א  בּ ּת וֹ רה  ה ּמ וֹ רים  ועל

ה ּׁשם . חלּ וּ ל ו על ׁש וא, ׁש ב וּ עת  על לעוֹ לם באה רעה ח יּ ה
עריוֹ ת , גלּ וּ י  ו על זרה, עבוֹ דה  עוֹ בדי על לעוֹ לם  בּ אה  גּ לוּ ת 

הארץ . ה ׁש מטת ועל דּ מים , ׁש פיכ וּ ת ועל
מתר בּ ה , ה דּ בר  פרקים  בּ אר בּ עה 

ׁש ביעית , וּ במ וֹ צאי וּ בּׁשביעית , בּ רביעית,
ו ׁש נה . ׁש נה  ׁש בּ כל החג וּ במ וֹ צאי

ׁש בּ ּׁשליׁש ית. עני מ עשׂ ר  מ ּפ ני בּ רביעית ,
ׁש בּ ּׁשּׁשית. עני מ עשׂ ר מ ּפ ני בּ ּׁשביעית,

ׁש ביעית. פר וֹ ת  מ ּפ ני ׁש ביעית, וּ במ וֹ צאי
ענ יּ ים: מ ּת נוֹ ת  גזל  מּפ ני ו ׁש נה , ׁש נה ׁש בּ כל החג וּ במ וֹ צאי

בּ אדם . מ דּ וֹ ת ארבּ ע 
בינוֹ נית. מ דּ ה  זוֹ  , ּׁש ל  ּו ׁש ל ׁש לּ י ׁש לּ י הא וֹ מר

מ דּ ת  זוֹ  א וֹ מרים , .סד וֹ םויׁש  
הארץ . עם  ׁש לּ י,  ּוׁש ל  ּׁש ל ׁש לּ י

חסיד . , ּׁש ל  ּו ׁש ל  ּׁש ל ׁש לּ י
ר ׁש ע : ׁש לּ י,  ּוׁש ל ׁש לּ י ׁש לּ י

בּ דּ עוֹ ת. מ דּ וֹ ת  אר בּ ע
בהפ שׂ כרוֹ  יצא  לרצוֹ ת, ונוֹ ח לכעס סד וֹ .נוֹ ח 

בשׂ כר וֹ . הפסד וֹ  יצא  לרצוֹ ת, וקׁש ה  לכעס ק ׁש ה 
חסיד . לרצוֹ ת, ונוֹ ח לכעס קׁש ה 
ר ׁש ע : לרצוֹ ת, וק ׁש ה  לכעס נוֹ ח
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מאמרות ה בעשרה קכט אבותפרק 

בּ ּת למידים . מ דּ וֹ ת ארבּ ע 
בהפסד וֹ . שׂ כרוֹ  יצא  לא בּ ד , וּ מהר  לׁש מ ע מהר

בשׂ כר וֹ . הפסד וֹ  יצא  לא בּ ד , וק ׁש ה  ל ׁש מ ע ק ׁש ה 
חכם . לא בּ ד , וקׁש ה  לׁש מ ע מהר 

רע : חלק זה  לא בּ ד , וּ מהר ל ׁש מ ע ק ׁש ה 

צדקה . בּ נוֹ תני מ דּ וֹ ת ארבּ ע 
אחרים . בּ ׁש ל רעה  עינוֹ  אחרים, יּת נוּ  ולא  ׁש יּ ּת ן הרוֹ צה

בׁש לּ וֹ . ר עה  עינוֹ  יּת ן, לא  וה וּ א  אחרים  יּת נוּ 
חסיד . אחרים , ויּת נוּ  יּת ן

ר ׁש ע : אחרים , יּת נוּ  ולא  יּת ן לא 

ה ּמ דר ׁש . לבית בּ ה וֹ לכי מ דּ וֹ ת אר בּ ע
ביד וֹ . הליכה  שׂ כר  עוֹ שׂ ה , ואינוֹ   ה וֹ ל
ביד וֹ . מ עשׂ ה  שׂ כר ,ה וֹ ל ואינוֹ  ע וֹ שׂ ה 

חסיד . ועוֹ שׂ ה , ה וֹ ל
ר ׁש ע : עוֹ שׂ ה , ולא  ה וֹ ל לא 

חכמים . לפני בּ יוֹ ׁש בים  מ דּ וֹ ת  ארבּ ע 
ונפה . מ ׁש ּמ רת , , וּ מ ׁש ּפ ספ וֹ ג,

ה כּ ל. את  סוֹ פג ׁש ה וּ א  ספ וֹ ג ,
בזוֹ . וּ מ וֹ ציא  בּ זוֹ  ׁש ּמ כניס , מ ׁש ּפ

ה ּׁשמרים . את וק וֹ לטת ה יּ ין את  ׁש ּמ וֹ ציאה  מ ׁש ּמ רת,
ה ּס לת : את  וקוֹ לטת  ה קּ מח את  ׁש ּמ וֹ ציאה  ונפה ,

אהבה . בּ טלה דּ בר, בּ טל  בדבר, תלוּ יה  ׁש היא  אהבה כּ ל
לעוֹ לם . בּ טלה  אינּה  בדבר, ּת לוּ יה  וׁש אינּה 

אהבת  זוֹ  בדבר, ה ּת לוּ יה  אהבה  היא ותמראיזוֹ  .אמנוֹ ן  
אהבת  זוֹ  בדבר , ּת ל וּ יה  ויהוֹ נתןו ׁש אינּה  :דּ וד 
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מאמרות ה בעשרה אבותפרק  קל 

להתק יּ ם . סוֹ פ ּה  ׁש מים , לׁש ם  ׁש היא  מחלקת  כּ ל 
להתק יּ ם . סוֹ פ ּה  אין ׁש מים , לׁש ם  ו ׁש אינּה 

ׁש מים , ל ׁש ם  ׁש היא  מחלקת  היא  איזוֹ 
מחלקת  ו ׁש ּמ איזוֹ  .הלּ ל 

ׁש מים , ל ׁש ם  וׁש אינּה 
מחלקת  עדתוֹ :קרח זוֹ  וכל 

יד וֹ . על  בּ א  חטא  אין הר בּ ים , את  המזכּ ה  כּ ל 
הר בּ ים , את ה ּמ חטיא  וכל

ּת ׁש וּ בה . ל עשׂ וֹ ת  בּ יד וֹ  מסּפ יקין אין
בּ וֹ ,מׁש ה  ּת ל וּ י הרבּ ים  זכ וּ ת הרבּ ים , את וזכּ ה  זכה  

ישׂ ראל ׁש נּ אמר  עם  וּ מׁש ּפ טיו  עשׂ ה ה' .צדקת 
בּ וֹ ,ירבעם ּת לוּ י הר בּ ים  חטא הרבּ ים, את  והחטיא  חטא 
אׁש נּ אמר  נבט ) (בּ ן  ירבעם  חּט אות חטאעל ׁש ר 

ישׂ ראל:וא את החטיא  ׁש ר 

ה לּ לוּ , דברים  ׁש לׁש ה  בּ יד וֹ  ׁש יּ ׁש  מי כּ ל
ׁש ל  אבינ וּ מ ּת למידיו .אברהם  

אחרים , דברים  וּ ׁש ל ׁש ה 
ׁש ל  הרׁש עמ ּת למידיו .בּ ל עם  

ׁש פלה , ונפ ׁש  נמ וּ כה , ור וּ ח ט וֹ בה , עין
ׁש ל  אבינ וּ מ ּת למידיו .אברהם  

רחבה , ונפ ׁש  גּ בוֹ הה , ור וּ ח רעה , עין
ׁש ל  הרׁש עמ ּת למידיו .בּ ל עם  

ׁש ל  ּת למידיו בּ ין אבינ וּ מה  אברהם  
ׁש ל  הרׁש עלתלמידיו .בּ ל עם  
ׁש ל  אבינ וּ ּת למידיו ,אברהם  

ה בּ א , בּ ע וֹ לם  ונוֹ חלין ה זּ ה  בּ עוֹ לם  א וֹ כלין
אמ לּ אׁש נּ אמר  ואצרתיהם  י ׁש , אהבי  .להנחיל  
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מאמרות ה בעשרה קלאאבותפרק 

ׁש ל  ּת למידיו הרׁש עאבל בּ ל עם  
ׁש חת , לבאר  ויוֹ רדין גּ יה נּ ם  יוֹ רׁש ין

ׁש חת,ׁש נּ אמר  לבאר ּת וֹ רידם  אלהים  וא ּת ה 
ימיהם , יחצוּ  לא וּ מרמה דמים  אנ ׁש י 

 ּב אבטח :ואני 

ּת ימא בן א וֹ מר ,יהוּ דה 
כּ ארי, וג בּ וֹ ר כּ צּ בי, ורץ  כּ נּ ׁש ר , וקל כּ נּ מר, עז הוי

אבי  רצוֹ ן ׁש בּ ּׁשמים .לעשׂ וֹ ת  
א וֹ מר , היה  ה וּ א 

עדן. לגן ּפ נים  וּ בׁש ת  לגיה נּ ם , ּפ נים  עז
מ לּ פני  רצוֹ ן בימינוּ יהי בּ מהרה   עיר ׁש ּת בנה  אלהינוּ  יי 

:בת וֹ רת חלקנוּ  ותן

א וֹ מר , היה  ה וּ א 
לּמ ׁש נה , עשׂ ר  בּ ן לּמ קרא , ׁש נים  חמ ׁש  בּ ן

לּת למ וּ ד , עשׂ רה  חמ ׁש  בּ ן ל ּמ צוֹ ת , עשׂ רה  ׁש לׁש  בּ ן
לר דּ ף, עשׂ רים  בּ ן לחּפ ה , עשׂ רה  ׁש מנה  בּ ן

ל בּ ינה , אר בּ עים  בּ ן לכּ ח, ׁש לׁש ים  בּ ן
ל זּ קנה , ׁש ּׁשים  בּ ן ל עצה , חמ ּׁשים  בּ ן

ל ׁש וּ ח, ּת ׁש עים  בּ ן לגּ בוּ רה , ׁש מנים  בּ ן ל ּׂשיבה , ׁש בעים  בּ ן
הע וֹ לם : מן וּ בטל  ו עבר  מת כּ א לּ וּ  מאה  בּ ן

בּ ג בּ ג  בּה .בּ ן דּ כ לּ א  בּ ּה ,  והפ בּ ּה   הפ א וֹ מר , 
תזוּ ע, לא  וּ מ נּ ּה  בּה , וּ בלה  וסיב ּת חזי, וּ בּה 

הימ נּ ה : ט וֹ בה  מ דּ ה  ל ׁש אין

הא הא אגרא :בּ ן צערא  לפ וּ ם  א וֹ מר , 

ו  פרק
וּ במ ׁש נתם : בּ הם  ׁש בּ חר   ּבּ רו ה ּמ ׁש נה , בּ ל ׁש וֹ ן חכמים  ׁש נוּ 
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מאמרות ה בעשרה אבותפרק  קל 

להתק יּ ם . סוֹ פ ּה  ׁש מים , לׁש ם  ׁש היא  מחלקת  כּ ל 
להתק יּ ם . סוֹ פ ּה  אין ׁש מים , לׁש ם  ו ׁש אינּה 

ׁש מים , ל ׁש ם  ׁש היא  מחלקת  היא  איזוֹ 
מחלקת  ו ׁש ּמ איזוֹ  .הלּ ל 

ׁש מים , ל ׁש ם  וׁש אינּה 
מחלקת  עדתוֹ :קרח זוֹ  וכל 

יד וֹ . על  בּ א  חטא  אין הר בּ ים , את  המזכּ ה  כּ ל 
הר בּ ים , את ה ּמ חטיא  וכל

ּת ׁש וּ בה . ל עשׂ וֹ ת  בּ יד וֹ  מסּפ יקין אין
בּ וֹ ,מׁש ה  ּת ל וּ י הרבּ ים  זכ וּ ת הרבּ ים , את וזכּ ה  זכה  

ישׂ ראל ׁש נּ אמר  עם  וּ מׁש ּפ טיו  עשׂ ה ה' .צדקת 
בּ וֹ ,ירבעם ּת לוּ י הר בּ ים  חטא הרבּ ים, את  והחטיא  חטא 
אׁש נּ אמר  נבט ) (בּ ן  ירבעם  חּט אות חטאעל ׁש ר 

ישׂ ראל:וא את החטיא  ׁש ר 

ה לּ לוּ , דברים  ׁש לׁש ה  בּ יד וֹ  ׁש יּ ׁש  מי כּ ל
ׁש ל  אבינ וּ מ ּת למידיו .אברהם  

אחרים , דברים  וּ ׁש ל ׁש ה 
ׁש ל  הרׁש עמ ּת למידיו .בּ ל עם  

ׁש פלה , ונפ ׁש  נמ וּ כה , ור וּ ח ט וֹ בה , עין
ׁש ל  אבינ וּ מ ּת למידיו .אברהם  

רחבה , ונפ ׁש  גּ בוֹ הה , ור וּ ח רעה , עין
ׁש ל  הרׁש עמ ּת למידיו .בּ ל עם  

ׁש ל  ּת למידיו בּ ין אבינ וּ מה  אברהם  
ׁש ל  הרׁש עלתלמידיו .בּ ל עם  
ׁש ל  אבינ וּ ּת למידיו ,אברהם  

ה בּ א , בּ ע וֹ לם  ונוֹ חלין ה זּ ה  בּ עוֹ לם  א וֹ כלין
אמ לּ אׁש נּ אמר  ואצרתיהם  י ׁש , אהבי  .להנחיל  
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מאמרות ה בעשרה קלאאבותפרק 

ׁש ל  ּת למידיו הרׁש עאבל בּ ל עם  
ׁש חת , לבאר  ויוֹ רדין גּ יה נּ ם  יוֹ רׁש ין

ׁש חת,ׁש נּ אמר  לבאר ּת וֹ רידם  אלהים  וא ּת ה 
ימיהם , יחצוּ  לא וּ מרמה דמים  אנ ׁש י 

 ּב אבטח :ואני 

ּת ימא בן א וֹ מר ,יהוּ דה 
כּ ארי, וג בּ וֹ ר כּ צּ בי, ורץ  כּ נּ ׁש ר , וקל כּ נּ מר, עז הוי

אבי  רצוֹ ן ׁש בּ ּׁשמים .לעשׂ וֹ ת  
א וֹ מר , היה  ה וּ א 

עדן. לגן ּפ נים  וּ בׁש ת  לגיה נּ ם , ּפ נים  עז
מ לּ פני  רצוֹ ן בימינוּ יהי בּ מהרה   עיר ׁש ּת בנה  אלהינוּ  יי 

:בת וֹ רת חלקנוּ  ותן

א וֹ מר , היה  ה וּ א 
לּמ ׁש נה , עשׂ ר  בּ ן לּמ קרא , ׁש נים  חמ ׁש  בּ ן

לּת למ וּ ד , עשׂ רה  חמ ׁש  בּ ן ל ּמ צוֹ ת , עשׂ רה  ׁש לׁש  בּ ן
לר דּ ף, עשׂ רים  בּ ן לחּפ ה , עשׂ רה  ׁש מנה  בּ ן

ל בּ ינה , אר בּ עים  בּ ן לכּ ח, ׁש לׁש ים  בּ ן
ל זּ קנה , ׁש ּׁשים  בּ ן ל עצה , חמ ּׁשים  בּ ן

ל ׁש וּ ח, ּת ׁש עים  בּ ן לגּ בוּ רה , ׁש מנים  בּ ן ל ּׂשיבה , ׁש בעים  בּ ן
הע וֹ לם : מן וּ בטל  ו עבר  מת כּ א לּ וּ  מאה  בּ ן

בּ ג בּ ג  בּה .בּ ן דּ כ לּ א  בּ ּה ,  והפ בּ ּה   הפ א וֹ מר , 
תזוּ ע, לא  וּ מ נּ ּה  בּה , וּ בלה  וסיב ּת חזי, וּ בּה 

הימ נּ ה : ט וֹ בה  מ דּ ה  ל ׁש אין

הא הא אגרא :בּ ן צערא  לפ וּ ם  א וֹ מר , 

ו  פרק
וּ במ ׁש נתם : בּ הם  ׁש בּ חר   ּבּ רו ה ּמ ׁש נה , בּ ל ׁש וֹ ן חכמים  ׁש נוּ 
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חכמי ושנו אבותפרק קלב

מאיר א וֹ מררבּ י  
הרבּ ה . לדברים  זוֹ כה  ל ׁש מ ּה , בּ ּת וֹ רה  העוֹ סק  כּ ל

ל וֹ . ה וּ א  כדי כּ לּ וֹ  העוֹ לם  ׁש כּ ל א לּ א  עוֹ ד  ולא 
ה בּ ר יּ וֹ ת , את א וֹ הב ה ּמ קוֹ ם , את א וֹ הב אה וּ ב, רע, נקרא 

ה בּ ריּ וֹ ת. את  מ שׂ ּמ ח ה ּמ ק וֹ ם , את  מ שׂ ּמ ח
ויראה , ענוה  וּ מל בּ ׁש ּת וֹ 

ונאמן, ויׁש ר וחסיד  צדּ יק  להיוֹ ת  וּ מכ ׁש ר ּת וֹ 
זכ וּ ת , לידי וּ מקרבּת וֹ  החטא , מן וּ מרחקּת וֹ 

וּ גבוּ רה , בּ ינה  ותוּ ׁש יּ ה  עצה  מ ּמ נּ וּ  ונהנין
גב וּ רה ׁש נּ אמר  לי  בינה אני ותוּ ׁש יּ ה עצה .לי  

דּ ין, וחקּ וּ ר  וּ ממ ׁש לה  מלכ וּ ת לוֹ  ונוֹ תנת
ת וֹ רה , רזי ל וֹ  וּ מגלּ ין

פ וֹ סק, ׁש אינוֹ  וּ כנהר ה ּמ ת גּ בּ ר  כמ עין ונעשׂ ה 
על בּ וֹ נוֹ , על  וּ מ וֹ חל ר וּ ח,  ואר צנוּ ע והוי

ה ּמ עשׂ ים : כּ ל  על  וּ מר וֹ ממ ּת וֹ  וּ מג דּ ל ּת וֹ 

לויאמר  בּ ן  יהוֹ ׁש ע ,רבּ י 
יוֹ צאת  ק וֹ ל בּ ת ויוֹ ם  יוֹ ם  חוֹ רבבּ כל וא וֹ מרת ,מהר וּ מכרזת  

ּת וֹ רה . ׁש ל  מ על בּ וֹ נּה  ל בּ ריּ וֹ ת להם  א וֹ י
נזוּ ף, נקרא  בּ ּת וֹ רה  ע וֹ סק ׁש אינוֹ  מי ׁש כּ ל

טעםׁש נּ אמר  וסרת יפה א ּׁשה חזיר בּ אף  זהב  .נזם  
והּמ כּת בוא וֹ מר  הּמ ה אלהים  מ עשׂ ה והלּ חת 

הלּ חת  על  חרוּ ת הוּ א אלהים  ,מכּת ב  
חר וּ ת , א לּ א  חר וּ ת  ּת קרא  אל

ּת וֹ רה . בּ תלמ וּ ד  ׁש ע וֹ סק מי א לּ א  חוֹ רין בן  ל ׁש אין
מתעלּ ה , זה  הרי ּת וֹ רה  בּ תלמ וּ ד  ׁש ע וֹ סק מי וכל

בּ מ וֹ ת ׁש נּ אמר  וּ מנּ חליאל נחליאל  :וּ מּמ ּת נה 

הל א וֹ  אחד  ּפ רק מחברוֹ  אחתה לּ וֹ מד  כה  
אחת , א וֹ ת אפ לּ וּ  א וֹ  אחד  ד בּ וּ ר  א וֹ  אחד  פסוּ ק  א וֹ 

א 

ב

ג 
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חכמי ושנו קלג אבותפרק

כבוֹ ד ,צרי  בּ וֹ  לנה וֹ ג   
מצינוּ  ישׂ ראל ׁש כּ ן מל ,בדוד 
למד  בּ לבד ,מאחיתפל ׁש א  דברים  ׁש ני א לּ א  

וּ מידּ עוֹ , א לּ וּ פ וֹ  רבּ וֹ  קרא וֹ 
וּ מידּ עיׁש נּ אמר  אלּ וּ פי כּ ערכּ י אנוֹ ׁש  .ואּת ה 

וּ מה  וחמר , קל דברים  ישׂ ראל והלא  מל ,דּ וד 
למד  בּ לבדמאחיתפל ׁש א  דברים  ׁש ני א לּ א  

וּ מידּ עוֹ , א לּ וּ פ וֹ  רבּ וֹ  קרא וֹ 
אחת הלכה  א וֹ  אחד  ּפ רק  מחברוֹ  ה לּ וֹ מד 

אחת , א וֹ ת אפ לּ וּ  א וֹ  אחד  ד בּ וּ ר  א וֹ  אחד  פסוּ ק  א וֹ 
ׁש צּ רי  וכ ּמ ה  כּ ּמ ה  אחת כבוֹ ד .על  בּ וֹ  לנה וֹ ג  

ׁש נּ אמר ת וֹ רה , א לּ א  כּ בוֹ ד  ואין
ינחלוּ  חכמים  טוֹ ב,כּ בוֹ ד  ינחלוּ  ,וּ תמימים  

ת וֹ רה , א לּ א  ט וֹ ב ואין
ּת עזב וּ ׁש נּ אמר  אל  ּת וֹ רתי  לכם  נתּת י טוֹ ב  לקח :כּ י  

ּת וֹ רה , ׁש ל דּ ר כּ ּה  היא   ּכ
ת ׁש ּת ה , בּ מ שׂ וּ רה  וּ מים  ּת אכל, בּ מלח ּפ ת

עמל , א ּת ה  וּ בּת וֹ רה  ּת חיה , צער  וחיּ י ּת יׁש ן, הארץ  ו על 
כן, ע שׂ ה  א ּת ה  לׁש ריאאם  וט וֹ ב . 

ה בּ א :א ׁש רי  לע וֹ לם   ל וט וֹ ב ה זּ ה  בּ עוֹ לם   

כּ בוֹ ד , ּת חמד  ואל , ל עצמ גּ ד לּ ה  ּת בקּ ׁש  אל
מלכים , ׁש ל ל ׁש לחנם  ּת תא וּ ה  ואל עשׂ ה ,  מ לּ ּמ וּ ד יוֹ תר

מ כּ תרם ,ׁש ּׁשלחנ  גד וֹ ל  וכתר מ ּׁשלחנם , גד וֹ ל  
:ּפ עלּ ת שׂ כר ל ׁש יּ ׁש לּ ם   מלאכ ּת בּ על ה וּ א  ונאמן

ה ּמ לכ וּ ת , וּ מן ה כּ ה נּ ה  מן יוֹ תר  ת וֹ רה  גּ ד וֹ לה 
מ על וֹ ת , בּ ׁש לׁש ים  נקנית  ׁש ה ּמ לכ וּ ת

וארבּ ע , בּ עשׂ רים  וה כּ ה נּ ה 
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חכמי ושנו אבותפרק קלב

מאיר א וֹ מררבּ י  
הרבּ ה . לדברים  זוֹ כה  ל ׁש מ ּה , בּ ּת וֹ רה  העוֹ סק  כּ ל

ל וֹ . ה וּ א  כדי כּ לּ וֹ  העוֹ לם  ׁש כּ ל א לּ א  עוֹ ד  ולא 
ה בּ ר יּ וֹ ת , את א וֹ הב ה ּמ קוֹ ם , את א וֹ הב אה וּ ב, רע, נקרא 

ה בּ ריּ וֹ ת. את  מ שׂ ּמ ח ה ּמ ק וֹ ם , את  מ שׂ ּמ ח
ויראה , ענוה  וּ מל בּ ׁש ּת וֹ 

ונאמן, ויׁש ר וחסיד  צדּ יק  להיוֹ ת  וּ מכ ׁש ר ּת וֹ 
זכ וּ ת , לידי וּ מקרבּת וֹ  החטא , מן וּ מרחקּת וֹ 

וּ גבוּ רה , בּ ינה  ותוּ ׁש יּ ה  עצה  מ ּמ נּ וּ  ונהנין
גב וּ רה ׁש נּ אמר  לי  בינה אני ותוּ ׁש יּ ה עצה .לי  

דּ ין, וחקּ וּ ר  וּ ממ ׁש לה  מלכ וּ ת לוֹ  ונוֹ תנת
ת וֹ רה , רזי ל וֹ  וּ מגלּ ין

פ וֹ סק, ׁש אינוֹ  וּ כנהר ה ּמ ת גּ בּ ר  כמ עין ונעשׂ ה 
על בּ וֹ נוֹ , על  וּ מ וֹ חל ר וּ ח,  ואר צנוּ ע והוי

ה ּמ עשׂ ים : כּ ל  על  וּ מר וֹ ממ ּת וֹ  וּ מג דּ ל ּת וֹ 

לויאמר  בּ ן  יהוֹ ׁש ע ,רבּ י 
יוֹ צאת  ק וֹ ל בּ ת ויוֹ ם  יוֹ ם  חוֹ רבבּ כל וא וֹ מרת ,מהר וּ מכרזת  

ּת וֹ רה . ׁש ל  מ על בּ וֹ נּה  ל בּ ריּ וֹ ת להם  א וֹ י
נזוּ ף, נקרא  בּ ּת וֹ רה  ע וֹ סק ׁש אינוֹ  מי ׁש כּ ל

טעםׁש נּ אמר  וסרת יפה א ּׁשה חזיר בּ אף  זהב  .נזם  
והּמ כּת בוא וֹ מר  הּמ ה אלהים  מ עשׂ ה והלּ חת 

הלּ חת  על  חרוּ ת הוּ א אלהים  ,מכּת ב  
חר וּ ת , א לּ א  חר וּ ת  ּת קרא  אל

ּת וֹ רה . בּ תלמ וּ ד  ׁש ע וֹ סק מי א לּ א  חוֹ רין בן  ל ׁש אין
מתעלּ ה , זה  הרי ּת וֹ רה  בּ תלמ וּ ד  ׁש ע וֹ סק מי וכל

בּ מ וֹ ת ׁש נּ אמר  וּ מנּ חליאל נחליאל  :וּ מּמ ּת נה 

הל א וֹ  אחד  ּפ רק מחברוֹ  אחתה לּ וֹ מד  כה  
אחת , א וֹ ת אפ לּ וּ  א וֹ  אחד  ד בּ וּ ר  א וֹ  אחד  פסוּ ק  א וֹ 

א 

ב

ג 
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חכמי ושנו קלג אבותפרק

כבוֹ ד ,צרי  בּ וֹ  לנה וֹ ג   
מצינוּ  ישׂ ראל ׁש כּ ן מל ,בדוד 
למד  בּ לבד ,מאחיתפל ׁש א  דברים  ׁש ני א לּ א  

וּ מידּ עוֹ , א לּ וּ פ וֹ  רבּ וֹ  קרא וֹ 
וּ מידּ עיׁש נּ אמר  אלּ וּ פי כּ ערכּ י אנוֹ ׁש  .ואּת ה 

וּ מה  וחמר , קל דברים  ישׂ ראל והלא  מל ,דּ וד 
למד  בּ לבדמאחיתפל ׁש א  דברים  ׁש ני א לּ א  

וּ מידּ עוֹ , א לּ וּ פ וֹ  רבּ וֹ  קרא וֹ 
אחת הלכה  א וֹ  אחד  ּפ רק  מחברוֹ  ה לּ וֹ מד 

אחת , א וֹ ת אפ לּ וּ  א וֹ  אחד  ד בּ וּ ר  א וֹ  אחד  פסוּ ק  א וֹ 
ׁש צּ רי  וכ ּמ ה  כּ ּמ ה  אחת כבוֹ ד .על  בּ וֹ  לנה וֹ ג  

ׁש נּ אמר ת וֹ רה , א לּ א  כּ בוֹ ד  ואין
ינחלוּ  חכמים  טוֹ ב,כּ בוֹ ד  ינחלוּ  ,וּ תמימים  

ת וֹ רה , א לּ א  ט וֹ ב ואין
ּת עזב וּ ׁש נּ אמר  אל  ּת וֹ רתי  לכם  נתּת י טוֹ ב  לקח :כּ י  

ּת וֹ רה , ׁש ל דּ ר כּ ּה  היא   ּכ
ת ׁש ּת ה , בּ מ שׂ וּ רה  וּ מים  ּת אכל, בּ מלח ּפ ת

עמל , א ּת ה  וּ בּת וֹ רה  ּת חיה , צער  וחיּ י ּת יׁש ן, הארץ  ו על 
כן, ע שׂ ה  א ּת ה  לׁש ריאאם  וט וֹ ב . 

ה בּ א :א ׁש רי  לע וֹ לם   ל וט וֹ ב ה זּ ה  בּ עוֹ לם   

כּ בוֹ ד , ּת חמד  ואל , ל עצמ גּ ד לּ ה  ּת בקּ ׁש  אל
מלכים , ׁש ל ל ׁש לחנם  ּת תא וּ ה  ואל עשׂ ה ,  מ לּ ּמ וּ ד יוֹ תר

מ כּ תרם ,ׁש ּׁשלחנ  גד וֹ ל  וכתר מ ּׁשלחנם , גד וֹ ל  
:ּפ עלּ ת שׂ כר ל ׁש יּ ׁש לּ ם   מלאכ ּת בּ על ה וּ א  ונאמן

ה ּמ לכ וּ ת , וּ מן ה כּ ה נּ ה  מן יוֹ תר  ת וֹ רה  גּ ד וֹ לה 
מ על וֹ ת , בּ ׁש לׁש ים  נקנית  ׁש ה ּמ לכ וּ ת

וארבּ ע , בּ עשׂ רים  וה כּ ה נּ ה 

ד

ה 

ו
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קראו
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חכמי ושנו אבותפרק קלד

דברים . וּ ׁש מנה  בּ אר בּ עים  נקנית  וה ּת וֹ רה 
שׂ פתים , בּ עריכת  האזן, בּ ׁש מיעת בּ תלמ וּ ד , הן, ואל וּ 
בּ ענוה , בּ יראה , בּ אימה , ה לּ ב, בּ שׂ כלוּ ת ה לּ ב, בּ בינת

חכמים , בּ ׁש ּמ וּ ׁש  בּ טהרה , בּ שׂ מחה ,
ה ּת למידים , וּ בפל ּפ וּ ל  חברים , בּ דק דּ וּ ק 

בּ ּמ ׁש נה , בּ ּמ קרא , בּ יּׁשוּ ב,
ּת ענוּ ג, בּ מע וּ ט ארץ,  דּ ר בּ מעוּ ט  סחוֹ רה , בּ מע וּ ט

שׂ חוֹ ק, בּ מעוּ ט  שׂ יחה , בּ מעוּ ט  ׁש ינה , בּ מע וּ ט
חכמים , בּ אמ וּ נת  טוֹ ב, בּ לב א ּפ ים , בּ אר

בּ חלק וֹ , וה ּׂשמח מקוֹ מ וֹ , את  ה ּמ כּ יר ה יּ ּס וּ רין, וּ בקבּ לת 
ל עצמ וֹ , טוֹ בה  מחזיק ואינוֹ  לדבריו , סיג והע וֹ שׂ ה 

ה בּ ר יּ וֹ ת , את א וֹ הב ה ּמ קוֹ ם , את א וֹ הב אה וּ ב,
ה ּמ יׁש רים , את  א וֹ הב ה צּ דקוֹ ת , את א וֹ הב
ה כּ בוֹ ד , מן מתרחק ה ּת וֹ כחוֹ ת , את  א וֹ הב

בּ ה וֹ ראה , שׂ מח ואינוֹ  בתלמ וּ ד וֹ , ל בּ וֹ  מגיס ולא 
זכ וּ ת , לכף מכריעוֹ  חברוֹ , עם  בעל  נוֹ שׂ א 

ה ּׁשלוֹ ם , על וּ מ עמיד וֹ  האמת , על מ עמיד וֹ 
וּ מ וֹ סי  ׁש וֹ מ ע וּ מ ׁש יב, ׁש וֹ אל בתלמ וּ ד וֹ , ל בּ וֹ  ף,מתיּׁשב 

ל עשׂ וֹ ת , מנת על וה לּ וֹ מד  לל ּמ ד  מנת על ה לּ וֹ מד 
ׁש מ וּ עתוֹ , את והמכ וּ ן רבּ וֹ , את  ה ּמ חכּ ים 

א וֹ מרוֹ , בּ ׁש ם  דּ בר והא וֹ מר
א וֹ מרוֹ  בּ ׁש ם  דּ בר הא וֹ מר ׁש כּ ל למד ּת  הא 

לע וֹ לם , גא לּ ה  מביא 
מרדּ כיׁש נּ אמר  בּ ׁש ם  לּמ ל אסּת ר :ו ּת אמר 

ת וֹ רה גּ ד וֹ לה 
ה בּ א , וּ בע וֹ לם  ה זּ ה  בּ עוֹ לם  לעשׂ יה  חיּ ים  נוֹ תנת ׁש היא 

מרּפ אׁש נּ אמר  בּ שׂ רוֹ  וּ לכל  למצאיהם  הם  חיּ ים  .כּ י 
לעצמוֹ תיוא וֹ מר  ו ׁש ּק וּ י ל ׁש ר ּת הי .רפא וּ ת 

ז

ונבוד.
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.רתלולו 

ז 

חכמי ושנו קלה אבותפרק

מאּׁשר וא וֹ מר  ותמכיה בּ ּה  לּמ חזיקים  היא חיּ ים  .עץ 
לראוא וֹ מר  הם  חן לוית לגרגּ רתיכּ י ו ענקים   ׁש. 
לראוא וֹ מר  ּת מ גּ נ ךּ ּת ּת ן  ּת פארת עטרת חן  לוית  ׁש. 
ימיוא וֹ מר  ירבּ וּ  בי  חיּ יםכּ י ׁש נ וֹ ת  ל וי וֹ סיפוּ  . 
וכבוֹ דוא וֹ מר  עׁש ר בּ שׂ מאול ּה  בּ ימינּה  ימים  אר. 
לוא וֹ מר  י וֹ סיפוּ  ו ׁש לוֹ ם  חיּ ים  וּ ׁש נוֹ ת ימים  אר .כּ י 
ׁש לוֹ םוא וֹ מר  נתיבוֹ תיה וכל  נ עם  דּ רכי :דּ רכיה 

יוֹ חאי  בּ ן  ׁש מעוֹ ן ר בּ י  מּׁשוּ ם  יה וּ דה בּ ן ׁש מעוֹ ן אוֹ מר,ר בּ י  
וה כּ בוֹ ד והע ׁש ר  וה כּ ח ה נּ וֹ י

וה בּ נים , וה ּׂשיבה  וה זּ קנה  והחכמה 
לע וֹ לם , ונאה  לצּ דּ יקים  נאה 

ּת ּמ צאׁש נּ אמר  צדקה בּ דר שׂ יבה ּת פארת .עטרת 
שׂ יבה וא וֹ מר  זקנים  והדר כּ חם  בּ חוּ רים  .ּת פארת 
עׁש רםוא וֹ מר  חכמים  .עטרת 
אב וֹ תםוא וֹ מר  בּ נים  ותפארת בנים  בּ ני זקנים  .עטרת 
החּמ ה,וא וֹ מר  וּ בוֹ ׁש ה הלּ בנה וחפרה 

וּ בירוּ ׁש לים צ יּ וֹ ן בּ הר צבאוֹ ת ה' מל כּ י
כּ בוֹ ד זקניו  .ונגד  

מנסיא בּ ן  ׁש מע וֹ ן א וֹ מר ,רבּ י  
לצּ דּ יקים , חכמים  ׁש ּמ נוּ  מ דּ וֹ ת  ׁש בע  א לּ וּ 

וּ בבניו : בר בּ י נתק יּ מ וּ  כּ לּ ם 

קסמאאמר  בן  י וֹ סי ,רבּ י  
אחד , אדם  בּ י וּ פגע   בּ דּ ר  ּמה ל הייתי אחת ּפ עם 

ׁש ל וֹ ם . לוֹ  והחזר ּת י ׁש ל וֹ ם , לי ונתן
א ּת ה . מק וֹ ם  מאיזה  ר בּ י, לי, אמר

אני. סוֹ פרים  ו ׁש ל  חכמים  ׁש ל  גּ ד וֹ לה  מ עיר ל וֹ , אמרּת י
רצוֹ נ  ר בּ י, לי, במקוֹ מנוּ ,אמר  עּמ נוּ  ׁש ּת ד וּ ר   
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חכמי ושנו אבותפרק קלד

דברים . וּ ׁש מנה  בּ אר בּ עים  נקנית  וה ּת וֹ רה 
שׂ פתים , בּ עריכת  האזן, בּ ׁש מיעת בּ תלמ וּ ד , הן, ואל וּ 
בּ ענוה , בּ יראה , בּ אימה , ה לּ ב, בּ שׂ כלוּ ת ה לּ ב, בּ בינת

חכמים , בּ ׁש ּמ וּ ׁש  בּ טהרה , בּ שׂ מחה ,
ה ּת למידים , וּ בפל ּפ וּ ל  חברים , בּ דק דּ וּ ק 

בּ ּמ ׁש נה , בּ ּמ קרא , בּ יּׁשוּ ב,
ּת ענוּ ג, בּ מע וּ ט ארץ,  דּ ר בּ מעוּ ט  סחוֹ רה , בּ מע וּ ט

שׂ חוֹ ק, בּ מעוּ ט  שׂ יחה , בּ מעוּ ט  ׁש ינה , בּ מע וּ ט
חכמים , בּ אמ וּ נת  טוֹ ב, בּ לב א ּפ ים , בּ אר

בּ חלק וֹ , וה ּׂשמח מקוֹ מ וֹ , את  ה ּמ כּ יר ה יּ ּס וּ רין, וּ בקבּ לת 
ל עצמ וֹ , טוֹ בה  מחזיק ואינוֹ  לדבריו , סיג והע וֹ שׂ ה 

ה בּ ר יּ וֹ ת , את א וֹ הב ה ּמ קוֹ ם , את א וֹ הב אה וּ ב,
ה ּמ יׁש רים , את  א וֹ הב ה צּ דקוֹ ת , את א וֹ הב
ה כּ בוֹ ד , מן מתרחק ה ּת וֹ כחוֹ ת , את  א וֹ הב

בּ ה וֹ ראה , שׂ מח ואינוֹ  בתלמ וּ ד וֹ , ל בּ וֹ  מגיס ולא 
זכ וּ ת , לכף מכריעוֹ  חברוֹ , עם  בעל  נוֹ שׂ א 

ה ּׁשלוֹ ם , על וּ מ עמיד וֹ  האמת , על מ עמיד וֹ 
וּ מ וֹ סי  ׁש וֹ מ ע וּ מ ׁש יב, ׁש וֹ אל בתלמ וּ ד וֹ , ל בּ וֹ  ף,מתיּׁשב 

ל עשׂ וֹ ת , מנת על וה לּ וֹ מד  לל ּמ ד  מנת על ה לּ וֹ מד 
ׁש מ וּ עתוֹ , את והמכ וּ ן רבּ וֹ , את  ה ּמ חכּ ים 

א וֹ מרוֹ , בּ ׁש ם  דּ בר והא וֹ מר
א וֹ מרוֹ  בּ ׁש ם  דּ בר הא וֹ מר ׁש כּ ל למד ּת  הא 

לע וֹ לם , גא לּ ה  מביא 
מרדּ כיׁש נּ אמר  בּ ׁש ם  לּמ ל אסּת ר :ו ּת אמר 

ת וֹ רה גּ ד וֹ לה 
ה בּ א , וּ בע וֹ לם  ה זּ ה  בּ עוֹ לם  לעשׂ יה  חיּ ים  נוֹ תנת ׁש היא 

מרּפ אׁש נּ אמר  בּ שׂ רוֹ  וּ לכל  למצאיהם  הם  חיּ ים  .כּ י 
לעצמוֹ תיוא וֹ מר  ו ׁש ּק וּ י ל ׁש ר ּת הי .רפא וּ ת 

ז
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בש בה, ב, וה,

ב ב, ב, בה, בה,

בח ב, ב,

וה בח,

ב ב, ב,

בת בדא, בס,

בש בש, בש,

בח בט, בא,

וב האמ, וה,

ומטל וסל,

אאה אאה, א,

אאה אאה,

ממה אאה,

ושב ומלב,

מלז נבעח,

ועה מעה,

שו שו, מלב,

העמלועמל

ואש האר,

ודבא

הלשהדבא

מגל

:ואלבמש

גת

שנחלבהוה

.כחהלובמש

.רתלולו 

ז 

חכמי ושנו קלה אבותפרק

מאּׁשר וא וֹ מר  ותמכיה בּ ּה  לּמ חזיקים  היא חיּ ים  .עץ 
לראוא וֹ מר  הם  חן לוית לגרגּ רתיכּ י ו ענקים   ׁש. 
לראוא וֹ מר  ּת מ גּ נ ךּ ּת ּת ן  ּת פארת עטרת חן  לוית  ׁש. 
ימיוא וֹ מר  ירבּ וּ  בי  חיּ יםכּ י ׁש נ וֹ ת  ל וי וֹ סיפוּ  . 
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חכמי ושנו אבותפרק קלו 

זהב  דּ ינרי אלפים  אלף  ל א ּת ן ואני
וּ מרגּ ליּ וֹ ת. טוֹ בוֹ ת ואבנים 

וזהב  כּ סף כל  לי נוֹ תן א ּת ה  אם  בּ ני, ל וֹ , אמרּת י
ׁש בּ ע וֹ לם , וּ מר גּ ל יּ וֹ ת  טוֹ בוֹ ת ואבנים 

ּת וֹ רה . במק וֹ ם  א לּ א  דר  איני
אדם ׁש ל  ּפ טירת וֹ  ׁש בּ ׁש עת  א לּ א  ע וֹ ד , ולא 

זהב  ולא  כסף לא  לאדם  ל וֹ  מלוּ ין אין
וּ מר גּ ל יּ וֹ ת , ט וֹ בוֹ ת  אבנים  ולא 

בּ לבד , טוֹ בים  וּ מ עשׂ ים  ת וֹ רה  א לּ א 
את,ׁש נּ אמר  ּת נחה בּ התהלּ כ 

עלי ּת ׁש מר  ּבּ ׁש כב.תשׂ יח היא  והקיצ וֹ ת , 
את ּת נחה ה זּ ה ,בּ התהלּ כ בּ עוֹ לם  , 

עלי ּת ׁש מר  ּבּ ׁש כב, בּ קּ בר , 
תשׂ יח היא  ה בּ א .והקיצ וֹ ת לעוֹ לם  , 

ידי על ּת ה לּ ים  בּ ספר כּ ת וּ ב ישׂ ראל וכן מל ,דוד 
ּפ י תוֹ רת לי  וכסףט וֹ ב זהב מאלפי  . 

צבא וֹ ת וא וֹ מר  ה' אמר הזּ הב  ולי  הכּ סף :לי 

לוֹ  קנה  קנינים  הוּ אחמ ּׁשה   ּבּ רו בעוֹ למ וֹ ,הּק ד וֹ ׁש  
אחד , קנין וארץ ׁש מים  אחד , קנין ּת וֹ רה  הן, וא לּ וּ 

אחד ,אברהם קנין ישׂ ראל  אחד , קנין 
אחד . קנין ה ּמ קדּ ׁש  בּ ית 

מ נּ  דּ כתיב,ּת וֹ רה  ין, 
רא קנני מאזה' מפעליו  קדם  דּ רכּ וֹ  .ׁש ית 

דּ כתיב, מ נּ ין, אחד  קנין וארץ ׁש מים 
רגלי הדם  והארץ כּ סאי  הּׁשמים  ה' אמר כּ ה

א בית זה מנוּ חתיאי  מקוֹ ם  זה ואי לי ּת בנ וּ  ,ׁש ר 
מעשׂ יוא וֹ מר  רבּ וּ  עשׂ ית מה בּ חכמה כּ לּ ם  ה'  

קנינ הארץ .מלאה 

י

ואלאאדז

וטו.

אאנלככו ב, אל,

וטוש

אדאבת.

אשפשא וע,

אמלללכוז

ואטו

אתוטב

בתאש

והת. בתע,

בהבתא ,

בבתע ,

לה.והת ,

דמיוכבתעי

.טלתפמזו

:להוהאהצו 

בהבהחקקל

שוקא תקא, וה,

יקאא  קא,

בהקא.

ד תמ,

.הקרדקממ

ד שוקאמ,

כאההכוהר

אזבאתלוזממ

מרמהכבעו 

.מהק

י

חכמי ושנו קלז אבותפרק

דּ כתיב,אברהם מ נּ ין, אחד  קנין 
וארץ ׁש מים קנה עלי וֹ ן לאל אברם   ּבּ רו ו יּ אמר .ויברכהוּ  

דּ כתיב  מ נּ ין, אחד  קנין ישׂ ראל 
קנית  ז וּ  עם  י עבר עד ה'  עּמ י עבר ,עד  

אוא וֹ מר  בם לקדוֹ ׁש ים חפצי כּ ל  ואדּ ירי  הּמ ה בּ ארץ  .ׁש ר 
דּ כתיב, מ נּ ין, אחד  קנין ה ּמ ק דּ ׁש  בּ ית

ידי כּ וֹ ננוּ  ה' מ ּק דׁש  ה' ּפ על ּת   לׁש ב ּת .מכוֹ ן 
קנוא וֹ מר  זה הר קדׁש וֹ  גּ בוּ ל אל ימינ וֹ ויביאם  :תה 

ּׁשבּ רא  מה  הוּ אכּ ל   ּבּ רו בעוֹ למ וֹ ,הּק ד וֹ ׁש  
ׁש נּ אמר לכבוֹ ד וֹ , א לּ א  ברא וֹ  לא 

עשׂ יתיו אף יצר ּת יו בּ ראתיו ולכבוֹ די בׁש מי ה נּ קרא .כּ ל 
ו עדוא וֹ מר  לעלם  ימל :ה' 

עקׁש יא בּ ן  חנניא א וֹ מר ,רבּ י  
הוּ ארצה   ּבּ רו ישׂ ראל ,הּק ד וֹ ׁש  את לזכּ וֹ ת 

וּ מצוֹ ת , ּת וֹ רה  להם  הרבּ ה   לפיכ
ויא דּ יר ׁש נּ אמר  ּת וֹ רה יג דּ יל  צדקוֹ  למען חפץ  :ה' 

אב וֹ ת  מ ּס כת סליק

יא 

דא  קאמ,

.וובאלעקשו

ד יקאמ,

עיעהעיעזק
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ד בהקאמ,

.מלפהמהכי

:ואגקהזקיו 
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די בית אהורו הוריותפרק קלח

הרי ת  מכת
א פרק

ל עבר דּ ין בית  ה וֹ רוּ 
בּ ּת וֹ רה , האמ וּ רוֹ ת מצוֹ ת  מ כּ ל אחת  על 

ּפ יהם , על  ׁש וֹ גג  ו עשׂ ה  ה יּ חיד  והל
אחריהן, ועשׂ ה  ׁש עשׂ וּ  בּ ין עּמ הן, ו עשׂ ה  ׁש עשׂ וּ  בּ ין

ו עשׂ ה , עשׂ וּ  ׁש א  בּ ין
דּ ין. בבית ׁש ּת לה  מ ּפ ני ּפ ט וּ ר,

ׁש ּט עוּ , מהן אחד  וידע  דּ ין בית ה וֹ ר וּ 
לה וֹ ראה , רא וּ י וה וּ א  תלמיד  א וֹ 

ּפ יהן, על  ועשׂ ה   והל
אחריהן, ועשׂ ה  ׁש עשׂ וּ  בּ ין עּמ הן, ו עשׂ ה  ׁש עשׂ וּ  בּ ין

ו עשׂ ה , עשׂ וּ  ׁש א  בּ ין
דּ ין. בּ בית תלה  ׁש א  מ ּפ ני חיּ ב, זה  הרי

ּפ טוּ ר : דּ ין, בּ בית  וה ּת וֹ לה  חיּ ב. בעצמ וֹ , ה ּת וֹ לה  ה כּ לל , זה 

בהן, וחזרוּ  ׁש ּט עוּ , וידע וּ  דּ ין, בית ה וֹ ר וּ 
כ ּפ רתן, הביא וּ  ׁש א  וּ בין כ ּפ רתן ׁש הביא וּ  בּ ין

ּפ יהן, על  ועשׂ ה   והל
ׁש מעוֹ ן אלי עזר ּפ וֹ טר ,רבּ י  ספק .ורבּ י א וֹ מר , 

חיּ ב. בּ ית וֹ ,  ֹבת ו לוֹ  יׁש ב ספק . איזה וּ 
ּפ ט וּ ר. ה יּ ם , למדינת לוֹ  הל

עקיבאאמר  ,רבּ י  
החוֹ בה . מן לפט וּ ר קרוֹ ב ׁש ה וּ א  בזה  אני מ וֹ דה 

לוֹ  עזּ איאמר ,בן  
בּ ביתוֹ , ה יּ וֹ ׁש ב מן זה  ּׁשנה  מה 

ׁש יּ ׁש מע , ל וֹ  היה  אפ ׁש ר בּ בית וֹ  ׁש ה יּ וֹ ׁש ב
ׁש יּ ׁש מע : ל וֹ  אפ ׁש ר  היה  לא  וזה 
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ב
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עאממהב

והושעפ
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בשעו

משבד. פ,

הבדואמש
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וב וש, הבד,
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ס.ואפ,רש א,

ח. ילבב, אס.

פ. הללה,

רעא 

מאבשקלמה.

בעאל

משזמהב

שבאהלש

ולהאלש:

א

ב 

די בית אהורו קלט הוריותפרק

ה גּ וּ ף, כּ ל  את  לעקר  דּ ין בית ה וֹ ר וּ 
בּ ּת וֹ רה , ׁש בּ ת אין בּת וֹ רה , נדּ ה  אין אמרוּ ,

בּת וֹ רה , זרה  עבוֹ דה  אין
פט וּ רין. א לּ וּ  הרי

מקצת , וּ לקיּ ם  מקצת  לבּט ל ה וֹ רוּ 
חיּ בין. א לּ וּ  הרי

בּת וֹ רה , נדּ ה  יׁש  אמרוּ , כּ יצד .
ּפ ט וּ ר. יוֹ ם  כּ נגד  יוֹ ם  ׁש וֹ מרת על  ה בּ א  אבל

בּ ּת וֹ רה , ׁש בּ ת יׁש 
ּפ ט וּ ר. הר בּ ים  לרׁש וּ ת  ה יּ חיד  מרׁש וּ ת  ה ּמ וֹ ציא  אבל

פטוּ ר , ה ּמ ׁש ּת חוה  אבל בּת וֹ רה , זרה  עבוֹ דה  יׁש 
חיּ בין, א לּ וּ  הרי

דּ בר ׁש נּ אמר  ה גּ וּ ף:ונ עלם  כל  ולא  דּ בר , 

ׁש ּט עוּ , מהן אחד  וידע  דּ ין, בית ה וֹ ר וּ 
א ּת ם , ט וֹ עין להן ואמר

ׁש ם , דּ ין בּ ית  ׁש ל  מפלא  היה  ׁש א  א וֹ 
נתין  א וֹ  ממזר א וֹ  גּ ר  מהן אחד  ׁש היה  א וֹ 

בנים , לוֹ  ראה  ׁש א  זקן א וֹ 
פטוּ רין, א לּ וּ  הרי

כּ אן לה לּ ןעדה ׁש נּ אמר ,עדה ונאמר  
לה וֹ ראה , רא וּ יין כ לּ ם  ׁש יּ היוּ  עד  לה לּ ן האמ וּ ר עדה  מה 

לה וֹ ראה . רא וּ יים  כ לּ ם  ׁש יּ היוּ  עד  כאן האמ וּ רה  עדה  אף
ּפ ר. מביאין ׁש וֹ גגין, ה קּ הל  כל  ועשׂ וּ  ׁש וֹ גגים  דּ ין בית  ה וֹ רוּ 

וּ שׂ עירה . כּ שׂ בּ ה  מביאין ׁש וֹ גגין, ועשׂ וּ  מזידין
פטוּ רין: א לּ וּ  הרי מזידין, ו עשׂ וּ  ׁש וֹ גגין

ּפ יהם , על  רבּ ן א וֹ  ה קּ הל  כל ו עשׂ וּ  דּ ין, בית  ה וֹ רוּ 
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די בית אהורו הוריותפרק קלח

הרי ת  מכת
א פרק

ל עבר דּ ין בית  ה וֹ רוּ 
בּ ּת וֹ רה , האמ וּ רוֹ ת מצוֹ ת  מ כּ ל אחת  על 

ּפ יהם , על  ׁש וֹ גג  ו עשׂ ה  ה יּ חיד  והל
אחריהן, ועשׂ ה  ׁש עשׂ וּ  בּ ין עּמ הן, ו עשׂ ה  ׁש עשׂ וּ  בּ ין

ו עשׂ ה , עשׂ וּ  ׁש א  בּ ין
דּ ין. בבית ׁש ּת לה  מ ּפ ני ּפ ט וּ ר,

ׁש ּט עוּ , מהן אחד  וידע  דּ ין בית ה וֹ ר וּ 
לה וֹ ראה , רא וּ י וה וּ א  תלמיד  א וֹ 

ּפ יהן, על  ועשׂ ה   והל
אחריהן, ועשׂ ה  ׁש עשׂ וּ  בּ ין עּמ הן, ו עשׂ ה  ׁש עשׂ וּ  בּ ין

ו עשׂ ה , עשׂ וּ  ׁש א  בּ ין
דּ ין. בּ בית תלה  ׁש א  מ ּפ ני חיּ ב, זה  הרי

ּפ טוּ ר : דּ ין, בּ בית  וה ּת וֹ לה  חיּ ב. בעצמ וֹ , ה ּת וֹ לה  ה כּ לל , זה 

בהן, וחזרוּ  ׁש ּט עוּ , וידע וּ  דּ ין, בית ה וֹ ר וּ 
כ ּפ רתן, הביא וּ  ׁש א  וּ בין כ ּפ רתן ׁש הביא וּ  בּ ין

ּפ יהן, על  ועשׂ ה   והל
ׁש מעוֹ ן אלי עזר ּפ וֹ טר ,רבּ י  ספק .ורבּ י א וֹ מר , 

חיּ ב. בּ ית וֹ ,  ֹבת ו לוֹ  יׁש ב ספק . איזה וּ 
ּפ ט וּ ר. ה יּ ם , למדינת לוֹ  הל

עקיבאאמר  ,רבּ י  
החוֹ בה . מן לפט וּ ר קרוֹ ב ׁש ה וּ א  בזה  אני מ וֹ דה 

לוֹ  עזּ איאמר ,בן  
בּ ביתוֹ , ה יּ וֹ ׁש ב מן זה  ּׁשנה  מה 

ׁש יּ ׁש מע , ל וֹ  היה  אפ ׁש ר בּ בית וֹ  ׁש ה יּ וֹ ׁש ב
ׁש יּ ׁש מע : ל וֹ  אפ ׁש ר  היה  לא  וזה 
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בשעו

משבד. פ,

הבדואמש

אתורל

וועפ

בשוא בשוע,

בשעו

משתבד. הזח,

פ: ובד, ח. הב, זה,

וב וש, הבד,

בשכושהכ

וועפ

ס.ואפ,רש א,

ח. ילבב, אס.

פ. הללה,

רעא 

מאבשקלמה.

בעאל

משזמהב

שבאהלש

ולהאלש:

א

ב 

די בית אהורו קלט הוריותפרק

ה גּ וּ ף, כּ ל  את  לעקר  דּ ין בית ה וֹ ר וּ 
בּ ּת וֹ רה , ׁש בּ ת אין בּת וֹ רה , נדּ ה  אין אמרוּ ,

בּת וֹ רה , זרה  עבוֹ דה  אין
פט וּ רין. א לּ וּ  הרי

מקצת , וּ לקיּ ם  מקצת  לבּט ל ה וֹ רוּ 
חיּ בין. א לּ וּ  הרי

בּת וֹ רה , נדּ ה  יׁש  אמרוּ , כּ יצד .
ּפ ט וּ ר. יוֹ ם  כּ נגד  יוֹ ם  ׁש וֹ מרת על  ה בּ א  אבל

בּ ּת וֹ רה , ׁש בּ ת יׁש 
ּפ ט וּ ר. הר בּ ים  לרׁש וּ ת  ה יּ חיד  מרׁש וּ ת  ה ּמ וֹ ציא  אבל

פטוּ ר , ה ּמ ׁש ּת חוה  אבל בּת וֹ רה , זרה  עבוֹ דה  יׁש 
חיּ בין, א לּ וּ  הרי

דּ בר ׁש נּ אמר  ה גּ וּ ף:ונ עלם  כל  ולא  דּ בר , 

ׁש ּט עוּ , מהן אחד  וידע  דּ ין, בית ה וֹ ר וּ 
א ּת ם , ט וֹ עין להן ואמר

ׁש ם , דּ ין בּ ית  ׁש ל  מפלא  היה  ׁש א  א וֹ 
נתין  א וֹ  ממזר א וֹ  גּ ר  מהן אחד  ׁש היה  א וֹ 

בנים , לוֹ  ראה  ׁש א  זקן א וֹ 
פטוּ רין, א לּ וּ  הרי

כּ אן לה לּ ןעדה ׁש נּ אמר ,עדה ונאמר  
לה וֹ ראה , רא וּ יין כ לּ ם  ׁש יּ היוּ  עד  לה לּ ן האמ וּ ר עדה  מה 

לה וֹ ראה . רא וּ יים  כ לּ ם  ׁש יּ היוּ  עד  כאן האמ וּ רה  עדה  אף
ּפ ר. מביאין ׁש וֹ גגין, ה קּ הל  כל  ועשׂ וּ  ׁש וֹ גגים  דּ ין בית  ה וֹ רוּ 

וּ שׂ עירה . כּ שׂ בּ ה  מביאין ׁש וֹ גגין, ועשׂ וּ  מזידין
פטוּ רין: א לּ וּ  הרי מזידין, ו עשׂ וּ  ׁש וֹ גגין

ּפ יהם , על  רבּ ן א וֹ  ה קּ הל  כל ו עשׂ וּ  דּ ין, בית  ה וֹ רוּ 
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אשב אנב, א,
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האפ.
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ינב א, כ.
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האח

דוכה:ודש ,

ואמש הבד,

ולטא

אשהמשבדש

אשאמגאמאנ

אזשרלב

האפ

עולעשכ

מעהלעשכרל

אעהכעשכרל.

מפ. הבדשוכהש,

מכו. מוש,

האפ: שומ,

וכהארעפ הבד,

ג

ד 

ה

אקק



די בית אהורו הוריותפרק קמ

ּפ ר. מביאין
ושׂ עיר , ּפ ר  מביאין זרה , וּ בעבוֹ דה 

מאיר דּ ברי .רבּ י 
יהוּ דה  א וֹ מר ,רבּ י  

ּפ רים . עשׂ ר  ׁש נים  מביאין ׁש בטים  עשׂ ר ׁש נים 
ּפ רים עשׂ ר ׁש נים  מביאין זרה , וּ בעבוֹ דה 

שׂ עירים . עשׂ ר  וּ ׁש נים 
ׁש מעוֹ ן א וֹ מר ,רבּ י  

ּפ רים . עשׂ ר  ׁש לׁש ה 
שׂ עירים , עשׂ ר וּ ׁש ל ׁש ה  ּפ רים  עשׂ ר ׁש לׁש ה  זרה , וּ ב עב וֹ דה 

דּ ין. לבית ושׂ עיר  ּפ ר ו ׁש בט, ׁש בט לכל ושׂ עיר ּפ ר 
ּפ יהם , על  רבּ ן א וֹ  ׁש בטים  ׁש בעה  ועשׂ וּ  דּ ין, בית ה וֹ ר וּ 

ושׂ עיר , ּפ ר  מביאין זרה  וּ בעבוֹ דה  ּפ ר. מביאים 
מאיר.דּ ברי רבּ י 

יהוּ דה  א וֹ מר ,רבּ י  
פרים , ׁש בעה  מביאים  ׁש חטא וּ , ׁש בטים  ׁש בעה 

ּפ ר , ידיהן על  מביאין חטא וּ , ׁש א  ׁש בטים  וּ ׁש אר 
החוֹ טאים . ידי על  מביאין חטא וּ , ׁש א  א לּ וּ  ׁש אף

ׁש מעוֹ ן א וֹ מר ,רבּ י  
שׂ עירים , וּ ׁש מנה  פרים  ׁש מנה  זרה , וּ ב עב וֹ דה  פרים . ׁש מנה 

דּ ין. לבית ושׂ עיר  וּ פר וׁש בט , ׁש בט  לכל  ו שׂ עיר  ּפ ר
ה ּׁשבטים מן אחד  ׁש ל  דּ ין בית ה וֹ ר וּ 

ּפ יהם , על  ה ּׁשבט  א וֹ תוֹ  ועשׂ ה 
ּפ טוּ רים , ה ּׁשבטים  כּ ל  וּ ׁש אר  חיּ ב, ה וּ א  ה ּׁשבט א וֹ תוֹ 

יהוּ דה.דּ ברי רבּ י  
א וֹ מרים ,וחכמים 

בּ לבד , ה גּ ד וֹ ל דּ ין בּ ית  ה וֹ רית על א לּ א  חיּ בים  אין
יׁש גּ וּ ׁש נּ אמר י שׂ ראל עדת כּ ל הּׁשבט :ואם אוֹ ת וֹ  עדת ולא , 
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משעפ וז,
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ועאה:וכעייש ,

די בית בהורו קמאהוריותפרק

ב  פרק 

פר. מביא  ׁש וֹ גג , ו עשׂ ה  ׁש וֹ גג  ל עצמ וֹ , מ ׁש יח כהן ה וֹ רה 
ּפ טוּ ר , ׁש וֹ גג , ו עשׂ ה  מזיד  מזיד , ועשׂ ה  ׁש וֹ גג 

ל צּ בּ וּ ר : דּ ין בּ ית  כה וֹ ראת  לעצמ וֹ , מ ׁש יח כּ הן ׁש ה וֹ ראת

עצמ וֹ , בפני ועשׂ ה  עצמ וֹ  בפני ה וֹ רה 
עצמ וֹ . בפני לוֹ  מת כּ ּפ ר

ה צּ בּ וּ ר , עם  ו עשׂ ה  ה צּ בּ וּ ר  עם  ה וֹ רה 
ה צּ בּ וּ ר , עם  לוֹ  מת כּ ּפ ר

מקצת , וּ לקיּ ם  מקצת  לבּט ל ׁש יּ וֹ רוּ  עד  חיּ בים  דּ ין בּ ית ׁש אין
ה ּמ ׁש יח. וכן

מקצת : וּ לקיּ ם  מקצת  לבּט ל ׁש יּ וֹ רוּ  עד  זרה , בעבוֹ דה  ולא 

ה ּמ עשׂ ה , ׁש גגת  עם  דּ בר ה עלם  על א לּ א  חיּ בין אין
ה ּמ ׁש יח. וכן

דּ בר ה עלם  על  א לּ א  חיּ בין אין זרה , בעבוֹ דה  ולא 
ה ּמ עשׂ ה . ׁש גגת עם 

בדבר ׁש יּ וֹ ר וּ  עד  חיּ בין דּ ין בּ ית אין
חּט את. ו ׁש גגת וֹ  כרת  ׁש זּ ד וֹ נוֹ 

ה ּמ ׁש יח. וכן
דּ בר על ׁש יּ וֹ רוּ  עד  זרה , בעבוֹ דה  ולא 

חּט את : וׁש גגתוֹ  כרת ׁש זּ ד וֹ נוֹ 

ׁש בּ ּמ ק דּ ׁש , תעשׂ ה  לא  ועל עשׂ ה  על חיּ בין אין
ׁש בּ ּמ ק דּ ׁש . תעשׂ ה לא ו על עשׂ ה על ּת לוּ י א ׁש ם  מביאין  ואין

ׁש בּ נּ דּ ה , תעשׂ ה  לא  ועל עשׂ ה  על חיּ בין אבל 
ׁש בּ נּ דּ ה . ת עשׂ ה  לא  ו על  עשׂ ה  על  ּת ל וּ י א ׁש ם  וּ מביאין

ה נּ דּ ה . מן ּפ רׁש  ׁש בּ נּ דּ ה , עשׂ ה  מצות היא  איזוֹ 
ה נּ דּ ה : אל  תבא  לא  תעשׂ ה , לא  וּ מצות
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ב
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ד
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די בית אהורו הוריותפרק קמ

ּפ ר. מביאין
ושׂ עיר , ּפ ר  מביאין זרה , וּ בעבוֹ דה 

מאיר דּ ברי .רבּ י 
יהוּ דה  א וֹ מר ,רבּ י  

ּפ רים . עשׂ ר  ׁש נים  מביאין ׁש בטים  עשׂ ר ׁש נים 
ּפ רים עשׂ ר ׁש נים  מביאין זרה , וּ בעבוֹ דה 

שׂ עירים . עשׂ ר  וּ ׁש נים 
ׁש מעוֹ ן א וֹ מר ,רבּ י  

ּפ רים . עשׂ ר  ׁש לׁש ה 
שׂ עירים , עשׂ ר וּ ׁש ל ׁש ה  ּפ רים  עשׂ ר ׁש לׁש ה  זרה , וּ ב עב וֹ דה 

דּ ין. לבית ושׂ עיר  ּפ ר ו ׁש בט, ׁש בט לכל ושׂ עיר ּפ ר 
ּפ יהם , על  רבּ ן א וֹ  ׁש בטים  ׁש בעה  ועשׂ וּ  דּ ין, בית ה וֹ ר וּ 

ושׂ עיר , ּפ ר  מביאין זרה  וּ בעבוֹ דה  ּפ ר. מביאים 
מאיר.דּ ברי רבּ י 

יהוּ דה  א וֹ מר ,רבּ י  
פרים , ׁש בעה  מביאים  ׁש חטא וּ , ׁש בטים  ׁש בעה 

ּפ ר , ידיהן על  מביאין חטא וּ , ׁש א  ׁש בטים  וּ ׁש אר 
החוֹ טאים . ידי על  מביאין חטא וּ , ׁש א  א לּ וּ  ׁש אף

ׁש מעוֹ ן א וֹ מר ,רבּ י  
שׂ עירים , וּ ׁש מנה  פרים  ׁש מנה  זרה , וּ ב עב וֹ דה  פרים . ׁש מנה 

דּ ין. לבית ושׂ עיר  וּ פר וׁש בט , ׁש בט  לכל  ו שׂ עיר  ּפ ר
ה ּׁשבטים מן אחד  ׁש ל  דּ ין בית ה וֹ ר וּ 

ּפ יהם , על  ה ּׁשבט  א וֹ תוֹ  ועשׂ ה 
ּפ טוּ רים , ה ּׁשבטים  כּ ל  וּ ׁש אר  חיּ ב, ה וּ א  ה ּׁשבט א וֹ תוֹ 

יהוּ דה.דּ ברי רבּ י  
א וֹ מרים ,וחכמים 

בּ לבד , ה גּ ד וֹ ל דּ ין בּ ית  ה וֹ רית על א לּ א  חיּ בים  אין
יׁש גּ וּ ׁש נּ אמר י שׂ ראל עדת כּ ל הּׁשבט :ואם אוֹ ת וֹ  עדת ולא , 

מפ.

מפו וז,

.רמד

ארי
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ועש.
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ב  פרק 

פר. מביא  ׁש וֹ גג , ו עשׂ ה  ׁש וֹ גג  ל עצמ וֹ , מ ׁש יח כהן ה וֹ רה 
ּפ טוּ ר , ׁש וֹ גג , ו עשׂ ה  מזיד  מזיד , ועשׂ ה  ׁש וֹ גג 

ל צּ בּ וּ ר : דּ ין בּ ית  כה וֹ ראת  לעצמ וֹ , מ ׁש יח כּ הן ׁש ה וֹ ראת

עצמ וֹ , בפני ועשׂ ה  עצמ וֹ  בפני ה וֹ רה 
עצמ וֹ . בפני לוֹ  מת כּ ּפ ר

ה צּ בּ וּ ר , עם  ו עשׂ ה  ה צּ בּ וּ ר  עם  ה וֹ רה 
ה צּ בּ וּ ר , עם  לוֹ  מת כּ ּפ ר

מקצת , וּ לקיּ ם  מקצת  לבּט ל ׁש יּ וֹ רוּ  עד  חיּ בים  דּ ין בּ ית ׁש אין
ה ּמ ׁש יח. וכן

מקצת : וּ לקיּ ם  מקצת  לבּט ל ׁש יּ וֹ רוּ  עד  זרה , בעבוֹ דה  ולא 

ה ּמ עשׂ ה , ׁש גגת  עם  דּ בר ה עלם  על א לּ א  חיּ בין אין
ה ּמ ׁש יח. וכן

דּ בר ה עלם  על  א לּ א  חיּ בין אין זרה , בעבוֹ דה  ולא 
ה ּמ עשׂ ה . ׁש גגת עם 

בדבר ׁש יּ וֹ ר וּ  עד  חיּ בין דּ ין בּ ית אין
חּט את. ו ׁש גגת וֹ  כרת  ׁש זּ ד וֹ נוֹ 

ה ּמ ׁש יח. וכן
דּ בר על ׁש יּ וֹ רוּ  עד  זרה , בעבוֹ דה  ולא 

חּט את : וׁש גגתוֹ  כרת ׁש זּ ד וֹ נוֹ 

ׁש בּ ּמ ק דּ ׁש , תעשׂ ה  לא  ועל עשׂ ה  על חיּ בין אין
ׁש בּ ּמ ק דּ ׁש . תעשׂ ה לא ו על עשׂ ה על ּת לוּ י א ׁש ם  מביאין  ואין

ׁש בּ נּ דּ ה , תעשׂ ה  לא  ועל עשׂ ה  על חיּ בין אבל 
ׁש בּ נּ דּ ה . ת עשׂ ה  לא  ו על  עשׂ ה  על  ּת ל וּ י א ׁש ם  וּ מביאין

ה נּ דּ ה . מן ּפ רׁש  ׁש בּ נּ דּ ה , עשׂ ה  מצות היא  איזוֹ 
ה נּ דּ ה : אל  תבא  לא  תעשׂ ה , לא  וּ מצות
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ד
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משיח כה בהורה הוריותפרק קמב

שׂ פתים , בּ ּט וּ י ועל ה קּ וֹ ל, ׁש מיעת  על  חיּ בין אין
וקד ׁש יו. מקדּ ׁש  טמאת  ועל
דּ ברי בהם , כּ יּ וֹ צא  הגּ לילי .וה נּ שׂ יא  י וֹ סי רבּ י  

עקיבא  הקּ וֹ ל,ר בּ י מּׁשמי עת ח וּ ץ בּ כ לּ ן  חיּ ב  ה נּ שׂ יא אוֹ מר, 
אוֹ ת וֹ : מעידין ולא מעיד לא א וֹ ת וֹ , דנין  ולא  דן לא ׁש ה ּמ ל

ׁש חיּ בין  ׁש בּ ּת וֹ רה  ה ּמ צוֹ ת  כּ ל
חּט את , ׁש גגתן ועל כּ רת זד וֹ נן על

שׂ עיר , וה נּ שׂ יא  וּ שׂ עירה , כ שׂ בּ ה  מביא  ה יּ חיד 
ּפ ר. מביאין דּ ין וּ בית  וּ מ ׁש יח

שׂ עירה, מביאין והּמ ׁש יח  והנּ שׂ יא ה יּ חיד זרה , וּ ב עבוֹ דה
לחּט את : ו שׂ עיר לע וֹ לה  ּפ ר ושׂ עיר , ּפ ר דּ ין וּ בית

ּת לוּ י, א ׁש ם 
ּפ ט וּ רים . דּ ין וּ בית וּ מ ׁש יח חיּ בין, וה נּ שׂ יא  ה יּ חיד 

ו דּ אי, א ׁש ם 
ּפ ט וּ רין. דּ ין וּ בית חיּ בין, וה ּמ ׁש יח וה נּ שׂ יא  ה יּ חיד 

ה ׁש מיעת  שׂ פתיםעל  בּ ּט וּ י ועל קּ וֹ ל 
וקד ׁש יו , מק דּ ׁש  טמאת ו על 

חיּ בין, וה ּמ ׁש יח וה נּ שׂ יא  וה יּ חיד  ּפ ט וּ רין, דּ ין בּ ית 
וקד ׁש יו , מק דּ ׁש  טמאת על  חיּ ב גּ ד וֹ ל כּ הן ׁש אין א לּ א 

ׁש מעוֹ ןדּ ברי .רבּ י  
ויוֹ רד . ע וֹ לה  קר בּ ן מביאין, הן וּ מה 

אלי עזר  שׂ עיר :רבּ י מביא  ה נּ שׂ יא  א וֹ מר , 

ג  פרק

מ ּמ ׁש יחוּ תוֹ , עבר   ּכ ואחר ׁש חטא  מ ׁש יח כּ הן
מ גּ ד לּ תוֹ , עבר  ּכ ואחר  ׁש חטא  נשׂ יא  וכן

שׂ עיר : מביא  וה נּ שׂ יא  פר, מביא  מ ׁש יח כּ הן

ה 

ו

ז

א 

ובש אחעשה,

וטמו.
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החבחמהרע א,
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ודפ. הווח,

עשהובש
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משיח כהג קמג הוריותפרק

חטא ,  ּכ ואחר מ ּמ ׁש יחוּ תוֹ  ׁש עבר  מ ׁש יח כּ הן
חטא ,  ּכ ואחר מ גּ ד לּ תוֹ  ׁש עבר ה נּ שׂ יא  וכן

נתמ נּ וּ ,  ּכ ואחר  נתמ נּ וּ  ׁש א  עד  חטא וּ 
כהדיוֹ ט . א לּ וּ  הרי

ׁש מעוֹ ן א וֹ מר ,רבּ י  
ּפ ט וּ רין. וּ מ ּׁשנּ תמ נּ וּ , חיּ בין. נתמ נּ וּ , ׁש א  עד  להם  נוֹ דע  אם 

,ה ּמ ל זה  ה נּ שׂ יא , ואיזה וּ 
אלהיו ׁש נּ אמר  ה' מצ וֹ ת מכּ ל אחת ,ו עשׂ ה 

אלהיו : ה ' א לּ א  גּ בּ יו על ׁש אין נשׂ יא 

ה ּמ ׁש יח, ואיזה וּ 
בבגדים . המר בּ ה  לא  ה ּמ ׁש חה , בּ ׁש מן ה ּמ ׁש וּ ח

בגדים למרבּ ה  ה ּמ ׁש חה  בּ ׁש מן ה ּמ ׁש וּ ח כּ הן בּ ין אין
ה ּמ צוֹ ת. כּ ל על ה בּ א  פר  א לּ א 

ׁש עבר , לכהן מ ׁש ּמ ׁש  כּ הן בּ ין ואין
האיפה . ועשׂ ירית ה כּ ּפ וּ רים  יוֹ ם  פר א לּ א 

ה כּ ּפ וּ רים , יוֹ ם  בּ עבוֹ דת  ׁש וין וזה  זה 
האלמנה , על ואסוּ רין ה בּ ת וּ לה , על וּ מצוּ ין

בּ קרוֹ ביהן, מ ּט ּמ אין ואינן
הרוֹ צח: את  וּ מחזירין פ וֹ רמין, ולא  פ וֹ רעין, ולא 

מלמ עלה . וההדיוֹ ט מ לּ מ ּט ה , ּפ וֹ רם  גּ ד וֹ ל  כּ הן
א וֹ כל , ולא  א וֹ נן מקריב גּ ד וֹ ל כּ הן

א וֹ כל : ולא  מקריב לא  וההדיוֹ ט 

חבר וֹ . את קוֹ דם  מחברוֹ , ה ּת דיר  כּ ל
חבר וֹ . את קוֹ דם  מחברוֹ , המק דּ ׁש  וכל

עוֹ מדים , ה עדה  וּ פר  ה ּמ ׁש יח ּפ ר 
כהדיוֹ ט: וה נּ שׂ יא  פר, מביא  מ ׁש יח כּ הן

מ עשׂ יו : בּ כל ה עדה  לפר קוֹ דם  ה ּמ ׁש יח ּפ ר 

ב
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ד
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משיח כה בהורה הוריותפרק קמב

שׂ פתים , בּ ּט וּ י ועל ה קּ וֹ ל, ׁש מיעת  על  חיּ בין אין
וקד ׁש יו. מקדּ ׁש  טמאת  ועל
דּ ברי בהם , כּ יּ וֹ צא  הגּ לילי .וה נּ שׂ יא  י וֹ סי רבּ י  

עקיבא  הקּ וֹ ל,ר בּ י מּׁשמי עת ח וּ ץ בּ כ לּ ן  חיּ ב  ה נּ שׂ יא אוֹ מר, 
אוֹ ת וֹ : מעידין ולא מעיד לא א וֹ ת וֹ , דנין  ולא  דן לא ׁש ה ּמ ל

ׁש חיּ בין  ׁש בּ ּת וֹ רה  ה ּמ צוֹ ת  כּ ל
חּט את , ׁש גגתן ועל כּ רת זד וֹ נן על

שׂ עיר , וה נּ שׂ יא  וּ שׂ עירה , כ שׂ בּ ה  מביא  ה יּ חיד 
ּפ ר. מביאין דּ ין וּ בית  וּ מ ׁש יח

שׂ עירה, מביאין והּמ ׁש יח  והנּ שׂ יא ה יּ חיד זרה , וּ ב עבוֹ דה
לחּט את : ו שׂ עיר לע וֹ לה  ּפ ר ושׂ עיר , ּפ ר דּ ין וּ בית

ּת לוּ י, א ׁש ם 
ּפ ט וּ רים . דּ ין וּ בית וּ מ ׁש יח חיּ בין, וה נּ שׂ יא  ה יּ חיד 

ו דּ אי, א ׁש ם 
ּפ ט וּ רין. דּ ין וּ בית חיּ בין, וה ּמ ׁש יח וה נּ שׂ יא  ה יּ חיד 

ה ׁש מיעת  שׂ פתיםעל  בּ ּט וּ י ועל קּ וֹ ל 
וקד ׁש יו , מק דּ ׁש  טמאת ו על 

חיּ בין, וה ּמ ׁש יח וה נּ שׂ יא  וה יּ חיד  ּפ ט וּ רין, דּ ין בּ ית 
וקד ׁש יו , מק דּ ׁש  טמאת על  חיּ ב גּ ד וֹ ל כּ הן ׁש אין א לּ א 

ׁש מעוֹ ןדּ ברי .רבּ י  
ויוֹ רד . ע וֹ לה  קר בּ ן מביאין, הן וּ מה 

אלי עזר  שׂ עיר :רבּ י מביא  ה נּ שׂ יא  א וֹ מר , 

ג  פרק

מ ּמ ׁש יחוּ תוֹ , עבר   ּכ ואחר ׁש חטא  מ ׁש יח כּ הן
מ גּ ד לּ תוֹ , עבר  ּכ ואחר  ׁש חטא  נשׂ יא  וכן

שׂ עיר : מביא  וה נּ שׂ יא  פר, מביא  מ ׁש יח כּ הן

ה 

ו
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א 

ובש אחעשה,

וטמו.
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חטא ,  ּכ ואחר מ ּמ ׁש יחוּ תוֹ  ׁש עבר  מ ׁש יח כּ הן
חטא ,  ּכ ואחר מ גּ ד לּ תוֹ  ׁש עבר ה נּ שׂ יא  וכן

נתמ נּ וּ ,  ּכ ואחר  נתמ נּ וּ  ׁש א  עד  חטא וּ 
כהדיוֹ ט . א לּ וּ  הרי

ׁש מעוֹ ן א וֹ מר ,רבּ י  
ּפ ט וּ רין. וּ מ ּׁשנּ תמ נּ וּ , חיּ בין. נתמ נּ וּ , ׁש א  עד  להם  נוֹ דע  אם 

,ה ּמ ל זה  ה נּ שׂ יא , ואיזה וּ 
אלהיו ׁש נּ אמר  ה' מצ וֹ ת מכּ ל אחת ,ו עשׂ ה 

אלהיו : ה ' א לּ א  גּ בּ יו על ׁש אין נשׂ יא 

ה ּמ ׁש יח, ואיזה וּ 
בבגדים . המר בּ ה  לא  ה ּמ ׁש חה , בּ ׁש מן ה ּמ ׁש וּ ח

בגדים למרבּ ה  ה ּמ ׁש חה  בּ ׁש מן ה ּמ ׁש וּ ח כּ הן בּ ין אין
ה ּמ צוֹ ת. כּ ל על ה בּ א  פר  א לּ א 

ׁש עבר , לכהן מ ׁש ּמ ׁש  כּ הן בּ ין ואין
האיפה . ועשׂ ירית ה כּ ּפ וּ רים  יוֹ ם  פר א לּ א 

ה כּ ּפ וּ רים , יוֹ ם  בּ עבוֹ דת  ׁש וין וזה  זה 
האלמנה , על ואסוּ רין ה בּ ת וּ לה , על וּ מצוּ ין

בּ קרוֹ ביהן, מ ּט ּמ אין ואינן
הרוֹ צח: את  וּ מחזירין פ וֹ רמין, ולא  פ וֹ רעין, ולא 

מלמ עלה . וההדיוֹ ט מ לּ מ ּט ה , ּפ וֹ רם  גּ ד וֹ ל  כּ הן
א וֹ כל , ולא  א וֹ נן מקריב גּ ד וֹ ל כּ הן

א וֹ כל : ולא  מקריב לא  וההדיוֹ ט 

חבר וֹ . את קוֹ דם  מחברוֹ , ה ּת דיר  כּ ל
חבר וֹ . את קוֹ דם  מחברוֹ , המק דּ ׁש  וכל

עוֹ מדים , ה עדה  וּ פר  ה ּמ ׁש יח ּפ ר 
כהדיוֹ ט: וה נּ שׂ יא  פר, מביא  מ ׁש יח כּ הן

מ עשׂ יו : בּ כל ה עדה  לפר קוֹ דם  ה ּמ ׁש יח ּפ ר 

ב

ג 

ד

ה 

ו

כמשמוכח

והשמוכח

וכ: כממפ,

חעשנוכנ

האכ.

ארש

פ. ו, ח. אנלעשנ,

זה וה,

ואממהאש

נשעגאהא:

וה

להב. הבה,

אבכהבהלב

אפהעכה.

ובכמלש

אפיהוה.

זושביה

ועה ועה,

ומב

ואה: ופ, ופ,

ומ. כגפמ,

כגמאוא

ולמוא:

קאח. כהמ,

קאח. והמ,

פהוהע

פהקלהבמ:

ב 

ג

ד 

ה

ו

אקק



משיח כהג הוריותפרק קמד

אבדה . וּ לה ׁש יב להחיוֹ ת לא ּׁשה  קוֹ דם  האיׁש 
ה ּׁשבי. מ בּ ית  וּ לה וֹ ציא ּה  לכסוּ ת , לאיׁש  קוֹ דמת  והא ּׁשה 
לא ּׁשה : ק וֹ דם  האיׁש  לקלקלה , עוֹ מדים  ׁש ּׁשניהם  בּ זמן

לממזר , ישׂ ראל  לישׂ ראל , לוי ללוי, קוֹ דם  כּ הן
מ ׁש חרר. לעבד  וגר לגר, ונתין לנתין, וּ ממזר 

ׁש וין. ׁש כּ לּ ן בּ זמן אימתי,
הארץ, עם  גּ ד וֹ ל  וכהן חכם  ּת למיד  ממזר היה  אם  אבל 

הארץ: עם  גּ ד וֹ ל  לכהן קוֹ דם  חכם  ּת למיד  ממזר

דּ ׁש מ יּ א בּ סיעּת א נזּ קין  סדר וכלּ ה הוֹ רי וֹ ת מ ּס כת סליק

ז

ח 

הקללוא.

ומה. וקלל,

הקל: בשעל,

יל לל, כקל,

ולמ. ול, ול,

בשש. א,

אאהמתחוגעה

מתחקלגעה:

ז 

ח 

אקק
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ֶכת הֹוָריֹות  ן ֲעָלְך ַמֶסּ ְעָתּ ֶכת הֹוָריֹות ְוֵסֶדר ְנזִיִקין ַוֲהָדָרְך ֲעָלן. ַדּ ֲהָדָרן ֲעָלְך ַמֶסּ
ְנזִיִקין  ְוֵסֶדר  ֶכת הֹוָריֹות  ְך ַמֶסּ ִמָנּ י  ִנְתְנֵשׁ ְך ֲעָלן. לֹא  ְוַדְעָתּ ְנזִיִקין  ְוֵסֶדר 

ָאֵתי: ָעְלָמא ְדּ ָעְלָמא ָהֵדין ְוָלא ְבּ ן ָלא ְבּ י ִמָנּ ְולֹא ִתְתְנֵשׁ

עֹוָלם  נּוֵתנּו ָבּ ֵהא תֹוָרְתָך ֻאָמּ ְתּ ָפֶניָך ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ֶשׁ ְיִהי ָרצֹון ִמְלּ
ר  ַבּ ַנְחָמן  א  ָפּ ָפּ ר  ַבּ ָרִמי  א  ָפּ ָפּ ר  ַבּ ֲחִניָנא  א.  ַהָבּ ָלעֹוָלם  נּו  ִעָמּ ּוְתֵהא  ַהֶזּה 
א סּוְרָחב  ָפּ ר ָפּ א ָרִכיׁש ַבּ ָפּ ר ָפּ א ַרְפָרם ַבּ ָפּ ר ָפּ א ָמִרי ַבּ א ַאָבּ ָפּ ר ָפּ א ַאַחאי ַבּ ָפּ ָפּ

א : ָפּ ר ָפּ רּו ַבּ א ָדּ ָפּ ר ָפּ א ָאָדא ַבּ ָפּ ר ָפּ ַבּ

ָרֵאל,  ִיְשׂ ית  ֵבּ ָך  ַעְמּ ּוְבִפּיֹות  ִפינּו  ְבּ תֹוָרְתָך  ְבֵרי  ִדּ ֶאת  ֱאלֵֹהינּו,  ְיָי  ָנא,  ַהֲעֵרב 
ית  ֵבּ ָך  ַעְמּ ְוֶצֱאָצֵאי  ֶצֱאָצֵאינּו(  )ְוֶצֱאָצֵאי  ְוֶצֱאָצֵאינּו  ֲאַנְחנּו  ְוִנְהֶיה 

ָמּה. ֶמָך ְולֹוְמֵדי תֹוָרְתָך ִלְשׁ נּו יֹוְדֵעי ְשׁ ָלּ ָרֵאל, ֻכּ ִיְשׂ

יָך ְלַמַען לֹא  ֻחֶקּ י ָתִמים ְבּ י ְלעֹוָלם ִהיא ִלי: ְיִהי ִלִבּ ֵמִני ִמְצֹוֶתיָך ִכּ ַחְכּ ֵמֹאְיַבי ְתּ
ְיָי  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ יָתִני:  ִחִיּ ם  ָבּ י  ִכּ ּקּוֶדיָך  ִפּ ח  ַכּ ֶאְשׁ לֹא  ְלעֹוָלם  ֵאבֹוׁש: 

יָך: ָאֵמן ָאֵמן ָאֵמן ֶסָלה ָוֶעד: ֵדִני ֻחֶקּ ַלְמּ

ְולֹא  ְדָרׁש  ַהִמּ ית  ֵבּ ֵבי  ִמּיֹוְשׁ ֶחְלֵקנּו  ְמָתּ  ׂ ַשּ ֶשׁ ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ְלָפֶניָך  ֲאַנְחנּו  מֹוִדים 
יִמים: ָאנּו  ִכּ ַמְשׁ ְוֵהם  יִמים  ִכּ ַמְשׁ ָאנּו  ֶשׁ ְקָרנֹות.  ֵבי  ִמּיֹוְשׁ ְמָתּ ֶחְלֵקנּו  ַשׂ
ְוֵהם  ֲעֵמִלים  ָאנּו  ֵטִלים.  ְבּ ִלְדָבִרים  יִמים  ִכּ ַמְשׁ ְוֵהם  תֹוָרה,  ְלִדְבֵרי  יִמים  ִכּ ַמְשׁ
ָכר. ָאנּו  ִלים ָשׂ ָכר, ְוֵהם ֲעֵמִלים ְוֵאיָנם ְמַקְבּ ִלים ָשׂ ֲעֵמִלים: ָאנּו ֲעֵמִלים ּוְמַקְבּ
ַחת,  ָשׁ ִלְבֵאר  ָרִצים  ְוֵהם  א,  ַהָבּ ָהעֹוָלם  י  ְלַחֵיּ ָרִצים  ָאנּו  ָרִצים:  ְוֵהם  ָרִצים 
י ָדִמים ּוִמְרָמה  ַחת ַאְנֵשׁ ה ֱאלִֹהים ּתֹוִרֵדם ִלְבֵאר ַשׁ ֱאַמר )תהלים נה, כד(: ְוַאָתּ ֶנּ ֶשׁ

ְך. לֹא ֶיֱחצּו ְיֵמיֶהם ַוֲאִני ֶאְבַטח ָבּ

ַעְזֵרִני  ן ַתּ ֶכת הֹוָריֹות ֵכּ ִני ְלַסֵיּם ַמֶסּ ֲעַזְרַתּ ם ֶשׁ ֵשׁ ָפֶניָך ְיָי ֱאלַֹהי, ְכּ ָרצֹון ִמְלּ ְיִהי 
מֹור  ִלְשׁ ד  ּוְלַלֵמּ ִלְלֹמד  ָמם,  ּוְלַסְיּ ֲאֵחִרים  ּוְסָפִרים  ְכּתֹות  ַמֶסּ ְלַהְתִחיל 
ִאים  ָנּ ַהַתּ ל  ָכּ ּוְזכּות  ַאֲהָבה.  ְבּ ּתֹוָרֶתָך  ַתְלמּוד  ְבֵרי  ִדּ ל  ָכּ ֶאת  ּוְלַקֵיּם  ְוַלֲעׂשֹות 
י  י ּוִמִפּ א ָימּוׁש ַהּתֹוָרה ִמִפּ לֹּ ְוָאמֹוָרִאים ְוַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַיֲעמֹוד ִלי ּוְלַזְרִעי ֶשׁ
ְנֶחה ֹאָתְך  ְכָך ַתּ ִהְתַהֶלּ י )משלי ו, כב(: "ְבּ ַזְרִעי ְוֶזַרע ַזְרִעי ַעד עֹוָלם, ְוִתְתַקֵיּם ִבּ
ָיֶמיָך  ִיְרּבּו  ִבי  י  יֶחָך", )שם ט, יא(: "ִכּ ְתִשׂ ַוֲהִקיצֹוָת ִהיא  ָעֶליָך  ֹמר  ְשׁ ִתּ ָך  ְכְבּ ָשׁ ְבּ
עֶֹשר  ֹמאָלּה  ְשׂ ִבּ יִמיָנּה,  ִבּ ָיִמים  "ֹאֶרְך  טז(:  ג,  )שם  ים",  ַחִיּ נֹות  ְשׁ ְלָך  ְויֹוִסיפּו 

לֹום": ׁ ן ְיָי ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבָשּ ְוָכבֹוד", )תהלים כט, יא(: "ְיָי עֹז ְלַעּמֹו ִיֵתּ
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א ּוְלַאֲחָיא ֵמַתָיּא  הּוא ָעִתיד ְלִאְתֲחַדָתּ ָעְלָמא ְדּ א. ְבּ ֵמּה ַרָבּ ׁש ְשׁ ל ְוִיְתַקַדּ ַדּ ִיְתַגּ
ּה  ַגַוּ ְכֵלל ֵהיְכֵליּה ְבּ ֶלם ּוְלַשׁ ירּוְשׁ א ִדּ י ָעְלָמא ּוְלִמְבֵני ַקְרָתּ ָקא ְלַחֵיּ ּוְלַאָסּ
ַמָיּא ְלַאְתֵריּה ְוַיְמִליְך  ְשׁ ּוְלֶמֱעַקר ּפּוְלָחָנא נּוְכָרָאה ֵמַאְרָעא ְוַלֲאָתָבא ּפּוְלָחָנא ִדּ

יֵחּה(. ַמְלכּוֵתּה ִויָקֵריּה )נ"ס: ְוַיְצַמח ּפּוְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמִשׁ ִריְך הּוא ְבּ א ְבּ קּוְדָשׁ

ֲעַגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן:  ָרֵאל, ַבּ ית ִיְשׂ ָכל ֵבּ ַחֵייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵיי ְדּ ְבּ
ח  ַבּ ַתּ ְוִיְשׁ ַרְך  ִיְתָבּ ָעְלַמָיא:  ּוְלָעְלֵמי  ְלָעַלם  ְמָבַרְך  א  ַרָבּ ֵמּה  ְשׁ ְיֵהא 
ִריְך  ְבּ א,  ֵמּה ְדקּוְדָשׁ ְשׁ ל,  ְוִיְתַהָלּ ה  ְוִיְתַעֶלּ ר  ְוִיְתַהָדּ א  ׂ ְוִיְתַנֵשּ ְוִיְתרֹוַמם  ַאר  ְוִיְתָפּ
ָחָתא ְוֶנָחָמָתא,  ְבּ ְשׁ יָרָתא, ֻתּ ְרָכָתא ְוִשׁ ל ִבּ ל( ִמן ָכּ הּוא. ְלֵעיָלא )בעשי"ת: ּוְלֵעיָלא ִמָכּ

ָעְלָמא. ְוִאְמרּו ַאֵמן: ַדֲאִמיָרן ְבּ

ל  ָכּ ְוַעל  ַתְלִמיֵדיהֹון  ְלִמיֵדי  ַתּ ל  ָכּ ְוַעל  ְלִמיֵדיהֹון  ַתּ ְוַעל  ָנן  ַרָבּ ְוַעל  ָרֵאל  ִיְשׂ ַעל 
ֲאַתר  ְבָכל  ְוַדי  ָהֵדין  א[  יָשׁ ַקִדּ ]בא"י:  ְבַאְתָרא  י  ִדּ אֹוַרְיָתא  ְבּ ָעְסִקין  ְדּ ַמאן 
ּוְמזֹוֵני  ֲאִריֵכי  ְוַחֵיי  ְוַרֲחֵמי  א  ְוִחְסָדּ א  ִחָנּ א  ַרָבּ ָלָמא  ְשׁ ּוְלכֹון  ְלהֹון  ִיֵהא  ַוֲאַתר. 

ַמָיא )ְוַאְרָעא( ְוִאְמרּו ָאֵמן: י ִבְשׁ ְרִויֵחי ּופּוְרָקָנא ִמן ֳקָדם ֲאבּוהֹון ִדּ

ָרֵאל ִיְשׂ ל  ָכּ ְוַעל  ָעֵלינּו  טֹוִבים(,  )נ"ס:  ים  ְוַחִיּ ַמָיּא  ְשׁ ִמן  א  ַרָבּ ָלָמא  ְשׁ  ְיֵהא 
ְוִאְמרּו ָאֵמן:

לֹום ָעֵלינּו  ה ָשׁ ְמרֹוָמיו הּוא )נ"ס: בְּ ַרֲחָמיו( ַיֲעֶשׂ לֹום( ִבּ ׁ לֹום )בעשי"ת: ַהָשּ ה ָשׁ עֹוֶשׂ
ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן: ל ִיְשׂ ְוַעל ָכּ

נוסח הספרדים ועדות המזרח

ּוְרפּוָאה  יָזָבא  ְוֵשׁ ְוֶנָחָמה  ִויׁשּוָעה  ָבע  ְוָשׂ ים  ַחִיּ ַמָיא  ְשׁ ִמן  ה  ַרָבּ ָלָמא  ְשׁ ְיֵהא 
ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן.  ָלה ָלנּו ּוְלָכל ַעּמֹו ִיְשׂ ָרה ְוֵריַוח ְוַהָצּ ה ּוְסִליָחה ְוַכָפּ ּוְגֻאָלּ

ָרֵאל  ל ַעמֹו ִיְשׂ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָכּ ה ָשׁ ַרֲחָמיו יֲעֶשׂ ְמרֹוָמיו הּוא ְבּ לֹום ִבּ ה ָשׁ עֹוֶשׂ
ְוִאְמרּו ָאֵמן.
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אם מברכים בזימון המברך אומר:

ן( עְנְטׁשְ ַרּבֹוַתי ְנָבֵרְך: )ַרּבֹוַתי ִמיר ֶוועֶלען ּבֶ

ה ְוַעד עֹוָלם: ם ֲאדָֹני ְמֹבָרְך ֵמַעּתָ המסובים עונים: ְיִהי ׁשֵ

לֹו: ֶ ָאַכְלנּו ִמּשׁ ָנן ְוַרּבֹוַתי ְנָבֵרך )בעשרה: ֱאלֵֹהינּו( ׁשֶ ְרׁשּות ָמָרָנן ְוַרּבָ המברך אומר: ּבִ

לֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו:  ֶ ָאַכְלנּו ִמּשׁ רּוְך )בעשרה: ֱאלֵֹהינּו( ׁשֶ המסובים עונים: ּבָ

מֹו: רּוְך הּוא ּוָברּוך ׁשְ ּבָ

ה ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ַהָזּן ֶאת ָהעֹוָלם  רּוְך ַאָתּ ָבּ
ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים. הּוא נֹוֵתן ֶלֶחם  ֵחן ְבּ טּובֹו ְבּ ּלֹו. ְבּ ֻכּ
לֹא  ִמיד  ָתּ דֹול  ַהָגּ ּוְבטּובֹו  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  י  ִכּ ָשֹר.  ָבּ ְלָכל 
מֹו  ְשׁ ֲעבּור  ַבּ ָוֶעד.  ְלעֹוָלם  ָמזֹון  ָלנּו  ֶיְחַסר  ְוַאל  ָלנּו  ָחַסר 
ּוֵמִכין  ל  ַלֹכּ ּוֵמִטיב  ל  ַלֹכּ ּוְמַפְרֵנס  ָזן  ֵאל  י הּוא  ִכּ דֹול.  ַהָגּ
ָיֶדָך  ֶאת  ּפֹוֵתַח  ָאמּור  ּכָ ָרא.  ָבּ ר  ֲאֶשׁ ִרּיֹוָתיו  ְבּ ְלָכל  ָמזֹון 
ל: ה ְיֹהָוה. ַהָזּן ֶאת ַהֹכּ רּוְך ַאָתּ יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון: ָבּ ּבִ ּוַמׂשְ

בחול אומרים

ָזְכֵרנּו  ְבּ ִכינּו,  ָבּ ם  ַגּ ְבנּו  ָיַשׁ ם  ֶבל ָשׁ ָבּ ַנֲהרֹות   úַע
ִלינּו  ָתּ תֹוָכּה,  ְבּ ֲעָרִבים  ַעל  ִצּיֹון.  ֶאת 
יר  ִשׁ ְבֵרי  ִדּ ׁשֹוֵבינּו  ֵאלּונּו  ְשׁ ם  ָשׁ י  ִכּ רֹוֵתינּו.  נֹּ ִכּ
ֵאיְך  ִצּיֹון.  יר  ׁ ִמִשּ ָלנּו  ירּו  ִשׁ ִשְֹמָחה,  ְותֹוָלֵלינּו 
ִאם  ֵנָכר.  ַאְדַמת  ַעל  ְיהָֹוה,  יר  ִשׁ ֶאת  יר  ָנִשׁ
ְלׁשֹוִני  ק  ְדַבּ ִתּ ְיִמיִני.  ח  ַכּ ְשׁ ִתּ ֹם,  ִלָ ְירּוָשׁ ֵחְך  ָכּ ֶאְשׁ
ֶאת  ַאֲעֶלה  לֹא  ִאם  ֵרִכי,  ֶאְזְכּ לֹא  ִאם  י  ְלִחִכּ
ִלְבֵני  ְיהָֹוה  ְזכֹר  ִשְֹמָחִתי.  רֹאׁש  ַעל  ֹם  ִלַ ְירּוָשׁ
לָ ִם, ָהֹאְמִרים ָערּו ָערּו ַעד  ֱאדֹום ֵאת יֹום ְירּוָשׁ
ם  ֶלּ ַשׁ ְיּ ֶשׁ ֵרי  דּוָדה, ַאְשׁ ׁ ֶבל ַהְשּ ָבּ ת  ַבּ ּה.  ָבּ ַהְיסֹוד 
ץ  יֹּאֵחז ְוִנֵפּ ֵרי ֶשׁ ָגַמְלְתּ ָלנּו. ַאְשׁ מּוֵלְך ֶשׁ ָלְך ֶאת ְגּ

ַלע. ֶאת עָֹלַלִיְך ֶאל ַהָסּ

בשבת אומרים

ְיהָֹוה  ׁשּוב  ְבּ ֲעלֹות.  ַהַמּ יר  ִשׁ
ָהִיינּו  ִצּיֹון  יַבת  ִשׁ ֶאת 
ינּו  ֵלא ְשֹחֹוק ִפּ ֹחְלִמים. ָאז ִיָמּ ְכּ
ה. ָאז יֹאְמרּו ַבּגֹוִים  ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָנּ
ה.  יל ְיהָֹוה ַלֲעשֹֹות ִעם ֵאֶלּ ִהְגִדּ
נּו.  ִעָמּ ַלֲעשֹֹות  ְיהָֹוה  יל  ִהְגִדּ
ָהִיינּו ְשֵֹמִחים. ׁשּוָבה ְיהָֹוה ֶאת 
ֶגב.  ֶנּ ַבּ ֲאִפיִקים  ַכּ ִביֵתנּו  ְשׁ
ה ִיְקצֹרּו.  ִרָנּ ִדְמָעה ְבּ ַהזְֹּרִעים ְבּ
ְך  ֶמֶשׁ נֵֹשֹא  ּוָבכֹה  ֵיֵלְך  ָהלֹוְך 
נֵֹשֹא  ה.  ְבִרָנּ ָיבֹא  א  בֹּ ַהָזַּרע. 

ָתיו. ֲאֻלֹמּ



ר

ִהְנַחְלָתּ ַלֲאבֹוֵתינּו ֶאֶרץ ֶחְמָדה טֹוָבה  ָך ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו. ַעל ֶשׁ ְלּ נֹוֶדה 
הֹוֵצאָתנּו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים. ּוְפִדיָתנּו  ּוְרָחָבה. ְוַעל ֶשׁ

נּו.  ְדָתּ ַמּ ִלּ ְבָשֵֹרנּו. ְוַעל ּתֹוָרְתָך ֶשׁ ָחַתְמָתּ ִבּ ִריְתָך ֶשׁ ית ֲעָבִדים. ְוַעל ְבּ ִמֵבּ

ֲאִכיַלת  ְוַעל  נּו.  חֹוַנְנָתּ ֶשׁ ָוֶחֶסד  ֵחן  ים  ַחִיּ ְוַעל  נּו.  הֹוַדְעָתּ ֶשׁ יָך  ֻחֶקּ ְוַעל 

ָעה: ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ָשׁ ִמיד. ְבּ ה ָזן ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו ָתּ ַאָתּ ָמזֹון ָשׁ

)בחנוכה ופורים אומרים כאן ועל הניסים, ואם שכח אזי כשיגיע אצל הרחמן יאמר:

ָיִמים  ָעָשֹה ִנִסים ַלֲאבֹוֵתינּו, ַבּ מֹו ֶשׁ ָהַרֲחָמן, הּוא ַיֲעֶשֹה ָלנּו ִנִסים ְוִנְפָלאֹות, ְכּ
ְזַמן ַהֶזה: בימי וכו':( ָהֵהם ִבּ

בחנוכה ובפורים אומרים זה:

ְוַעל  ׁשּועֹות  ַהְתּ ְוַעל  בּורֹות  ַהְגּ ְוַעל  ְרָקן  ַהֻפּ ְוַעל  ים  ִסּ ַהִנּ ַעל 
ָעִשֹיָת ַלֲאבֹוֵתינּו  ְלָחמֹות. ֶשׁ ָחמֹות ְוַעל ַהִמּ ְפָלאֹות ְוַעל ַהֶנּ ַהִנּ

ְזַּמן ַהֶזּה: ִמים ָהֵהם ַבּ ָיּ ַבּ

דֹול  ָגּ ֵהן  כֹּ יֹוָחָנן  ן  ֶבּ ְתָיהּו  ַמִתּ יֵמי  ִבּ לחנוכה: 

ָעה  ָעְמָדה ַמְלכּות ָיָון ָהְרָשׁ ֶשׁ מֹוַנִאי ּוָבָניו. ְכּ ַחְשׁ

יָחם ּתֹוָרֶתָך ּוְלַהֲעִביָרם  ִכּ ָך ִיְשָֹרֵאל. ְלַהְשׁ ַעל ַעְמּ

ָעַמְדָתּ  ים.  ָהַרִבּ ַרֲחֶמיָך  ְבּ ה  ְוַאָתּ ְרצֹוֶנָך.  י  ֵמֻחֵקּ

ֶאת  ְנָתּ  ַדּ ִריָבם.  ֶאת  ַרְבָתּ  ָצָרָתם.  ֵעת  ְבּ ָלֶהם 

ַיד  ְבּ ִגּבֹוִרים  ָמַסְרָתּ  ִנְקָמָתם.  ֶאת  ָנַקְמָתּ  יָנם.  ִדּ

ַיד  ְבּ ּוְטֵמִאים  ים.  ְמַעִטּ ַיד  ְבּ ים  ְוַרִבּ ים.  ִשׁ ַחָלּ

ַיד  ְבּ ְוֵזִדים  יִקים.  ַצִדּ ַיד  ְבּ ִעים  ּוְרָשׁ ְטהֹוִרים. 

ְוָקדֹוׁש  דֹול  ָגּ ם  ֵשׁ ָעִשֹיָת  ּוְלָך  תֹוָרֶתָך.  עֹוְסֵקי 

ׁשּוָעה ְגדֹוָלה  ָך ִיְשָֹרֵאל ָעִשֹיָת ְתּ עֹוָלֶמָך. ּוְלַעְמּ ְבּ

ִלְדִביר  ָבֶניָך  אּו  ָבּ ן  ֵכּ ְוַאַחר  ַהֶזּה.  ַהּיֹום  ְכּ ּוֻפְרָקן 

ָך.  ֶשׁ ִמְקָדּ ֶאת  ְוִטֲהרּו  ֵהיָכֶלָך.  ֶאת  ּוִפּנּו  יֶתָך.  ֵבּ

מֹוַנת  ְוָקְבעּו ְשׁ ָך.  ָקְדֶשׁ ַחְצרֹות  ְבּ ְוִהְדִליקּו ֵנרֹות 

דֹול: ְמָך ַהָגּ ל ְלִשׁ ה ֵאּלּו. ְלהֹודֹות ּוְלַהֵלּ ְיֵמי ֲחֻנָכּ

ר  ַכי ְוֶאְסֵתּ יֵמי ָמְרְדּ לפורים: ִבּ

ָעַמד  ֶשׁ ְכּ יָרה.  ַהִבּ ן  ׁשּוַשׁ ְבּ

ׁש  ֵקּ ִבּ ע.  ָהָרָשׁ ָהָמן  ֲעֵליֶהם 

ד  ּוְלַאֵבּ ַלֲהרֹג  ִמיד  ְלַהְשׁ

ַער  ִמַנּ ַהְיּהּוִדים.  ל  ָכּ ֶאת 

יֹום  ְבּ ים.  ְוָנִשׁ ַטף  ָזֵקן.  ְוַעד 

ָעָשֹר  ה  לָֹשׁ ְשׁ ִבּ ֶאָחד. 

הּוא  ָעָשֹר  ֵנים  ְשׁ ְלֹחֶדׁש 

ָלבֹוז.  ָלָלם  ּוְשׁ ֲאָדר  ֹחֶדׁש 

ים  ָהַרִבּ ַרֲחֶמיָך  ְבּ ה  ְוַאָתּ

ֵהַפְרָתּ ֶאת ֲעָצתֹו. ְוִקְלַקְלָתּ 

בֹוָת ּלֹו  ְבּתֹו. ַוֲהֵשׁ ֶאת ַמֲחַשׁ

אֹותֹו  ְוָתלּו  רֹאׁשֹו.  ְבּ מּולֹו  ְגּ

ָניו ַעל ָהֵעץ: ְוֶאת ָבּ

סדר ברכת המזון



רר

ל ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ֲאַנְחנּו מֹוִדים ָלְך ּוְמָבְרִכים אֹוָתְך.  ְוַעל ַהֹכּ
תּוב.  ָכּ ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד. ַכּ ִפי ָכל ַחי ָתּ ְמָך ְבּ ַרְך ִשׁ ִיְתָבּ
ָבה  ְוָאַכְלָתּ ְוָשָֹבְעָתּ ּוֵבַרְכָתּ ֶאת ְיֹהָוה ֱאלֶֹהיָך ַעל ָהָאֶרץ ַהטֹּ

זֹון. ה ְיֹהָוה. ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהָמּ רּוְך ַאָתּ ר ָנַתן ָלְך. ָבּ ֲאֶשׁ

ַלִים ִעיֶרָך. ְוַעל  ָך. ְוַעל ְירּוָשׁ ַרֶחם ָנא ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ַעל ִיְשָֹרֵאל ַעֶמּ
ִית  יֶחָך. ְוַעל ַהַבּ ִוד ְמִשׁ ית ָדּ בֹוֶדָך. ְוַעל ַמְלכּות ֵבּ ן ְכּ ַכּ ִצּיֹון ִמְשׁ

זּוֵננּו  ְרֵענּו  ָאִבינּו.  ֱאלֵֹהינּו.  ָעָליו.  ְמָך  ִשׁ ְקָרא  ִנּ ֶשׁ דֹוׁש  ְוַהָקּ דֹול  ַהָגּ

ל  ִמָכּ ְמֵהָרה  ֱאלֵֹהינּו  ְיהָֹוה  ָלנּו  ְוַהְרַוח  ְוַהְרִויֵחנּו.  ֵלנּו  ְוַכְלְכּ ְרְנֵסנּו  ַפּ

ָשֹר ָוָדם  ַנת ָבּ ְצִריֵכנּו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו לֹא ִליֵדי ַמְתּ ָצרֹוֵתינּו. ְוָנא ַאל ַתּ

ה  דֹוָשׁ ַהְקּ תּוָחה.  ַהְפּ ֵלָאה.  ַהְמּ ְלָיְדָך  ִאם  י  ִכּ ַהְלָוָאָתם.  ִליֵדי  ְולֹא 

ֵלם ְלעֹוָלם ָוֶעד: א ֵנבֹוׁש ְולֹא ִנָכּ לֹּ ְוָהְרָחָבה. ֶשׁ

ִביִעי  ׁ ַהְשּ יֹום  ּוְבִמְצַות  ִמְצֹוֶתיָך  ְבּ ֱאלֵֹהינּו  ְיהָֹוה  ְוַהֲחִליֵצנּו  ְרֵצה  אומרים:  בשבת 

ּבֹו  ת  ָבּ ִלְשׁ ְלָפֶניָך  הּוא  ְוָקדֹוׁש  דֹול  ָגּ ֶזה  יֹום  י  ִכּ ַהֶזּה  דֹוׁש  ְוַהָקּ דֹול  ַהָגּ ת  ָבּ ׁ ַהַשּ

ֵהא  לֹא ְתּ ִמְצַות ְרצֹוֶנָך ּוִבְרצֹוְנָך ָהִניַח ָלנּו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶשׁ ַאֲהָבה ְכּ ְוָלנּוַח ּבֹו ְבּ

ִעיֶרָך  ִצּיֹון  ֶנָחַמת  ְבּ ֱאלֵֹהינּו  ְיהָֹוה  ְוַהְרֵאנּו  ְמנּוָחֵתנּו  יֹום  ְבּ ַוֲאָנָחה  ְוָיגֹון  ָצָרה 

ָחמֹות: ַעל ַהְיׁשּועֹות ּוַבַעל ַהֶנּ ה הּוא ַבּ י ַאָתּ ָך ִכּ ַלִים ִעיר ָקְדֶשׁ ּוְבִבְנַין ְירּוָשׁ

בראש חדש וביום טוב ובחול המועד אומרים:

ִזְכרֹוֵננּו  ְוִיָזֵּכר  ֵקד  ְוִיָפּ ַמע  ׁ ְוִיָשּ ְוֵיָרֶצה  ְוֵיָרֶאה  יַע  ְוַיִגּ ְוָיבֹוא  ַיֲעֶלה  ֲאבֹוֵתינּו  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו 

ָך ְוִזְכרֹון  ַלִים ִעיר ָקְדֶשׁ ִוד ַעְבֶדָך ְוִזְכרֹון ְירּוָשׁ ן ָדּ יַח ֶבּ ּוִפְקדֹוֵננּו ְוִזְּכרֹון ֲאבֹוֵתינּו ְוִזְּכרֹון ָמִשׁ

יֹום: לֹום ְבּ ים ּוְלָשׁ ית ִיְשָֹרֵאל ְלָפֶניָך ִלְפֵליָטה ְלטֹוָבה ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ְלַחִיּ ָך ֵבּ ל ַעְמּ ָכּ

ְיׁשּוָעה  ּוִבְדַבר  ים.  ְלַחִיּ בֹו  יֵענּו  ְוהֹוִשׁ ִלְבָרָכה  בֹו  ּוָפְקֵדנּו  ְלטֹוָבה  ּבֹו  ֱאלֵֹהינּו  ְיהָֹוה  ָזְכֵרנּו   

ה: י ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאָתּ י ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו ִכּ יֵענּו ִכּ נּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוִשׁ ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחֵנּ
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רר

רּוְך  ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ָבּ ֶדׁש ִבּ ַלִים ִעיר ַהקֹּ ּוְבֵנה ְירּוָשׁ
ָלִים: ָאֵמן: ה ְיֹהָוה. ּבֹוֵנה ְבַרֲחָמיו ְירּוָשׁ ַאָתּ

נּו.  ַמְלֵכּ ָאִבינּו.  ָהֵאל.  ָהעֹוָלם.  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיהָֹוה  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ
נּו ְקדֹוׁש ַיֲעקֹב. רֹוֵענּו  יֵרנּו. ּבֹוְרֵאנּו. ּגֹוֲאֵלנּו. יֹוְצֵרנּו. ְקדֹוֵשׁ ַאִדּ

הּוא  ָויֹום  יֹום  ָכל  ְבּ ֶשׁ ל.  ַלכֹּ ִטיב  ְוַהֵמּ ַהּטֹוב  ֶלְך  ַהֶמּ ִיְשָֹרֵאל.  רֹוֵעה 

הּוא  גֹוְמֵלנּו  הּוא  ְגָמָלנּו  הּוא  ָלנּו.  ֵייִטיב  הּוא  ֵמִטיב  הּוא  ֵהִטיב 

ָרָכה  ָלה ְוַהְצָלָחה. ְבּ ִיְגְמֵלנּו ָלַעד ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ּוְלֶרַוח. ַהָצּ

לֹום ְוָכל טֹוב.  ים ְוָשׁ ָלה. ְוַרֲחִמים ְוַחִיּ ְרָנָסה ְוַכְלָכּ ִויׁשּוָעה. ֶנָחָמה. ַפּ

ֵרנּו. אמן: ל טּוב ְלעֹוָלם ַאל ְיַחְסּ ּוִמָכּ

ַמִים  ׁ ָשּ ַרְך ַבּ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְמלְֹך ָעֵלינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ָהַרֲחָמן הּוא ִיְתָבּ
נּו  ָבּ ַאר  ְוִיְתָפּ ּדֹוִרים.  ְלדֹור  ח  ַבּ ַתּ ִיְשׁ ָהַרֲחָמן הּוא  ּוָבָאֶרץ: 

ָהַרֲחָמן  עֹוָלִמים:  ּוְלעֹוְלֵמי  ָלַעד  נּו  ָבּ ר  ְוִיְתַהַדּ ְנָצִחים.  ּוְלֵנַצח  ָלַעד 

אֵרנּו ַצָוּ ֵמַעל  ֻעֵלנּו  ר  בֹּ ִיְשׁ הּוא  ָהַרֲחָמן  ָכבֹוד:  ְבּ ְיַפְרְנֵסנּו   הּוא 

ָרָכה  ְבּ ָלנּו  ַלח  ִיְשׁ הּוא  ָהַרֲחָמן  ְלַאְרֵצנּו:  קֹוְמִמּיּות  יֹוִליֵכנּו  ְוהּוא 

ַלח  ָאַכְלנּו ָעָליו: ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשׁ ְלָחן ֶזה ֶשׁ ִית ַהֶזּה ְוַעל ֻשׁ ַבּ ה ַבּ ְמֻרָבּ

טֹובֹות  שֹֹורֹות  ְבּ ָלנּו  ר  ִויַבֶשּ ַלּטֹוב  ָזכּור  ִביא  ַהָנּ ֵאִלָיּהּו  ֶאת  ָלנּו 

ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות:

י  )ִאִמּ ְוֶאת  ַהֶזּה  ִית  ַהַבּ ַעל  ַבּ מֹוִרי(  )ָאִבי  ֶאת  ְיָבֵרְך  הּוא  ָהַרֲחָמן 
יָתם ְוֶאת ַזְרָעם  ִית ַהֶזּה. אֹוָתם ְוֶאת ֵבּ ֲעַלת ַהַבּ מֹוָרִתי( ַבּ

ר ָלֶהם. )ואם סמוך על שלחן עצמו יאמר: ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך  ל ֲאֶשׁ ְוֶאת ָכּ

ר  ל ֲאֶשׁ ר ִלי(, אֹוָתנּו ְוֶאת ָכּ ל ֲאֶשׁ י ְוֶאת ַזְרִעי ְוֶאת ָכּ ִתּ אֹוִתי ְוֶאת ִאְשׁ

ל.  ל. כֹּ ל. ִמכֹּ כֹּ ְרכּו ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב, ַבּ ְתָבּ ִנּ מֹו ֶשׁ ָלנּו. ְכּ

ֵלָמה. ְונֹאַמר ָאֵמן: ְבָרָכה ְשׁ נּו ַיַחד ִבּ ָלּ ן ְיָבֵרְך אֹוָתנּו ֻכּ ֵכּ
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ֵהא  ְתּ ֶשׁ ְזכּות  ְוָעֵלינּו  ֲעֵליֶהם  דּו  ְיַלְמּ רֹום  ָמּ ַבּ
ֵמֵאת  ְבָרָכה  א  ְוִנָשּ לֹום.  ָשׁ ֶמֶרת  ְלִמְשׁ

ֵענּו. ְוִנְמָצא ֵחן ְוֵשֶֹכל טֹוב  ְיֹהָוה. ּוְצָדָקה ֵמֱאלֵֹהי ִיְשׁ

ֵעיֵני ֱאלִֹהים ְוָאָדם: ְבּ

י ָהעֹוָלִמים:  ת ּוְמנּוָחה ְלַחֵיּ ָבּ ּלֹו ַשׁ ֻכּ לשבת: ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו יֹום ֶשׁ

ׁש ָעֵלינּו ֶאת ַהֹחֶדׁש ַהֶזּה ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה: לראש חדש: ָהַרֲחָמן הּוא ְיַחֵדּ

ּלֹו טֹוב: ֻכּ ליום טוב: ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו יֹום ֶשׁ

ָנה ַהזֹּאת ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה: ׁ ׁש ָעֵלינּו ֶאת ַהָשּ לראש השנה: ָהַרֲחָמן הּוא ְיַחֵדּ

ִוד ַהּנֹוֶפֶלת: ת ָדּ לסוכות: ָהַרֲחָמן הּוא ָיִקים ָלנּו ֶאת ֻסַכּ

א: י ָהעֹוָלם ַהָבּ יַח ּוְלַחֵיּ נּו ִלימֹות ַהָמִשׁ ָהַרֲחָמן הּוא ְיַזֵכּ

יל )ביום שיש בו מוסף אומר: ִמְגּדֹול( ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו ְועֶֹשֹה ֶחֶסד  בחול: ַמְגִדּ

יחֹו ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם: ִלְמִשׁ

ל  ָכּ ְוַעל  ָעֵלינּו  לֹום  ָשׁ ַיֲעֶשֹה  הּוא  ְמרֹוָמיו  ִבּ לֹום  ָשׁ עֶֹשֹה 
ִיְשָֹרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן:

ָרׁשּו  ִפיִרים  ְכּ ִליֵרָאיו:  ַמְחסֹור  ֵאין  י  ִכּ יו  ְקדֹוָשׁ ְיהָֹוה  ֶאת  ְיראּו 
י  י ְיהָֹוה לֹא ַיְחְסרּו ָכל טֹוב: הֹודּו ַליהָֹוה ִכּ ְוָרֵעבּו ְודֹוְרֵשׁ

ָרצֹון:  ַחי  ְלָכל  יַע  ּוַמְשִֹבּ ָיֶדָך  ֶאת  ּפֹוֵתַח  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  י  ִכּ טֹוב 

יהָֹוה ְוָהָיה ְיהָֹוה ִמְבַטחֹו: ַנַער ָהִייִתי  ר ִיְבַטח ַבּ ֶבר ֲאֶשׁ רּוְך ַהֶגּ ָבּ

עֹז  ְיהָֹוה  ָלֶחם:  ׁש  ְמַבֶקּ ְוַזְרעֹו  ֶנֱעָזב  יק  ַצִדּ ָרִאיִתי  ְולֹא  י  ָזַקְנִתּ ַגם 

לֹום: ׁ ן ְיהָֹוה ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבָשּ ְלַעּמֹו ִיֵתּ
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ָרא ִלְכבֹודֹו: ל ָבּ ַהכֹּ ה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ֶשׁ רּוְך ַאָתּ ָבּ

ה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. יֹוֵצר ָהָאָדם: רּוְך ַאָתּ ָבּ

ר ָיַצר ֶאת ָהָאָדם  ה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ֲאֶשׁ רּוְך ַאָתּ ָבּ
ְנַין  ִבּ ּנּו  ִמֶמּ לֹו  ְוִהְתִקין  ְבִניתֹו.  ַתּ מּות  ְדּ ֶצֶלם  ְבּ ַצְלמֹו.  ְבּ

ה ְיהָֹוה יֹוֵצר ָהָאָדם: רּוְך ַאָתּ ֲעֵדי ַעד. ָבּ

ְמָחה  ִשׂ ְבּ ְלתֹוָכּה  ֶניָה  ָבּ ִקּבּוץ  ְבּ ָהֲעָקָרה.  ְוָתֵגל  יׂש  ִשׂ ָתּ ׂשֹוׂש 
ָבֶניָה: ַח ִצּיֹון ְבּ ֵמּ ה ְיהָֹוה ְמַשׂ רּוְך ַאָתּ ְמֵהָרה. ָבּ ִבּ

ֵעֶדן  ַגן  ְבּ ְיִציְרָך  ֲחָך  ֵמּ ַשׂ ְכּ ָהֲאהּוִבים.  ֵרִעים  ח  ַמּ ַשׂ ְתּ ַח  ֵמּ ַשׂ
ה: ַח ָחָתן ְוַכָלּ ֵמּ ה ְיהָֹוה ְמַשׂ רּוְך ַאָתּ ֶדם. ָבּ ִמֶקּ

ׂשֹון  ָשׂ ָרא  ָבּ ר  ֲאֶשׁ ָהעֹוָלם.  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיהָֹוה  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ
יָצה ְוֶחְדָוה. ַאֲהָבה  ה. ִדּ יָלה ִרָנּ ה. ִגּ ְמָחה. ָחָתן ְוַכָלּ ְוִשׂ

ָעֵרי  ְבּ ַמע  ׁ ִיָשּ ֱאלֵֹהינּו  ְיהָֹוה  ְמֵהָרה  ְוֵרעּות.  לֹום  ְוָשׁ ְוַאֲחָוה. 

ְמָחה. קֹול ָחָתן  ׂשֹון ְוקֹול ִשׂ ָלִים. קֹול ָשׂ ְיהּוָדה ּוְבחּוצֹות ְירּוָשׁ

ה  ֵתּ ְשׁ ִמִמּ ּוְנָעִרים  ָתם  ֵמֻחָפּ ֲחָתִנים  ִמְצֲהלֹות  קֹול  ה.  ָלּ ַכּ ְוקֹול 

ה: ָלּ ַח ָחָתן ִעם ַהַכּ ֵמּ ה ְיהָֹוה ְמַשׂ רּוְך ַאָתּ ְנִגיָנָתם. ָבּ

מי שבירך ברכת המזון על הכוס יאמר:

ֶפן: ִרי ַהָגּ ה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְפּ רּוְך ַאָתּ ָבּ



רר

ל ְונֹוֶדה ְלָך ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל: ה ְיהָוה טֹוב ּוֵמִטיב ַלֹכּ י ַאָתּ ִכּ

ה ְיהָוה ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל רּוְך ַאָתּ ָבּ

ָרִציָת  ֶשׁ ּוְרָחָבה  טֹוָבה  ה  ֶחְמָדּ ֶאֶרץ  ְוַעל  ֶדה  ׂ ַהָשּ נּוַבת  ְתּ ְוַעל 

ּבֹוַע ִמּטּוָבּה, ַרֵחם )ָנא(  ְרָיּה ְוִלְשׂ ְוִהְנַחְלָתּ ַלֲאבֹוֵתינּו ֶלֱאכֹל ִמִפּ

ִצּיֹון  ְוַעל  ִעיֶרָך  ַלִים  ְירּוָשׁ ְוַעל  ָך  ַעֶמּ ָרֵאל  ִיְשׂ ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ַעל 

ִעיר  ַלִים  ְירּוָשׁ ּוְבֵנה  ֵהיָכֶלָך,  ְוַעל  ֶחָך  ִמְזְבּ ְוַעל  בֹוֶדָך  ְכּ ן  ַכּ ִמְשׁ

ִבְנָיָנּה ְונֹאַכל  ֵחנּו ְבּ ְמּ ָיֵמינּו ְוַהֲעֵלנּו ְלתֹוָכּה ְוַשׂ ְמֵהָרה ְבּ ֶדׁש ִבּ ַהקֹּ

ה ּוְבָטֳהָרה: ׁ ְקֻדָשּ ע ִמּטּוָבּה ּוְנָבֶרְכָך ָעֶליָה ִבּ ַבּ ּה ְוִנְשׂ ְרָיּ ִמִפּ

ת ַהֶזּה: ָבּ ׁ יֹום ַהַשּ בשבת: ּוְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ְבּ

יֹום רֹאׁש ַהֹחֶדׁש ַהֶזּה: בר"ח: ְוָזְכֵרנּו ְלטֹוָבה ְבּ

רֹון ַהֶזּה: יֹום ַהִזָּכּ בר"ה: ְוָזְכֵרנּו ְלטֹוָבה ְבּ

יֹום ַחג )פלוני( ַהֶזּה: ְמֵחנּו ְבּ ביו"ט: ְוַשׂ

ה ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַעל: רּוְך ַאָתּ ָבּ

 אם אכל מזונות יאמר:

ָלה ְלָכּ ְחָיה ְוַעל ַהַכּ ַהִמּ
 אם שתה יין יאמר:

ֶפן ִרי ַהֶגּ ֶפן ְוַעל ְפּ ַהֶגּ
 אם אכל פירות מז' מינים יאמר:

ִרי ָהֵעץ ָהֵעץ ְוַעל ְפּ

על מיני מזונות:

ָלה: ְלָכּ ְחָיה ְוַעל ַהַכּ ַהִמּ
על יין:

ֶפן: ִרי ַהֶגּ ְפּ
על פירות מז' מינים:

רֹות: ַהֵפּ

ָלה: ְלָכּ ְחָיה ְוַעל ַהַכּ ֶפן: )בא"י ְוַעל ַהִמּ ִרי ַהֶגּ ְפּ
ִרי ַגְפָנּה(: ְפּ

רֹות: )בא"י ְוַעל  ַהֵפּ
רֹוֶתיָה(: ֵפּ



רר

ֲאבֹוֵתינּו  ֵואלֵהי  ֱאלֵהינּו  ְיהָֹוה  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 
ְוַתְדִריֵכנּו  לֹום  ְלׁשָ ְוַתְצִעיֵדנּו  לֹום  ְלׁשָ ּתֹוִליֵכנּו  ׁשֶ

לֹום.  ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לֹום. ְוַתּגִ ְלׁשָ

ף  יֵלנּו ִמּכַ לֹום( ְוַתּצִ )ואם חוזר באותו היום יאמר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ

ל ִמיֵני  ֶרְך, ּוִמּכָ ּדֶ ל אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ּכָ

ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ ָלעֹוָלם  ּוָבאֹות  ׁשֹות  ְתַרּגְ ַהּמִ ֻפְרָעִנּיֹות 

ֵננּו ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים  ה ָיֵדינּו. ְוִתּתְ ָכל ַמֲעׂשֵ ְוַהְצָלָחה ּבְ

ַמע  ֵעיֶניָך ּוְבֵעיֵני ָכל רֵאינּו. ְוִתְגְמֵלנּו ֲחָסִדים טֹוִבים ְוִתׁשְ ּבְ

ה: ה ְוַתֲחנּון ָאּתָ ִפּלָ י ֵאל ׁשֵמַע ּתְ ֲחנּוֵנינּו. ּכִ קֹול ּתַ

ִפָלה: ה ְיהָֹוה, ׁשֹוֵמַע ּתְ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ואומר ג"פ: 

ַוּיֹאֶמר  ֱאלִהים:  ַמְלֲאֵכי  בֹו  עּו  ְפּגְ ַוּיִ ְלַדְרּכֹו  ָהַלְך  ְוַיֲעקֹב 

קֹום  ם ַהּמָ ְקָרא ׁשֵ ר ָרָאם ַמֲחֵנה ֱאלִהים ֶזה ַוּיִ ֲאׁשֶ ַיֲעקֹב ּכַ

ַההּוא ַמֲחָנִים:


